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ASPIRAȚIA SPRE 0 ÎNALTA COMPETITIVITATE
VIZEAZA SI SPORTUL»

însemnări din viața colectivului I.I.R.U.C.
Sînt inițialele 

cele mai impor- 
econsmice din 
Capitalei, situa- 
platformă in-

Pipera. Numele 
întreprinderea de In*

ILEANA HANGAN 0 ÎNVINGĂTOARE MERITUOASĂ
PREDEAL, 27 (prin telefon). 

Loc de desfășurare — Valea 
Rîșnoavei, baza ASA. Timp 
ceață, vizibilitate redusă. Ză
padă : înghețată la ora startu
lui, apoi grea. Temperatura : 
minus 2 grade. Concurente : 49.

Concursul internațional de 
schi fond feminin dotat cu 
Cupa Carpați constituie pen
tru sportivele noastre o ultimă 
și excelentă verificare înaintea 
participării la J.O. de Iarnă de 
la Calgary. în afara lor, la 
întreceri au fost prezente și ti
nere sportive din Bulgaria. 
Toți cei prezenți au așteptat 
cu interes cursa individuală pe 
10 kilometri care trebuia să

I.I.R.U.C.... 
uneia dintre 
tante unități 
Sectorul 2 al 
tă în marea 
dustrială 
exact: 
treținere și Reparații de Uti
laj de Calcul. O unitate 
nomică cu filiale în 
dețele, cu precădere 
le de reședință ale 
și care, cum ne 
ing.

eco- 
toate ju- 
în orașe- 

acestora 
Informa 

Corneliu Moldovan, în

director. deci si în 
de cauză. „își în- 
cu promptitudine 

Un ar- • 
noi

calitate de 
cunoștință 
deplineste _  .____
indicii de producție", 
gument decisiv pentru 
reușite, și mai oonvingătoare, 
în 1988. Pentru că asa cum 
ne-am putut convinge, cu- 
noseîndu-i pe oamenii muncii 
de la I.I.R.U.C. — întotdeau
na și în toate ocaziile proble
mele întreprinderii sînt 
problemele TUTUROR, 
întregului colectiv. Că

si 
alo 

este

PATINATOARELE NOASTRE

așa ne-o atestă 
consfătuire a 
răspundere din întreprindere, 
organizată în municipiul Cluj- 
Napoca cu cei mai mulți din
tre beneficiari. Cu toții au a- 
vut cuvinte de mulțumire și 
de prețuire pentru felul cum 
cei de la I.I.R.U.C. înțeleg 
să-și respecte obligațiile, pen
tru calitatea produselor. O 
„carte de vizită" care spune 
mult. Un mod de a răspunde 
prin fapte, 
muncitorească „ ..... .........
luat de acest colectiv, de 
transpune în viață hotărîrile 
Congresului al XlII-lea ‘ al 
P.C.R. și ale recentei Confe
rințe Naționale a partidului 
si mai ales de a aduce încă 
un vibrant omagiu 
lui general 
dulul. tovarășul 
CEAUȘESCU.

și o recentă 
factorilor de

prin abnegație 
angatamentului 

a

secretaru- 
parti- 

NICOLAE 
----  oresedintele 

Republicii, cu ocazia andver-

al

LA C. M. DE JUNIOARE Tiberiu STAMA

lămurească conducerea tehnică 
a lotului nostru olimpic care 
este stadiul de pregătire al 
schioarelor ce candidează la 
prezența în echipa pentru Cal
gary. Fetele noastre din lotul 
olimpic au pornit în cursă cu 
următoarele numere : Adina 
Tuțulan 5, Ileana Hangan 6, 
Mihaela Cirstoi 7. Rodica Dră- 
guș-Hoha 9, Csalka Fodor 12 
și Daniela Filimon 14. Ele au 
pornit în forță si dună orimii 
kilometri s-a văzut clar că 
lupta pentru Intîletate se va da 
între spoi-tivele pregătite la lo
tul olimpic de către D. Lăză- 
rcscu, Gh. Berdar și Șt. Bor- 
bath. Ileana Hangan a ajuns-o 
după prima buclă pe Adina Tu
țulan și ele vor parcurge ur
mătorii kilometri ai cursei una 
după alta, iar în urmărirea lor 
Mihaela Cîrstoi (descoperită și 

sportivă de soții 
i Dudu de la

formată ca t. 
Cornelia și Ion
CSȘ Predeal) și Rodica Dră- 
guș-Hoha se luptă pentru o 
clasare cît mai bună. dar. am
bele, cu un gabarit redus, au 
acuzat din plin zăpada grea, 
mai ales pe porțiunile de cobo- 
rîre ale traseului si au trebuit 
să se mulțumească cu pozițiile 
3 și 4 ale clasamentului. Csalka 
Fodor, care mersese destui de 
bine și-a rupt schiul și a a- 
bandonat. iar Daniela Filimon 
după multă risipă de mergie 
a fost abia a șasea, fiind de
vansată de tînăra Maria Bar- 
btilea, de la Centrul olimpic 
din Vatra Domei.

Nu ne rămîne decît să aștep
tăm cu încredere evoluțiile vi
itoare ale tinerelor noastre 
schioare.

Clasament : 10 kilometri : 1.
Ileana Hangan (România) 31:07.8; 
2. Adina-------
31:36,6 ; 3.
(România)

Tuțulan (România) 
Rodica Drăgus-Hoha 
31:47,7; 4. Mihaela

• Efectuînd un riguros pro
gram de pregătire, tinerele pa
tinatoare de viteză Mihaela 
Dascălu, Ileana Cleteșteanu și 
Cerascla Hordobețiu, aflate incă 
la vîrsta junioratului, au fost 
supuse unei serii de teste con
cludente, obținînd rezultate pro
mițătoare în vederea selecționă
rii pentru J.O. de la Calgary.

Participînd la Turneul celor 
3 piste (Inzell, Innsbruck și Ba- 
selga di Pine, la care s-au ali
niat sportivi din 11 țări), ele 
s-au numărat, după cum am a- 
fătat în primele știri de la a- 
ceste concursuri printre anima
toarele întrecerilor, cîștigînd 
unele probe sau ureînd pe po
dium la altele. La ultima re
uniune de pe pista artificială 
de la Baselga di Pine, Ileana 
Cleteșteanu și-a înscris în pal
mares o nouă victorie tn proba 
de sprint (500 m) : 1. 
Cleteșteanu 42,91, 2.
Adebcrg (R.D.G.) 43,02, 3. Clau-

Ileana 
Ulrike

dia Pechstein (R.D.G.) 43,19, 4. 
Marina Tsugunova (U.K.S.S.) 
43,45, 5. Mihaela Dascălu 13,16... 
11. Cerascla Hordobețiu 44.71. 
Și tn proba de 1000 m, o repre
zentantă a țării noastre a ur
cat pe podium: 1. Ulrike Ade- 
berg 1:25,56... 3. Ileana Cleteș
teanu 1:26,62... 6. Mihaela Das
călu 1:27,23... 10. Cerascla Hor
dobețiu 1:29.13.
• în confruntările de la In

zell, Mihaela Dascălu, ocupind 
locul 7 la 1500 m cu 2:11,95, a 
realizat un nou record național 
de senioare și junioare (v.r. 
2:12,40).
• îndeplinind haremurile sta

bilite de specialiștii federației, 
Mihaela Dascălu, Ileana Cleteș- 
teanu și Cerasela Hordobețiu, 
însoțite de antrenorul Adrian 
Ciobanu, vor participa vineri și 
sîmbătă Ia C.M de junioare de 
la Seul, în programul cărora 
figurează probele poliatlonului 
mic : 500, 1500. 1000 și 3000 m.

(Continuare in pag. 2-3)
Ileana Hangan, șefa de generație 
a tinerelor schioare fondiste 

Foto: Aurel D. NEAGU

Paul IOVAN

(Continuare in pag. 2-3)

„SĂ MUNCIM MULT, CU PRICEPERE Șl RĂBDARE,
AȘA CUM AM FĂCUT-O ANI Șl ANI (4• ••

Nu lipsit de succese o bună 
perioadă (peste 130 de medalii 
la C.E. și C.M. intre 1965—1979) 
dar. oricum, in umbra colegei 
sale de... 
..caiac-canoe". 
pregătit cu
re 
din ultimii 
acțiuni de 
lor", mulți 
ales... ele) 
chetului și 
găsind 
medalii olimpice sau mondia
le. Mii și mii de tineri și ti

lacuri numită 
canotajul a 

rtvnă si răbda- 
explozia rezultatelor sale 

ani : zeci și zeci de 
selecție a ..giganți- 
dintre ei (dar mai 
răpiți, poate, bas- 
handbaluiui. dar 

astfel drumul spre

Interlocutor : 
Victor MOCIANI, 
antrenor Federal 

de canotaj

La încheierea turului Diviziei feminine A de handbal

• Știința Bacău rămine formația 
cea mai omogenă • Mureșul ți 
Chimistul — in ascensiune • 
Rulmentul - in cursă pentru re

facerea terenului pierdut

Prima parte a Campionatului 
Diviziei feminine A de hand
bal a evidențiat faptul, mai 
pregnant ca în edițiile prece
dente, că cele 12 formații din 
primul eșalon valoric și-au 
propus o ridicare a calității 
jocurilor. Este adevărat, unele 
au reușit tn mai mică măsură, 
CSM Sibiu, în primul rînd, 
dar și Oțelul Galați (cu cîte un 
singur meci cîștigat). apoi Do
robanțul Ploiești (2). în frun
tea clasamentului s-au grupat 
patru echipe — cu pretenții 
justificate la cîștigarea titlului 
— dintre care trei merg aproa
pe... umăr la umăr. Știința Ba
cău a acumulat 30 p și este 
tatonată de Mureșul și Chimis
tul (cîte 29 p), astfel că „ame
nințarea" la adresa campioane
lor este reală. Este o concu
rență în sensul bun al cuvîn- 
tului. și ea nu poate duce de
ck la evoluții menite să pro- 
pv’s®ze VALOAREA.

Rulmentul, una dintre forma
țiile handbalului nostru femi
nin cu media de vfrstă cea mai 
scăzută, a trecut printr-o pe
rioadă mai grea în ultima v-e- 
me. pierzînd meciuri la sfîrși- 
tul cărora se conta pe., cîști 
garea de puncte Dar prin a- 
ceasta Rulmentul nu rămîne o 
formație fără șanse dimpo
trivă cele 27 de puncte acu 
mulate la sfirșitul turului, ca

Gheorghița Oprea (Rapid) va arunca peste apărarea handbalistelor 
de la Dorobanțul și va înscrie

nere, potențiale valori tre. 
cute prin sita unui complex 
set de exigențe, apoi înregi
mentați unui susținut pro
gram de pregătire. Iată date
le succinte ale unui, altmin
teri, vast 
la capăt 
deplină 
deosebi, 
începînd 
apărea prima medalie de aur 
la un campionat al lumii, con- 
tinuînd cu cele 3 
dintre care una de i 
J.O. de la Moscova, 
nînd cu cele 8 medalii 
aur) Ia Los Angeles și 
ind cu cele 4 de aur 
„mondialele daneze" 
lui 1987, iată-ne aflați în fața 
unui bilanț cu care foarte 
puține discipline se pot

plan de acțiune, dus 
cu perseverență și 

pricepere.
eficiență.

cu anul 1979,

ȘI, în- 
fiindcă : 

cînd

medalii, 
aur, la 

, culmi- 
(6 de 

înche- 
de la 

ale

tnindri. Mai deloc despre a- 
ceste isprăvi, mai mult des
pre cele ce sperăm că. germi. 
nînd acum, vor veni în cu- 
rînd, a decurs discuția noas
tră cu antrenorul federal de 
canotaj Victor Mociani.

— Am intrat, deci, in anul 
despre care vorbim încă din... 
1984, anul olimpic. Cu ce gîn- 
duri, în ceea ce privește 
notajul ?

— Absolut cu 
care am intrat și în 
care vom intra 
Pentru 
schimbă 
ceea ce

ceea ca-

aceleași 
' 1987.

1989 
se 
tn

In 
nu 

nici

cu 
cu

Și
noi datele 

prea mult, 
privește mentalitatea

Sorin SATMARl

(Continuare in i>ao 2-3}

In Campionatul de baschet (feminin)

CHIMISTUL RM. VILCEA EGALEAZĂ
FRUNTAȘELE CLASAMENTULUI

și faptul că elevele antrenori
lor Remus Drăgănescu și Mir
cea Bucă și-au regăsit ritmul 
normal de joc demonstrează — 
cum s-a intîmplat în atîtea alte 
ediții de campionat — că bra- 
sovencele au forța necesară de 
a rămine tn grupul pretenden
telor 
vtnd 
dată, 
leagă 
Rapid 
ferit! 
spun® 
sporturilor din Buzău 
toate meciurile ,.de acasă’ 
turul campionatului. Rapidul a 
avut de cîștigat. De unde con-

la titlu. Se părea că a- 
sala din Giulești suspen- 
și fiind nevoit să-și a- 
„domiciliul" în provincie, 
București va avea de su- 
Nu a fost insă așa. Am 
chiar că. alegînd Sala 

pentru 
din

cluzia că unii „suporteri" din 
Giulești mai mult le deranjau 
pe handbalistele rapidiste ! In 
returul campionatului echipa 
se va întoarce în propria sală. 
Este de presupus că susținăto
rii Rapidului au învățat ceva 
din lecția — recunoaștem des
tul de aspră — pe care au su
portat-o. TEROM. Confecția 
București și Hidrotehnica nu 
au iucat nici mai bine nici mai 
slab ca în campionatul trecut 
și se pare că nici nu au ur-

Ion GAVR1I.PSCL

(Continuare in pag 2-3)

RÎMNICU VÎLCEA, 27 (prin 
telefon). în meci restanță din 
prima grupă valorică a Diviziei 
A de baschet feminin s-au în- 
tîlnit două dintre fruntașele 
clasamentului. CHIMISTUL 
C.S.Ș.. din localitate, st OLIM
PIA București. Scor final 2—0: 
81—71 (40—39) si 86—84 (43—39 
75—75) pentru gazde. Vîlcence- 
le au absolvit cu bine testul cu 
Olimpia, deoarece, cu cele două 
victorii acumulate, realizează 
51 de puncte si egalează în 
fruntea clasamentului pe Voința 
București si pe ,.U“ Clui-Na- 
poca.

Cele două partide s-au consti
tuit în jocuri interesante, dina
mice. cu reușite multe în luota 
sub panouri si în primul rînd 
a aruncării®- Un situații limită 

la .libere" 
din

18,
17 din 19.

89,50% marți și 10 din 15, 
66,70% miercuri), ca si cele 16 
aruncări de 3 ouncte (Chimistul 
6. Olimpia 10).

în meciul de marți Olimpia 
a avut o primă repriză în care 
a condus tot timpul (28—21 min. 
15. 37—32 min. 18) eviientundu- 
se Romela 
Marinache. 
cencelor si 
a Gabrlelei 
lonescu au . ...
final să le revină la o diferen
ță de 10 ouncte în cea de a 
doua oartidă după o reoriză de 
bun nivel tehnic tn care ega
litatea s-a înregistrat de 6 ori. 
a urmat o a doua foarte ten
sionată. A condus Chimistul oină 
în ultima secundă '75—724 dar

Cristei si Mălina
Jaț tenacitatea vil- 
forma foarte bună 
Petre s< î Măriei 
făcut ca victoria tn

și a realizărilor 
(Chimistul ■ 20 :
marți și 17 din 
miercuri; Olimpia:

23 87%
94,40%

Dragos ROȘIANU coresn.

(Continuare în pag 2-3)



ACOLO UNDE CROSA Șl PUCUL

ATRAG ZILNIC SUTE DE COPII...
Nu-i asa că cine se gîndește 

la „Palatul de gheată" din 
Miercurea Cine nu uită că aco
lo, în orașul de reședință al 
Harghitei, sportul nr. 1 a fost 
și a rămas hocheiul ? Dar 
mari pasionați, din rîndul ce
lor mai mici hocheiști. am în- 
tîlnit, iată., și într-o altă așeza
re a tării, de asemenea cu tra
diție în cel mai dinamic din
tre sporturile iernii, la Sf. 
Gheorghe. pe patinoarul asocia
ției sportive I.M.A.S.A.

La ora 8. cînd administrato
rul patinoarului. "Ion Boghean 
a deschis porțile acestei frumoa
se baze sportive, cîteva zeci de 
copii erau gata, nerăbdători, să 
Intre pe oglinda de cristal a 
ghetii. înainte de a-i însoți pe 
patinoar, să ne fie îngăduită o 
paranteză. Boghean-adipinistra- 
torul a fost și el un pasionat 
sportiv. Patinator la început. O 
pereche de patine din anul 
1917. marca Haemus. stă măr
turie. Au aparținut tatălui său. 
apoi le-a preluat Ion Boghean, 
pînă prin ’55. Acum intențio
nează să le ofere Muzeului 
Sporturilor, constituind o piesă 
rară. După aceea. Ion Boghean 
s-a dedicat hocheiului, pasiune 
pe care a transmis-o și fiului 
său. Tot Ion se cheamă. Este 
elev, în clasa a 6-a, a Liceului 
economic, ciclul gimnazial. Pio
nier. deci, si cum apreciază 
prof. Eugen Alexandru Baco, 
antrenorul său si al micilor ho- 
cheisti de la Clubul sportiv 
școlar din Sf. Gheorghe, „un 
sportiv avînd o ambiție _ cum 
rar mi-a fost dat să întîlnesc! 
Foaie doar la Ion Dragomir..." 
Adică la oel mai bun produs 
al hocheiului covăshean. acum 
component al lotului național.

Se înțelege că între sutele de 
copii care așteptau deschiderea 
patinoarului din Sf. Gheorghe 
s-a aflat și pionierul Ion Bo
ghean. împreună cu colegi _ de 
clasă sau de scoală, dar si de 
„atelier", de la C.S.Ș. Zilnic, 
cîte o oră. două este prezent 
la pregătire. „Sufletul" echipei, 
din care mai fac parte. între 
alții, pionierii G. Iacob, I. Șaî- 
ca, Z. Gal, frații Coloși.

La ora 17, după cursuri, pio
nierul Ion Boghean și echipa 
de copii a C.S.Ș. revin Pe pa
tinoar. la I.M.A.S.A.. sub su
pravegherea prof. Baco. Iată-1 
cum le urmărește, cu mane a- 
tenție. alunecarea pe gheață, 
inventivitatea în acțiuni, felul 
cum mînulesc crosa. cum con
duc pucul. Cînd e cazul — și 
este, firește — intervine, co
rectează. Profesorul-antrenor nu 
pregetă să le repete mereu : 
„Un mare hocheist se formea
ză de Ia vîrsta copilăriei, dar 
muncind continuu, cu dîrzenie, 
eu perseverență !...“'Un adevăr 
care face să stîrnească ambiții
le. să fie suportate mai ușor 
rigorile pregătirii. Așa a fost și 
în vara trecută, cînd viitorii 
hocheiști au fost învățați să- 
înoate (Ungă prof. Baco s-a 
aflat un fost profesor al Liceu
lui economic. Sever Rădăcuță, 
acum secretar al asociației spor
tive I.M.A.S.A.. primul care, de 
fapt, i-a apropiat pe acești co
pii de sport, prin lecțiile de 
educație fizică și activitățile 
sportive extrașcolare). sau. în
tre „ferestrele" sezonului de 
hochei, au angajat la fel de pa
sionate „miuțe" de fotbal, cu 
driblinguri care concurează în 
frumusețe și fantezie zborul a- 
mețitor al pucului.

Și. tot după-amtază, la termi
narea cursurilor, alte sute si 
sute de copii sosesc la patinoar; 
unii spre a se iniția sau per
fecționa în arta alunecării pe 
gheață, alții pur și simplu, 
pentru a-și vedea colegii și alt
fel decît la orele de clasă. 
Sînt însoțiți de cadre didactice 
(profesoarele Venera Fabian și 
Eva Gal Sînt nelipsite), de ga
lerii organizate ad-hoc. Am în- 
tîlrtit. însă, pe patinoar și copii 
din așezări învecinate orașului 
de pe Olt, din comuna Ojdula, 
de pildă, pe patine confecțio
nate chiar de ei. tot așa cum. 
atunci cînd zăpada se așterne 
în strat gros, alunecă pe schi
uri de producție proprie. pe 
dealurile care prelungesc cei 
doi masivi apropiați. Bara olt și 
Bodoc...

Cu toate că numele campioa
nei anului 1987 era .cunoscut 
deja din partida penultimă, me
ciul de baraj pentru titlul femi
nin de șah a continuat cu cea 
de a patra întllnire ;mal mult 
simbolică) în care Eugenia Ghin
dă avea ultima ocazie de a în
scrie o victorie de moral în ta
bela de arbitraj. N-a fost așa.

S-a jucat pentru a doua oară 
apărarea Caro-Kann (cu Mure- 
șan la cîrma pieselor negre) și 
s-au produs rapid simplificări. 
După schimbul damelor și al 
pieselor ușoare a rezultat un 
final egal de 4 turnuri și pioni. 
Sub influența scorului, obosită 
și descurajată. Eugenia Ghindă 
a greșit din nou și a pierdut 2 
pioni. La mutarea a 52-a ea a 
oprit ceasul de control și și-a 
felicitat partenera, recunosoin- 
du se învinsă.

Deci 4—0 pentru
Mureșan, care cîștigă 
de-al treilea titlu de 
națională la șah.

Margareta 
astfel, cel 
campioană

PIJNCI FINAL LA ȘAH (I)

Foto:
Eduard ENEA

Pițigoi (Steaua) în 
fața blocajului lui 
T-S.K.A. Sofia, al
cătuit din Da nii a- 
nov și Natov

ÎNSEMNĂRI DIN VIAJA COLECTIVULUI I.I.R.U.C
(Urmare din pag l)

STELIȘTII A 
FRUMOS DO

de volei (m) cu

In al doilea n

Tiberiu STAMA

sării zilei sale de naștere și 
a împlinirii a peste 55 de ana 
de eroică activitate revolu
ționară.

Unui colectiv fruntaș în 
muncă îi stă bine să se afle 
în frunte și în celelalte acti
vități care completează spațiul 
unei zile de viață. Și iată că 
alături de o tot mai aprecia
tă activitate culturală, la 
I.I.R.U.C. sportul se află me
reu mai aproape de preocu
pările 
peste 
scara 
place, 
trag 1 
de la 
toate 
prof, 
tarul , 
nastica Ia locul 
Dispersați în 
oamenii găsesc, la locurile lor 
de muncă sau acolo unde se 
deplasează, timpul necesar,
cîteva minute pe zi, în fiecare 
schimb, pentru a practica
programele de exerciții, 
faptul că le solicită și le 
comandă apoi tovarășilor 
de muncă, dovedește eficiența 
acestei activități și ne obligă 
să îi asigurăm o continuă 
perfecționare..." De aici, cum 
am văzut, existența unui co- 
leotiv de instructori spqpial 
pregătiți centru această acti
vitate (16), care manifestă o 
grijă deosebită pentru selec
tarea exercițiilor și 
mirea programelor, în 
cordanță directă cu cerințele 
practicanților, cu sugestiile 
lor. Nu ne-a mai surprins au
zind că la I.I.R.U.C. sînt ini
țiate aproape trimestrial co
mandamente de gimnastică la 
locul de muncă : un 
tribună a experienței 
tale la care iau parte 
zentanții celor mai de 
colective din Capitală 
țară.

Prin exercițiile de 
tică, sportul pentru 
extins oontinuu. în ____
sectoare, după aptitudini

> celor ce munoesc aici,
8 000 de angajați, 
Capitalei și a țării, 
ce ramuri de sport 

în mod deosebit pe 
„înainte 

temă 
secre- 

, gim- 
muncă.

la 
Ce 
a- 

cei 
deI.I.R.U.C. ? ___

— ne pune în 
Dan Teodorescu, 

asociației sportive, 
de 1 

întreaga țară,

Iar 
re- 
lor

întoc-
con-

fel de 
înain- 
repre- 
scamă 

și din

Lecția de antrenament s-a încheiat... Nu înainte ca pionierul
Ion Boghean si doi dintre colegii săi, hocheiști de la C.S.Ș. Sf. 

Gheorghe, să ne ofere această imagine inedită...
Foto: Gabriel MIRON

gimnas- 
toți s-a 

secții și 
Și 

preferințe. Și astfel, pe baza 
sportivă a asociației, de la 
Fundeni, pot fi întîlniți, chiar 
și acum, cînd zilele cu ceață 
și lapoviță nu prea te în
deamnă să ieși în aer liber, 
mulți iubitori ai fotbalului,

î.CliPA CARPATI" LA SCHI
(Urmare din pag. D

DIVIZIA FEMININĂ
(Urmare din pag 1)

A DE HANDBAL

Cîrstoi (România) 32:19,01 ; 5. 
Maria Barbulea (Centrul olim
pic Vatra Dornei) 33:34,0 ; 6. 
Daniela Filimon (România) 
33:47,4 ; 7. Doina Melinte (Cen
trul olimpic Vatra Dornei) 
33:52,0 ; 8. Dina Titienari (Cen
trul olimpic Vatra Dornei) 
34:02,8.

Joi de la ora 10, pe aceleași 
trasee, va avea loc cursa de 
ștafetă 4X5 km.

mărit altoeva, sportivele și an
trenorii, decît să-și mențină 
pozițiile călduțe de la mijlo
cul clasamentului 1 Constructo
rul Timișoara, revenită în Di
vizia A, urmează ca în retur 
să-și limpezească intențiile. 
Deocamdată (locul 9) nu putem 
spune decît că nu și-a pus pe 
deplin în valoare forțele de 
care dispune echipa.

cu 
mult

CAMPIONATUL DE
(Urmare din pag. 1)

un coș de 3 . puncte, realizat 
de Romela Cristea, a dus la 
primele 5 minute de prelungiri. 
Se părea la un moment dat că 
Olimpia se va detașa: 83—79 
(min. 3,40), dar vîlcencele, cu 
ultimele resurse, egalează cu 14 
secunde înainte de final (Mag
dalena Manea coș de 3 puncte) 
și dștigă în ultima secundă

BASCHET FEMININ
prin coșul înscris de Laura Ni- 
țuiescu.

Au marcat: Telițoiu 4+2, Petre 
20+35, Stocheci 2+0, Nițulescu 
10+12. Manea 12+8, Ionescu 
3+2, Barbu 30+27, respectiv 
Cristea 27+35, Stingă 10+6, 
Bîră 5+3. Marinache 16+15. Bă- 
dinici 8+16, Stoichiță 3+9. Și- 
pos 2+0.

Au arbitrat: O. Dragoș (Ti
mișoara) — A. Cuțov (Tulcca).

Un capitol asupra căruia ne 
oprim puțin este acela al fo
losirii, de către echipele din 
primul eșalon valoric, a ele
mentelor tinere promovate 
mai puțin sau cu mai
timp în urmă. Este de neîn
țeles — ca să oferim doar cîte
va exemple — de ce jucătoare 
ca Emilia Luca (Știința Ba
cău), Adina Ion (Rulmentul 
Brașov), Nadina Nedelcu (Chi
mistul) au fost trimise în te
ren în cele 11 meciuri doar pu
ține minute. Din moment ce 
înșiși antrenorii le-au promo
vat în echipe, nu era normal 
să le verifice cu răbdare apti
tudinile ? Cum altfel pot crește 
valoric tinerele talente, dacă 
nu joacă ?

In sfîrșit, o ultimă problemă: 
handbalistele care au evoluat 
în echipa națională au revenit 
la formațiile lor de club mai 
bine pregătite, contribuția lor 
la capitolul eficiență fiind vizi
bilă, ceea ce contrazice, cre
dem, acele păreri potrivit că
rora după C.M. din Bulgaria 
jucătoarele s-au întors la clu
buri fără o formă corespunză
toare.

în frunte cu maistrul Ion 
Neagu. handballștii grupați 

' în jurul depanatorului Nico- 
lae leală sau voleibaliștii ca
re au în jefui de atelier Mi" 
hai Dumitraș un x"’ J" 
portdrapel. Voleiul 
atît la băieți cît și

.„obligații mari cum 
sublinieze maistrul 
tin Marcu, președintele Co
mitetului sindicatului, 
ce vrea să însemne drum 
chis spre prima divizie", 
posibil, dacă ținem seama 
faptul că ambele echipe 
lidere în Diviziia B și dispun 
de jucători cu experiență, 
Gîrleareu, Giinther Enescu, 
Panciu, precum și de alții, . 
catfe. pornind de la campiona
tele de casă, se ambiționează 
să îi secondeze. Un panou cu 
toate trofeele cucerite de vo
leibaliști dovedește reușitele 
lor di.n ultimii ani, în timp 
ce alte spații așteaptă să fie 
completate... Amatorii de te
nis rețin și ei atenția, prin 
intermediul maistrului Ște
fan Dinu, ca și cei de tenis 
de masă pentru care tehnicia
nul Constantin Mihăilescu 
reprezintă un model de orga
nizare a întrecerilor și de am
biție în devenire. Ca să nu 
mai stăruim asupra șahului ; 
tehnicianul Samoil Sabeni 
nu își ascunde satisfacția că 

tpici activează, alături de o 
masă impresionantă de ama
tori, cel puțin 3 nume cu pro
misiuni în performanță, unul 
dintre acestea fiind al Lumi-

fel de 
are aici, 
la fete, 
tine să 

Constan-

ceea 
des- 

E 
de 

sînt

niței Radu, campioană a țării 
la junioare și locul 5 la ultima 
ediție a C.M. al speranțelor. 
Ambiții există, însă, și la nive
lul sporturilor tehnico-apli- 
cative. kartingulul mai ales, al 
turismului și alpinismului, 
după cum unii doresc 
ființeze o secție de 
eazul tehnicianului 
Iancu, cîndva jucător 
pid. Cu experiența anilor 
sport, din prima tinerețe, si
gur că s-ar putea înfăptui o 
asemenea doleanță. Să mai 
notăm că încă de pe acum 
sportul de masă pregătește 
pentru finala pe țară, jubilia
ră. a 10-a. la care alături de 
cel din București la întreceri 
vor fl prezenți, cu sanse la 
poziții pe podium, și tovarăși 
de muncă din Buzău. Arad, 
Brașov, Focșani, Odorheiul 
Secuiesc, Timișoara, Iași, De
va și Reșița.

Cu reușitele în muncă ce îi 
situează mereu între' fruntașii 
pe ramură și cu altele în 
sportul de masă și, într-o bu
nă măsură și în cel de per
formantă. a întîmpijvit colec
tivul de la I.I.R.U.C. ziua de 
26 ianuarie, zi oare a polari
zat, o dată în plus, într-o uni
că, imensă și unanimă vibra- 
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CEAUȘESCU. strălucitul con
ducător al partidului și statu
lui nostru. Totodată,, un 
brant omagiu adus 
României 
luptător 
deplină a idealurilor ■ 
lismului șl comunismului 
patria noastră...
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pentru
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REDACȚIA ÎNTREABĂ, FEDERAȚIILE RĂSPUND
(Urmare din pag. 1)

despre pregătire — mereu la 
cei mai 
nici în 
intern
gur, nu putem spune că nu ne 
crește pulsul cu cîteva pro
cente atunci cînd vine vorba 
de apropierea Jocurilor O- 
limpice, sigur că dorim nes
pus să fim din nou la înălți
me. Dar cel mal bine, cu- 
noscînd că simpla dorință* nu 
ajunge, ne vedem din oe în 
oe mai îndîrjit de munca 
noastră, avînd convingerea 
că în atari condiții ‘ nu se poa
te să nu vină și rezultatele. 
Convingere care nu este doar 
a mea, a celui care vă vor. 
bește acum, ci a tuturor corn 
ponențiloir lotului național

— Frumos spus, și mai ales 
adevărat. Ce include 
gramul competițional 
referindu-ne, bineînțeles, 
perioada premergătoare 
limpiadei ?

— Tradiționalele Regate de 
la Moscova (4—5 iunie), 
Grfinau (18—19 iunie). Lucer
na (9—10 iulie), cărora le-o 
vom adăuga pe cea de la Iași 
(6—7 august), competiție care 
se bucură de aprecieri 
în ce mai frumoase.

—' Presupunem că
din aceste întreceri va 
stitui...

— ...Un test, sever, dar o- 
biectiv, un criteriu de găsire 
a celor mai bune formule de 
echipaje, a unor rocade între 
selecționabilii care, eventual, 
vor arăta că nu mai pot ține 
pasul cu cei ce vor demonstra 
salturi 
toare. 
eulație 
a senateria+nlui de drent. La 
noi stăpînul absolut este cro- 
nometrul.

înalți parametri — 
privința calendarului 

sau internațional. Si-

pro- 
1988.

la 
O-

din ce

fiecare 
con-

valorice convingă- 
în canotaj nu are cir- 
„moneda" renumelui. 

de drent.

— Regula ar rămîne vala. 
bilă chiar dacă, să zicem. 
Homcghi, Arba sau Trașcă nu 
vor trece „proba cronometru- 
lui" 7

— Chiar. Cu mențiunea că 
cele trei altele asemeni lor 
sînt campioane care, cum 
se spune, știu 
cartea de 
cum ar 
vreodată 
nometru, 
test.

— Spuneți-mi, în spatele 
acestor mari campioane „vîs- 
lese" alte talente ? Acea căuta
re de valori continuă, ori s-a 
încheiat o dată cu cucerirea 
titlurilor mondiale și olim- 
pico ?

— Scopul acestor selecții este 
de a descoperi necontenit ta
lente, aici lucrăm pe „bandă 
rulantă". Avem foarte multe 
fete care promit, dar munca 
la acest nivel de vîrstă aduce 
într-o măsură cu... „lozul în 
plic" ; este greu de spus, încă, 
cine anume va „sparge" pla
fonul marii performanțe, 
știm însă sigur că în eșalonul 
de rezervă avem numeroase 
„lozuri cîștigătoare". Să no
tăm, pentru . moment, numele 
unor Ilinca, Sfetcu, Cucoș' (de 
la Steaua), Stingă (Dinamo), 
Mînja (U.T.A.) Botezatu și 
Ivănușcă (CSM Iași).

— în cazul, nedorit firește, al 
unei accidentări, 
ponibilitătii unei 
te a echipajului 
8 + 1, vreuna din 
amintite ar putea 
bună înlocuitoare ?

— Nu. mai exact nu încă, 
în canotaj ..coacerea" se face 
mai greu. De aVfel și regula
mentul international tine cont 
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• Echipa din Tg. Mureș se 
numără printre „grăbitele" tre
cerii liniei de start a pregăti
rilor. La 6 ianuarie A.S.A. se 
și afla la Sovata, așa că la ora 
cînd citiți aceste rînduri, după 
ce a revenit, la 22 ianuarie, 
acasă, o putem considera „ab
solventă" a ciclului I, atît de 
important, al acumulărilor fi
zice. Și, în adevăr, după mo
dul cum a lucrat afară, pe pan
tele din jurul stațiunii și în 
cele două săli — de gimnastică 
și de forță — unde i-am ur
mărit într-un întreg ciclu coti
dian, jucătorii conduși de C. 
Dinu și FI. Ispir merită califi
cativul „foarte bine". Rămîne 
ca examinatorul cel mai sever, 
campionatul, să ne confirme. 
• Lotul mureșenilor îi cuprin
de pe : Varo și Vodă — por
tari ; Szabo, Jenei, Botezan, 
Fodor, Dorobanțu, Barbu, Cr. 
Moldovan (un jucător tînăr, 22 
de ani, care poate evolua în 
toate posturile liniei defensive, 
venit de la Electromureș în 
schimb cu Marton) și Szigeti (19 
ani de la „tineret") — fundași! 
— I. Costel, Eros, A. Stoica, 
Ivan și Sabău (de la „U“ Cluj- 
Napoca ; el va evolua, în re
tur. la ..ros-albastri“) . — mij
locași ; Ciorceri, Fanici, Craiii, 
Albu, M. Moldovan — atacanți. 
Noutăți puține, dovadă că se 
urmărește stabilitatea lotului 
șl, așa cum aveam să ne con
vingem din opiniile tuturor 
interlocutorilor, continuarea ac-
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BEA NU

CO’INII DINU • „ ÎN DEPLASARE, LA FEL CA ACASĂ“
— în cîteva cuvinte, care ar fi ideile 

principale de joc aplicate în tur de A.S.A. 
Tg. Mureș ?

— Nu am realizat modificări radicale, dar 
am căutat să impun mai mult trăsăturile fo
cului modern. Așezarea 1—4—3—3, rezultată 
ca favorabilă din alcătuirea lotului, am uti
lizat-o in majoritatea partidelor. Am dorit, 
in măsura posibilităților, să modific dinamica 
jocului. la mijlocul terenului, am utilizat apă
rarea in zonă, am insistat pentru aplicarea 
unor combinații, proprii, fără să limităm con
tribuția creatoare a jucătorului, fără să-i în
corsetăm sau anulăm imaginația.

— Cum s-ar putea caracteriza randamentul 
jucătorilor ?

— în general, in creștere. Grupul experimen- 
taților — Fantei, Ciorceri. Jenei, Varo, Fodor. 
Szabo — a adus nota de constantă cerută de 
siguranța jocului, A. Stoica a început bine, 
apoi a slăbit. I. Costel a revenit convingător 
în finalul turului. Botezan a realizat o utilă

ca fundaș central, Eros a demons- 
poate face, cu rezultate bune, as-

in finalul turului. Botezan a

reprofilare 
t'rat că se 
censiunea de la „C“ ia .,A“, iar Craiu a rea
lizat un vizibil salt spre afirmare.

— Si returul ?
— împreună cu colegul meu. FI. Ispir, vom 

munci spre a completa ceea ■ ce am început. 
Vrem să realizăm cit mai multi pași în direc
ția schimbării mentalității de abordare a 
partidelor, indiferent de locul de disputare, 
acasă sau în deplasare, curentă mare a fot
balului nostru. Printre alte obiective ale pla
nului nostru: îmbunătățirea jocului în bloc, 
cit mai departe de poarta noastră, fără să 
apelăm la acel negativ „joc la ofsaid", mai 
mult realism in apărare, mărirea eficacității. 
Ținem să obținem o fortificare pshihologică 
care să ne ajute să trecem de momentele 
dificile, de obstacolele care apar, de influenta 
tabelei de marcaj cind nu ne este favorabilă. 
Beneficiind de excelente condiții de lucru și 
de o atmosferă stimulativă, sperăm să reali
zăm în retur ceea ce ne propunem.
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țiunii de reconstrucție a jocu
lui, declanșată în toamnă. • 
Să consemnăm recordul de fi
delitate față de club stabilit 
de vechiul cuplu de colabora
tori, dr. E. Halmagy și maso
rul Gh. Gali ; cei doi totali
zează aproape 50 de ani de a- 
sistență a echipei din Tg. Mu
reș. Aprecierea lor, privind 
pregătirea sezonului ’88, are.I

I 10 STAȚIUNI RECOMANDATE
PENTRU CURA BALNEARĂ

ÎN ACEST ANOTIMP

echitabilă 
lit

la 
diți 
?urs

mai 
Jo

ii es- 
de

1 urna 
avea 
este 
fără 
ploi

■e, 
va 
c. 
st", 
>ri 
la bursa 
nt urează 
'em toa- 
n. chiar 
ia ierar- 
iirna pe
rn Oilnt'J. 
grăitor ?
• ca rc-

GEOAGIU-BAl : afecțiuni ale aparatului locomotor (reuma
tismale inflamatorii, degenerative, abarticulare, posttraumatice, 
neurologice periferice) ; afecțiuni ginecologice ; boli de nutri
ție și metabolice ; afecțiuni dermatologice.

LACU SARAT : afecțiuni ale aparatului locomotor ; gine
cologice ; dermatologice ; afecțiuni endocrine ; boli profesio
nale.

MONEASA : afecțiuni 
periferice ; ginecologice

PUCIOASA : afecțiuni 
respiratorii superioare; ___ ___  ___ __
cular periferic ; afecțiuni ale căilor biliare și renale : gineco
logice ; dermatologice ; boli profesionale.

S1NGEORZ-BAI : afecțiuni ale tubului digestiv ; hepatobi- 
llare ; boli de nutriție și metabolice.

SLĂNIC MOLDOVA : afecțiuni ale tubului digestiv și ale 
glandelor anexe ; hepatobiliare ; respiratorii ; ORL ; boli de 
nutriție șl metabolism.

SOVATA : afecțiuni ginecologice, ale aparatului locomotor ; 
afecțiuni neurologice periferice.

VATRA DORNEI : afecțiuni ale apăratului cardiovascular ; 
ale aparatului locomotor ; afecțiuni endocrine ; ale aparatului 
digestiv ; ginecologice.

EFORIE NORD : afecțiuni ale aparatului locomotor ; neuro
logice periferice ; ginecologice ; respiratorii ; dermatologice.

MANGALIA : afecțiuni ale aparatului locomotor ; neurolo
gice centrale și periferice : ginecologice ; respiratorii ; ORL ; 
dermatologice.

ale aparatului locomotor ; neuroiloigice 
; nevroză astenică.
ale aparatului locomotor ; ale căilor 
ale sistemului nervos periferic șl vas-

• Plecarea în stațiuni se face Ia data indicau de
• Sejurul se asigură șl pe perioade mai miel sau 

decît seriile de 18 zile
• Condiții optime de cazare, masă și tratament
® La dispoziția turiștilor : mijloace de agrement, 

țări cultural-artistice și de divertisment variate.

solicitant 
mai mari

mrnifes-

Biletele pentru cură balneară și odihnă, în aceste stațiuni se 
pot obține de la toate agențiile Oficiilor județene de turism 
și ale I.T.H.R. București.
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acoperire : „A 
cele mai sus-

deci, o deplină 
fost una dintre 
ținute și mai disciplinate cam
panii ante-campionat“ observă 
dr. Halmagy. „Nu se poate să 
nu avem roadele muncii inten
se din aceste zile" completează

Secvență
Mureș. Cu

de la unul dintre antrenamentele fotbaliștilor din Tg. 
puține minute înainte ei trecuseră cu succes testul de 

fizică.rezistentă
Să așteptăm deci

„comisiilor
Gh. Gali.
(iarăși I) verdictul _________
de examinare" reprezentate de 
cele 17 etape ale returului. • 
Un viitor (sîrguincios) antrenor 
se anunță Ciorceri. Executant- 
exemplu al programului, el și-a 
notat fiecare exercițiu, a soli

se preo- 
legătură 
reluăm, 
a retu- 
progre- 

evidentă

citat antrenorului C. Dinu in
formații suplimentare, 
cupă de tot ce este în 
cu antrenamentul. „Să 
chiar din prima etapă 
rului, ofensiva pentru 
sul jocului nostru, 
pentru noi pe tot parcursul 
primei părți a campionatului, 
care a dovedit că există, în lo
tul nostru, forțe latente neuti

lizate multă vreme. Cred într-o 
ascensiune realizată prin joc" 
— afirma, printre altele, într-o 
frumoasă luare de cuvînt la 
ședința de analiză a clubului, 
Ciorceri, titular de bază al e- 
chipel. • Ilie Costel, care a 

cîștigat o nouă bătălie cu kilo
gramele suplimentare, ajungînd 
la greutatea ideală pentru el, 
promite să realizeze un retur 
de constantă comportare ; ace
leași ambiții și din partea 
principalului său „concurent" 
la postul de dispecer, A. Stoica.
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I

)
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• Programul actual cuprinde, 
pentru A.S.A., mult lucru cu 
balonul și numeroase partide 
de verificare, deci deplină in
trare în a doua zonă a pregă
tirilor. • Pentru a face o le
gătură între ce a fost și ce 
va fi, să dăm cuvîntul pre
ședintelui asociației mureșene, 
Cornel Cacovean : „Ceea ce 
ne-a bucurat cel mai mult pen
tru perioada turului a fost ra
dicala schimbare a jocului. 
Chiar și cînd am pierdut, spec
tatorii au fost mulțumiți de fot
balul oferit de formația noas
tră. Există, desigur, destule de
ficiențe în comportarea echipei, 
dar am convingerea că rămî- 
nînd pe drumul pe care ne a- 
flăm și acordînd toată încre
derea conducerii tehnice, vom 
realiza alți pași înainte, con- 
solidînd promițătorul început". 
Așteptăm, prin urmare, „mo
mentul nr. 2“, al construcției 
jocului merituoasei divizionare 
A, A.S.A. Tg. Mureș..

Eftimie IONESCU

ADMINISTRAȚIA DE STAT LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
• NUMERELE EXTRASE 

LA i TRAGERE A PRONOEX- 
PRES DIN 27 IANUARIE. Ex
tragerea I- 37 40 3 22 28 21; 
Extragerea a II-a: 7 42 19 25 
14 18. Fond total de cîștigv.ri: 
796 361 lei din care 43 930 lei 
report la categoria 1.

® CÂȘTIGURILE TRAGERII 
EXCEPȚIONALE LOTO DIN 
17 IANUARIE. FAZA I: cat. 1:
1 variantă 25% — autoturism 
„Dacia 1300" (70 000 lei); cat 2: 
4 variante 100% a 50 000 lei, în 
cadrul cărora cîte o excursie de
2 locuri în U.R.S.S. și dife
rența în numerar si 9 variante 
25% a 12 500 lei; cat. 3: 6 va
riante 100% a 11 379 lei în ca
drul cărora cîte o excursie de 
1 loc în U.R.S.S. și diferența 
în numerar si 53 variante 2b% 
a 2 845 Ici; cat. 4: 139,50 a
1 437 lei; cat. 5: 249,25 a 804 
lei; cat. 6: 523 25 a 300 lei; cat. 
7: 787,25 a 200 lei; cat. 8:

Priviri spre eșalonul secund

A.S. PAROȘEMI-VULCAM IȘI PROPUNE 
UN IOC ÎN PRIMA „TRLIML“

La a doua apariție pe scena e- 
șalO'nuilui secund. A.S. paroșeni- 
Vulcan se află, ea și la sfîrșitul 
campionatului trecut, pe același 
loc 7. O poziție meritorie dacă ne 
gîndim că lotul echipei din Valea 
Jiului nu are în componență 
nume sonore. Una din explicațiile 
bunelor evoluții este și aceea că 
la conducerea tehnică a echipei 
se află Petre Libardi, conducăto
rul de joc de acum peste un de
ceniu al divizionarei A Jiul. El 
a ști'uit să-și pregătească jucătorii 
In funcție de calitățile și posibi

litățile fiecăruia, să formeze o 
echipă.

în vederea returului campiona
tului, formația din Paroșeni a 
luat startul pregătirilor la 11 ia
nuarie. în primele 10 zile, antre
namentele s-au desfășurat în lo
calitate, după care întreg 
lotul de jucători s-a deplasat la 
Băile Felix, pentru un stagiu de 
12 zile de pregătire centralizată: 
cu ședințe de instruire care vor 
atinge toți factorii.

Cu ce lot de jucători ,.atacă“ 
A.S. Pa roșe ni -Vulcan returul 
campionatului ? Iată-1 : Homan și 
Crecan — portari : Ghișan, Buz- 
duga, Leșan, Dodenciu, Hădărean, 
Bîrsan și Vese — fundași ; Cră
ciun, Matula și Nichiniș — mij
locași ; Sălăjan, Barbu, Baltaru, 
Topor și Boboc — înaintași. „Un 
lot cu doi... veterani — ne spunea 
Cornel Cărare, vicepreședintele 
secției de fotbal — portarul Ho
man, probabil cel mai vîrstnic 
jucător din Diviziile A și B, care 
în ciuda celor 39 de ani și-a păs
trat intacte reflexele și detenta, 
și Sălăjan. și el la a doua tine

BULETINUL TRANSFERĂRILOR
După încheierea perioadei de 

transferări, to loturile divi
zionarelor A au apărut unele 
noutăți. Iată-le pe cele mai 
importante 6i care au întrunit 
condițiile legale și au fost ope
rate în registrele de control ale 
F.R.F.:

— la Dinamo: Vaișcovici
(Victoria);

— la Rapid: N. Vlad, L. Pali 
(ambii Victoria), Nica (Flacăra 
Moreni);

— la Flacăra Moreni: Vis- 
creanu (S.C. Bacău); Capăt 
(Progresul Vulcan București), 
I. Chiriță (C.S. Tîrgoviște) ;

— la Victoria: Damaschin I, 
Magda (ambii Dinamo), Laiș 
(F.C. Maramureș);

— la Universitatea Craiova : 
Biță. Bărbuceanu (ambii Elec- 
troputere Craiova). P. Răduca- 
nu (Gloria Pandurii Tg. Jiu);

— la F.C. Olt: Pistol (Stea
ua), Baicu, Dincă (ambii Spor
tul Muncitoresc Slatina), M. 
Ene (Unirea Slobozia). Veleanu 
(Carpați Mîrșa), Găleșanu (U- 
niverșitatea Craiova);

— la C.S.M. Suceava: Buter- 
chi (Steaua), Timofi (Unirea 
Tricolor Buc.), Susanu (Cea
hlăul Piatra-Neamț), Ghencean 
(Olimpia I.U.M. Satu Mare), 
Șumulanschi (Victoria);

— la „U“ Cluj Napoca: M. 
Muntean (Steaua). Doboș (Sti
cla Arieșul Turda). Mia (F.C. 
Maramureș):

— la Corvînul Hunedoara:

5 163,00 a 100 lei. FAZA A II-a: 
cat. A: 4 variante 100% a 

■ 15 345 lei și 8 variante 25% a 
3 836 lei ; cat. B : 4 variante
100% a 11 880 lei în cadrul că
rora' cîte o excursie de 2 locuri 
în U.R.S.S. și diferența în nu
merar și 15 variante 25% a 
2 970 lei : cat. C : 42,25 a 2 179 
Iei : cat. D : 172.00 n 535 ’ lei : 
cat. E: 1 785,25 a 100 lei. Par
ticipantul Petrovicî Drăgan din 
localitatea Cîmpina, jud. Pra
hova, a cîstigat un autoturism 
„Dacia 1300“ (70 000 lei) la
categoria 1 — FAZA I.

• Reamintim particinanților 
că ASTAZI este F'TTMA ZI 

Viza și eliberarea legitimațiilor-abonament de intrare Io 
competițiile sportive pe anul 1988 se va efectua incepînd cu 
data de 1 februarie

Legitimațiile-abonament eliberate și nevizate pină la data 
de 15 martie a.c., își pierd valabilitatea.

rețe, ambii foști la Jiul, care prin 
experiența și exemplul lor in 
pregătire insuflă și celorlalți ju
cători încredere și-i obligă la rîn- 
du-le să nu precupețească nici un 
efort în programul de instruire**. 
Lotul echipei a fost completat cu 
cîțiva jucători, șl anume : Dosan 
(de la Jiul), Milenovici și ispir 
(ambii de la Minerul Știința Vul
can) Bode (U n-irea Valea lud Mi
hai). Postelnicu (Minerul Lupeni) 
și Voloșciuc (Minerul Aninoasa). 
Au primit acordul de transfer 
pentru a activa la alte echipe : 
Teleman, Ambruș și Szekeli (toți 
pentru Minerul Aninoasa) și Tă- 
năsie (la Minerul Lupeni).

Echipa se bucură de condiții 
optime de pregătire, avînd spri
jinul moral și material al orga
nelor locale și al întreprinderii 
miniere, a unor oameni atașați 
mișcării sportive, deci și a fotba
lului, cum sînt Ion Beiserman. 
directorul întreprinderii și pre
ședintele asociației Petre Tudor, 
vieepreșed’nte Marian Spiru, se
cretar, Remus Becuș și Constan
tin Mitucă, vicepreședinți.

Oe-și propune A.S. Paroșeni- 
Vulcan pentru sezonul de primă
vară ? Răspunsul ni l-a dat Cor
nel Cărare „în ciuda unor frec
vente accidentări în toamnă, echi
pa noastră s-a comportat onora
bil într-o serie cu destule formații 
puternice. Așteptăm în retur, o 
creștere valorică pe toate planu
rile, astfel ca Ia sfîrșitul campio
natului să ne atingem obiectivul 
propus, acela al ocupării unui 
loc în prima treime a clasa
mentului**

Gheorqhe bîERTEA

Trică (C.S.M. Suceava) Girleș- 
teanu (Mureșul Deva) v

— la A.S.A. Tg, Mureș: I. 
Sabău („U“ Cluj-Napoca). C. 
Moldovan (Electromureș Tg. 
Mureș);

— la S.C. Bacău: Cr. Sa va, 
Mitici (ambai Dinamo). Vasila- 
che (Ceahlăul Piatra Neamț), 
Florian (Aripile Bacău);

— la „Poli" Timișoara: Du- 
daș (A.S.A. Progresul Timișoa
ra) ;

— la F.C.M. Brașov: Moșo- 
man (I.C.I.M. Brașov), Cigan 
(F.C. Bihor), Harșani (înfrățirea 
Oradea). Selimeși (Metalul Tg. 
Secuiesc);

— la F.C. Argeș: Guda <Me- 
canică Fină Steaua Buc.);

— la Petrolul: Caciureac. P. 
Iordache (ambii Victoria). Dîr- 
jan (F.C. Bihor). D. Popa (Me
talul Plopeni).

★
« I.C.I.M. BRAȘOV — FLA

CĂRA MORENI 0—4 (0—1).
Golurile învingătorilor au fost 
marcate de: Lala (rnin. 48 și 
52 — ultimul din 11 m). Drag- 
nea (mto. 50) și M. Pană (mim. 
74). (C. Gruia-coresp.)

• PETROLUL MOINEȘTI — 
S.C. BACĂU 0—2 (0—2). Au 
marcat: Ivanov și Burieanu. 
(N. Rotaru-coresp.) 

pentru a-și juca numerele fa
vorite la tragerea obișnuită 
LOTO a săptămînii în curs.

• La PRONOEXPRES. dumi
nică, 31 Ianuarie, se oferă par- 
ticipanților una dintre cele mai 
mari ocazii de succes ale anu. 
lui 1988, j dată cu organizarea 
TRAGERII EXCEPȚIONALE 
PRONOEXPRES. Trebuie re
marcat că atît cîștigurile atri
buite (din rîndul cărora nu vor 
lipsi autoturismele șl excursiile 
peste hotare), precum și formu
la tehnică sînt cu adevărat „de 
excepție". Intre altele, se dis
tinge posibilitatea de a se cîș- 
tiga și cu 3 numere Jv



„ROMÂNIA ARE UNA DINTRE ȘCOLILE 
CELE MAI RENUMITE ÎN TENIS DE MASĂ"

Interviu cu președintele federației Internationale. ICHIRO OGIMURA
In 1987. cu prilejul celui de al 39-lea Congres al T.T.T.F., care 

a avut loc la New Delhi, {ostul campion mondial ICHIRO OGI
MURA (Japonia) a fost ales președinte al Federației Internaționale 
de Tenis de Masă, el succedind. astfel, lui Ivor Montagu (1927— 
1967) și lui Roy Evans (1967—1987). Născut in 1932 I. Ogimura a 
avut o deosebit de fructuoasă carieră sportivă- el fiind de 12 ori 
medaliat cu aur al C.M. In perioada 1950—1964. rămînînd. apoi, 
un fervent promotor al tenisului de masă fiind ales oermanent 
tn diversele organisme ale forului international, iar din 1984 
este și membru al Comitetului Olimpic Japonez.

Recent, președintele I.T.T.F.. Ichiro Ogimura. a fost oaspetele 
federației române, prilej cu care a răspuns cu amabilitate între
bărilor noastre.

— în toamn.s. tenisul de 
masă va fi prezent pentru 
prima oară în programul Jocu
rilor Olimpice. Ce înseamnă 
pentru dezvoltarea generală a 
acestui ioc includerea Intre 
disciplinele olimpice s
— Hotărîrea C.I.O. a produs, 

firește o mar? satisfacție prin
tre milioanele ie practicant! al 
acestui 3port Argumentele au 
fost convin-ătoa c. între ele a- 
flîndu-se șl faptul că tn pre
zent. la I.T.T.F sînt afiliate 140 
de federații naționale ceea ce 
presupune deci o foarte largă 
răspîndire a tenisului de masă. 
De asemenea nivelul atins se 
situează la cele mal Înalte cote 
aLe exigențelor snortive și spec
taculare. Spre exjmplu, viteza 
de deplasare a mingii se mă
soară în sutimi de secundă ceea 
ce mă face să apropii tenisul 
de masă de sprintul atletic a- 
dică de nivelul cerut de „to
pul" performanțelor umane. 
Fără îndoială prezența la T.O. 
constituie un excQ’ent stimulent 
pentru toate federațiile națio
nale. iar î.T.T F. este hotărîtă 
să beneficieze acest lucru
pentru continua dezvoltare a te
nisului de masă mllltînd tot
odată cu fermii'ca șl spor
tul să contribuie la crearea u- 
ne! lumi a păcii a înțelegerii 
între oameni, tn această "irecție. 
România ne-a oferit constant 
numeroase șl deosebite exem
ple fiind o permanentă promo
toare a ideilor oîlmr',’e

— îl cunoașteți bine pe Jucă
tori! noștri, v-am ruga să ne 
spun ți care este părerea dum
neavoastră In jgătură cu te
nisul de masă românesc.
— M-am întîlnit deseori eu 

tport’vll români fl' la masa de 
Joc fie cu alt p ilejuri. De ase
menea. îi cunosc bine si pe re
putat!’ dumneavoastră tehnicieni, 
care au reușit să șlefuiască în 
decursul anilot sportivi ce au 
ajuns camnioni mondiali sau 
eurooeni Dar ceea ce apreciez 
în mod deosebit este organizarea 
eficientă a activității r?alizînd 
acea fază absolut necesară care 
vă permite ^ă fiți mereu prin
tre școlile de frunte ale tenisu
lui de masă internațional, dova-

în drum spre Calgary

ȘTAFETA OLIMPICĂ A
MONTREAL 27 (Agerpres). 

Ștafeta ce poartă flacăra olim
pică a ajuns la Vancouver, un
de a fost Intîmpinată de zeci 
de mii de locuitori prezenți pe 
străzile orașului. Pe ultimul ki
lometru. oină la sediul munici
palității unde a avut loc o fes
tivitate. torta olimpică, a fost 
transportată in mod simbolic

HECIVRILE CANDIDATIIOR LA
MONTREAL, 41 (Agerpres). în 

localitatea canadiană St. John au 
început meciurile candldațllor la 
titlu, mondia' de șah. După pri
mele două runde scorurile sînt 
următoarele : Short (Anglia) — 
Sax (Ungaria) 2—8 ; Sokolov 
(U.R.S.S.) — Spraggett (Canada) 
1.5—0.5 ; Seirawan (S.U.A.) —
Speelmann (Anglia) 1.5—0,5 ; Hjar- 
tarson (Islanda) — Korcinoi (El
veția) 1—0 (1> • Elvest (U.R.S.S.) 
—• Iusupov (U.R.S.S.) 1.5—0.5;

ATLETISM • Cu prilejul unui 
con îrs dlsautat la Wuppertal 
(R. F. Germania) atletul vest- 
germar Kari Trănhardt a cîști- 
gat proba de Înălțime cu 2,35 
m. Pe locu’ dCx s-a clasat co
echipierul 3ău Dl-tmar M6gen- 
burg — 2,30 m

handbal • într-un meci 
masculin selecționata Austriei a 
Învins pe teren propriu cu 19—18 
(11—7) formația Franței.

SCRIMA * Proba de sabie 
din cadrul concursulu de la 
Berlin a revenit sportivului po
lonez Leszek Smornowski. care 
l-a tnvins tn flnaiă cu 10—4 pe 
Uwe Kirschen 'R. D. Germană), 
în finala probei de floretă, dls- 

dă printre multe alte exemple, 
necontenitele succese obținute 
la nivelul tinerei generații De 
asemenea, t.T T.F. apreciază 
contribuția federației române, e- 
forturlle oe care le depune pe 
multiple planuri pentru a în
treaga activitate să fie cît mal 
eficientă. Romă da are una din
tre cele mal renumite scoli în 
tenis de masă iar discuțiile pur
tate au reliefat dorința ca teni
sul de masă romanesc să se în
scrie și în continuare pe un loc 
de frunt tn ceea ce privește 
dezvoltarea generală a acestui 
sport.

— Ați amintit de succesele 
obținute de tinerii noștri ju
cători Ce sfaturi ar da un fost 
campion mond-al acestor ju
niori care, la rîndul lor, do
resc să ajungă... campioni mon
diali 7
— Pentru a putea urca In vlr- 

ful le-arhiei tenisului de masă, 
un sport foarte dificil și care 
cere lucru mult și de calitate, 
este nevoie să se îndeplinească 
cel puțin patru condiții, tn pri
mul rînd. tînărul Jucător rebuie 
să dea dovadă de foarte multă 
voință, de putere de muncă. A- 
pot. este nevoie "e formarea ti
ne! condiții fizice deosebite, 
plnâ la vîrsta de 18—19 ani ac
centul principal tn antrenament

HNISnANI R0NÂN1 IN ÎNTRECERI INTERNATIONALE
• Tenlsmanu român Florin 

Segărceanu s-a calificat pentru 
semifinala turn- lui de la Bo
logna, din cadrul circuitului ita
lian, lnvlngîndu-1 tn sferturi de 
finală ne suedezul Richard Berg 
cu 8—3, 4—8, 8—3 (rezultate an
terioare. tur t t 3—8, 6—1, 6—2 
cu austriacul Michael Oberleiter; 
tur 2 : 6—2, 6--0 cu Italianul Ne- 
vio Devie).
• în cadrul concursului de la 

Heilbronn (R F. Germania), A- 
drian Marcu a avut, și e! o 
comportare bună. pătrunzînd 
pînă în semifinală, unde a fost 
învins de jucătorul țării gazdă 
Udo Rlglewski. Pînă în această

AJUNo IA VANCOUVER
lntr-un cărucior pe rotile, de 
Rick Hansen handicapat fizic, 
cunoscut în întreaga lume pen
tru recenta călătorie de doi ani 
întreprinsă în jurul lumii. în 
continuare, ștafeta pornește spre
Calgary unde va sosi la 13 fe
bruarie. ziua deschiderii Jocu
rilor Olimpice de iarnă.

TIUII MONDIAL DE ȘAH
Vaganlan (U.R.S.S.) — Portisch
(Ungaria) 1—1 ; Tlmman (Olanda) 
— Salov (U.R.S.S.) t—1. Fiecare 
dintre cele 7 perechi vor disputa 
cite 6 partide, învingătorii ur- 
mînd a se califica pentru sfer
turile de finală, fază la care va 
participa șl fostul campion mon
dial Anatoli Karpov. Așa cum 
se cunoaște actualul campion al 
lumii Garl Kasparov (U.R.S.S.) 
tși va pun' titlul tn joc tn anul

• PE SCURT •
putată între sertmeri din R. D. 
Germană. Aris Enkelmann a 
dl pus ou 10—5 de Udo Wagner.

TEN 13 • (n primul tur al
turneului feminin de la Auc
kland. jucătoarea franoeză Em
manuelle Deriy a tnvins-o cu 
7—5, 6—4 pe australianca Michele 
Jaggard, Belina Cordwell (Noua 
Zeelandâ) a dispus cu 6—2 7—5 
de olandeza Marianne van der 
Torre. Iar Terry Phelps (S.U A.) 
a cîștlgat cu 3—8 6—2 6—0 par
tida cu coechipiere sa Lea Anto- 
nooolis

TIR a La Sofia au Început 

trebuind pus pe acest fapt, fiind 
necesar ca jucătorul să-șl im
pună șl pentru aceasta și un exi
gent autocontrol. Ar urma în- 
deminarea, care presupune ști
ința de amplasare a mi ’gil. vi
teza de execuție șl efectul ce 
trebuie Imprimat în timpul lo
viturii. La început trebuie să 
se acorde mar atenție primelor 
două aspect' și abia după 14—15 
ani se trece la perfecționarea 
..efectului", tn sfîrșit unul bun 
jucător 1 se cere și înțelepciune 
In joc, aceast" presupunînd ca
pacitatea de a analiza adopta 
diverse sisteme de joc cu ma
ximă rapiditate. Da ă se va ține 
seama de acești factori, firește 
bine mixați după 10 '< de ore 
de antrenament timp de zece 
ani se poa -lunge la acel 

rum care duce spre podiumul 
Campionatelor Mondiale. Este 
greu 7 Este ușor 7 Rămtne ca 
sportivii înșiși să răspundă la 
aceste întrebări dacă ‘-or să cîș ■ 
tîge...

— Cu ce impresii plecați din 
România 7
— Am revenit tn țara dumnea

voastră după multi ani și am 
găsit-o ou mult mai frumoasă 
decît am lăsat-o, dovadă sigură 
a hărniciei poporului român. Pe 
plan sportiv sînt de asemenea, 
satisfăcut de discuțiile purtate, 
de planurile tăcute pentru ca 
tenisul de masă sportul în ge
neral, să capete noi dimen
siuni. să obțină noi succese Mă 
despart de niște oameni minu
nați, de sportivi foarte bine 
pregătiți căror' 'e urez să ob
țină 'a competițiile Internațio
nale din acest an cît mal multe 
victorii.

Interviu realizat de 
Emanuel FANfANEANU

fază, e! i-a eliminat pe : Markus 
Zillner (R.F.G.) ou 4—6, 7—5,
6— 1 ; Rolf Hertzog (Elveția) cu
7— 5. 6—4 : Morten Christensen 
(Danemarca) cu 6—4, 7—6.

Tur de orizont în campionatele naționale

Polonia. GORNIK ZABRZE, LIDER AUTORITAR
Gornlk Zabrze. echipa antre

norului Marcin Bochynek, a do
minat clar sezonul fotbalistic de 
toamnă tn Polonia. Nu numai 
că ea a terminat pe ocul 1, cu 
un avans confortabil dar a și 
oferit — a' o dovadă în plus a 
superiorității nete — pe cel mai 
bun fotbalist al anului (mijloca
șul Iwan) șl pe golgeterul pri
mei părți a campionatului (Cy- 
ron. 11 goluri). De altfel, în „U-le 
toamnei". alcătuit de ziarul 
„Sport" din Katowice, pe baza 
notelor acordate de cronicarii 
Iul. Gornlk a avut cel mai mulțl

Un sezon «ub așteptări pentru 
Dziekanowski ș( pentru Legia

întrecerile primei ediții a „Cu
pei Serdlka" pentru arme cu 
aer comprimat Tn prima zl, 
proba masculină de cușcă (60 
focuri) a revenit lui Gheorghl 
Poliakov — 592 p (nou record ai 
Bu'v iriei) Iar la pușcă (40 
focuri) feminin prima s-a cla
sat Nonk Matova (Bulgaria) — 
395 p.

YACHTr.G a Regata a treia 
a Campionatului Mondial la 
clasa „Star", ce se desfășoară la 
Buenos Aires, a fost cîstlgată de 
echipajul ame-ican Paul Cayard 
— Steve Erikson. în urma aces
tui succes, Cayard șl Erikson au 
trecut pe primul loc în clasa- 
mentut a neral »1 competiției.

scrimă-. SPADA FEMININĂ, A 5-a ARMĂ
într-un an în care Ia Campio

natele Mondiale (de la Lau
sanne) toate titlurile individua
le revin unor outsider! (flcre- 
tista Elisabeta Tufan — Româ
nia, tloretistul Mathias Gey și 
spadasinul Volker Fischer — 
R. F. Germania, sabrerul J. 
Franțois Lamour — Franța), în 
care primul Masters la spadă 
(cei mai buni 8 din lume, în- 
tîlnindu-se, eliminatoriu cel 
mai bun din două asalturi) be
neficiază de peste 3 000 de spec
tatori șl o transmisiune TV în 
direct de 30 minute Ga o oră 
de mare audientă !) în care cel 
de al 68-lea Congres F.I.E., de 
la Versailles (3—6 iunie 1987), 
dezbate simplificarea regula
mentului de desfășurare a con
cursurilor internaționale, pen
tru a aduce scrima mal aproa
pe de dorințele actuale ale 
spectatorului de sport, nu este 
ușor să stabilești evenimentul 
nr. 1 al acestei discipline o- 
limpice. $i totuși o facem, 
convinși fiind că una dintre 
principalele decizii ale respec
tivului congres al Federației 
Internaționale constituie un 
moment de o deosebită impor
tantă pe drumul ascendent al 
scrimei.

Despre ce este vorba ? Pe 
baza raportului Comisiei pro
vizorii pentru spada feminină, 
a cărei sarcină a fost, tn ul
timii doi ani, studierea opor
tunității Introducerii spadei fe
minine în circuitul competițio- 
nal oficial. Congresul F.I.E. a 
hotărît ca această armă să fie 
considerată ca a 5-a a scrimei, 
spada avînd, începînd cu 1988. 
practicantl si... practicante, ca 
floreta. De fapt, forul interna
țional al scrimei consemna o- 
ficlal o realitate. conformă 
constatărilor comisiei de resort

reprezentanți : Szczech (Pogon) 
— Przybys (Widzew), Janas (Le- 
gla), Krol (Slask) — Pruslk 
(Slask) Komornlcki (Gornlk), 
Dziekanowski (Legfa), Iwan 
(Gornik), Urban (Gornlk) — 
Furtok (Katowice' Lesniak (Po
gon). Numele din formația de 
mal sus sînt în general, cunos
cute. aparțlntnd unor foști sau 
actuali internaționali, atacanțil 
Furtok șl Lesniak, fieoare cu 
ctte 10 goluri, urmîndu-i lui 
Cyron în clasamentul golgeteri- 
lor.

Parcurgînd Ierarhia stabilită 
după 15 partide, constatăm că 
Slask Wroclaw (care e și deți
nătoarea Cupei), L.K.S. Lodz, 
G.K.S. Katowice (fosta adversară 
a Sportului Studențesc) șl Po
gon Szczecin ar confirmat, în 
vreme ce Legia Varșovia, soco
tită între valorile „sigure" ale 
campionatului a început slab, 
tn pofida clasei multora dintre 
comp menții lotului (Janas, Dzle. 
kanowskl, Karas, Iwanickl, wdo- 
wczyk, Internaționali A sau de 
tineret). Cu excepția Iu! Szom- 
bierkl Bytom celelalte nou pro
movate, Baltyk Gdynia, Jagiel- 
lonla Bialystok și Stal Stalowa 
Wola s-au descurcat mal greu, 
avînd de luptat, din răsputeri, 
pentru evitarea retrogradării.

tn general. Influențați (poate) 
șl de prestația dezamăgitoare a 
„naționalei" Iul Lazaret (păs
trat t să tn funcție), comentato
rii au critica» aspru un campio
nat tn declin (nici un meci n-« 
primit calificativul maxim. B 
stele ; s-au tnscris cu 19 goluri 
mal puțin dect‘ în toamna Iul 
1986 : a scăzut numărul spectato
rilor etc.) același ..Sport" ca- 
racterizlndu-1 drept „plictisitor, 
apatic. lamentabil". Se pare 
că schimbarea de a atribui un 
punct suplimentar pentru victo
rie la 3 goluri 'sau mal multe) 
diferență cu scăderea unul 
punct echipei tnv'nse. n-a adus 
revirimentul scontat (atenție la 
Lechla Gdansk locul 8 cu nu
mai 7 goluri marcate, o medie 
de 8.46"/o!) fotbalul polonez a- 
fllndu-se în căutarea unei alte 
formule de desfășurare Părerile 
slnt. firește. Imnărțite, dar des
tule 'nț semnele care Indică o 
restrtngere (chiar la 8. cu play
off) a formațiilor din prima ligă.

Ovidiu IOAN1ȚOAIA

Spada masculini 
a ofer': totdeauna 
momente de spec
tacol sportiv auten
tic ișa cum o de
monstrează imagi
nea alăturată, cu 
francezul Boisse și 
cehoslovacul Jurka 
drep personaje
principale.

spada feminină practlcîndu-se 
în prezent. în cadrul unor com
petiții naționale sau internațio
nale, în Austria, Bulgaria. Ca
nada, Cehoslovacia. R. P Chi
neză, Cuba. Danemarca, Elve
ția, Finlanda, Franța. R. D. 
Germană, R F Germania, Ita
lia, Iugoslavia. Marea Britanic, 
Mexic. _ Olanda. Portugalia, 
România, Spania. Statele Unite, 
Suedia, Ungaria, vîrsta mini
mă admisă fiind, ca regulă ge
nerală, de 14 ani împliniți

Plecînd. deci, de la ideea că 
noua armă, pentru a căpăta 
prestigiul și ponderea necesa
re, trebuie integrată în compe
tițiile oficiale ale F.I.E.. Con
gresul a hotărîf ca spada fe
minină să devină probă oficială 
la Campionatele Mondiale din 

1989 (alături de cele două flo
rete — masculin și feminin —, 
de sabie si spadă), iar cu titlu 
tranzitoriu va avea loc, în a- 
cest an, un Criteriu Mondial 
de spadă feminină, a cărui or
ganizare a fost încredințată 
Franței și care se va disputa 
cu aplicarea regulilor specifice 
floretei feminine, după aceeași 
formulă și în aceleași condiții 
de vîrstă.

Primele arme de scrimă in
trate tn circuitul internațional 
au fost floreta masculină și 
sabia, o da’* cu orima edit'e a 
Jocurilor Olimpice moderne — 
Atena 1896, urmate de ’padă 
(J. O. de la Paris 1900) și flo
retă feminină (J.O. de la Pa
ris 1924). A trebuit să treacă 
deci aproape un secol pentru 
ca acest sport al fineții si pre
ciziei să se întregească prin a- 
porttil. firesc, al scrimerelor. 
De această dată. însă, nu în 
competiția olimpică, ci in cea 
mondială.

Paul SLĂVESCU

1. Gornlk 15 12(4 1 2/0 38-15 29
2. Slask 15 7/1 6 2/0 21-12 21
3. L.K.S. 15 3/2 3 4/1 22-16 20
4. Katowîce 15 6/2 4 5/0 20-14 18
s. Pogon 15 8/0 3 4/1 22-19 18
6. Wîdzew 15 5/0 7 3/0 16-13 17
7. Legia 15 6/0 5 4/1 17-15 16
8. Lechia 15 3/0 8 4/0 7-10 14
9. Loch 15 6/0 4 */2 13-17 14

10 Szo-mbierki 15 4/0 6 5/1 14-16 13
11 Zagleble 15 3'0 7 5/1 9-12 1®12. Baltyk 15 4/0 4 7/1 13-19 11
13. WalbrzycF 15 2/1 6 7/0 10-16 11
14. Jagiellonia (5 3/0 4 8'0 10-16 10
15. Olimpia 15 2/0 5 8/1 17 27 8
B Stal 15 2/1 5 8^2 14-26 8
(la rubricile de victorii !31 în-
frîngeri, se specifică numărul
celor Ia 3 goluri, sau mai mul-
te dlfe ență ; dună caz, 82 a-
aaugă sau se scade un punct)

• Rezultate tnreglstrate tn 
campionatul OLANDEI ; A lax 
Amsterdam — Soarta Rotterdam 
4—0 : Fortuna Slttard - Roda 
Kerkrade 0—8 • Volendam — Atk- 
maar 1—1 • F.C. Venlo — F.C. 
Gron'ngen t—0; T'iburv — pe<3 
Zwolle 3—1 tn clasament con
duce echipa P.S.V. Eindhoven, 
cu 35 p (din 18 meciuri dispu
tate). urmată de AJax — 30 p 
(din 28 de partide).
• Meciuri.e disputate In etapa 

a 17-a a camoinna'uluî albanez ; 
Skanderbec — Korcee 1—6 ; 
Vlaznla — Dinamo t—1 ; Loko
motiv» — Partlza.,1 6—o : Tomorl
— Apotlonla 2—1 ■ ,17 Nen'ori*
— Luftetari 8—0. In clasament 
oo duce „17 Nentorf“, cu 26 p. 
urmatâ de Flam—tarl 21 p.
• tn continuare» turneului no 

eare-1 tntreprinde In Australia, 
echipa Dtnamo Zagreb evol -at
Se stadionul olimoio din Mel- 

ourne tn compania unei selec
ționate locale. Fotbaliștii Iu™o- 
slavl au obținu' victoria nu 6—0 
(1—0).
• tn finala turneului In sală 

de la Elbest’dt (R D. Germană', 
echipa F.C Ma^debur*» a înt-e’ut 
ou 3—2 formau» Slavi» Pra-a. 
tn partida pentru locurile 3—4 
Motor ScUSn-beck a dlsotis cu 
5—2 de formația Pogon Sz™ze-ln.
• tn turneul de la Si’l«'iri 

(B’egalul de vest' echlna Bul
gariei a n’rneut cu 3—0 '’—01 
formația Tnrflel. tn ctns~m°nt 
conduce U.R.S.S. — cu 6 n. u»m»tă 
de Bulgari» — 4 p R p Chi
neză — 2 o etc


