
In intimpinarea aniversării Republicii

SPORTIVII COMUNEI
CU NUME DE ISTORIE

Așezare cu nume de istorie, 
comuna 30 Decembrie 1917. din 
județul Giurgiu, a primit nu
mele, după cum se si vede, 
în acel decembrie de neuitat, 
cînd — spre bucuria întregii 
națiuni — a fost abolită mo
narhia si proclamată Republi
ca, eveniment revoluționar de 
importantă deosebită în istoria 
poporului nostru, marcînd de 
fapt trecerea României la con
strucția societății socialiste.

Marile prefaceri revoluționa
re petrecute pe toate planurile 
și în viața acestei așezări sînt 
sintetizate de tovarășa Ale
xandrina Spiță, secretarul Co
mitetului comunal de partid, 
primarul comunei, care ne 
vorbește cu mîndrie despre 
creșterea impetuoasă a puterii 
economice, exprimată in cele 
două cooperative agricole de 

. producție. în întreprinderea de 
Sere, în secția mecanică a 
I.E.L.I.F., în coloana de ma

șini a ITSAIA și. mai presus 
de toate, în viata nouă a lo
cuitorilor. învățămîntul (două 
școli generale cu clasele 1—10), 
asistenta medicală, dotările so- 
cial-culturale șl altele au ri
dicat, ca pretutindeni în tară, 
într-o perioadă istorică relativ 
scurtă, calitatea vieții, sub 
toate aspectele’. Da. activitatea 
sportivă se înscrie și ea pe a- 
celeași coordonate de progres, 
mărturisește Mielu Opreanu, 
secretarul asociației sportive 
Argeșul — Combinatul agno- 
alimentar 30 Decembrie, cm 
al sportului de cînd se 
știe. „Ehei — spune of
tând — am început cu fot
balul, s-au adăugat șahul și te
nisul de masă, dar nu mă în-
trebati cum ne descurcam... O 
minge numai petice, ghete... 
care 
cum 
cu 
cepe 
zînd 
pumnul închis : „Teren de fot
bal gazonat, bun pentru ,.B“, 
cu pistă de atletism trasată, în 
primăvară o inaugurăm. Poate 
invităm cîtiva atletl mari, să-i 
vadă copiii în carne si oase 
șl să le urmeze exemplul. E- 
chipament de fotbal avem să 
îmbrăcăm 6—7 echipe și peste 
30 de mingi. Echipa noastră e 
prima pe județ, am jucat în 
„Cupă" cu Autobuzul și doar 
In prelungiri au reușit să ne

cum 
e ? 

vorba 
să

deget

avea". Dar acum 
Și nea Mielu,
lui domoală, în-
înșire, deschi- 

după deget din

Mircea COSTEA

(Continuare în vag 2-3)

Costlcâ ștdancscu, din nou nr. 2 ai fotbalului nostru
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Ancheta tradițională a Asociației Presei Sportive

CEI MAI BUN110 SPORTIVI Al ANULU11982
Vali lonescu și Ștefan Rusu pe primul loc

La tradiționala anchetă de sfîrșit de an organizată de Asociația Presei 
Sportive de pe lingă Consiliul Ziariștilor pentru desemnarea celor mal buni 10 
sportivi români ai anului au participat 60 de redactori sportivi din presa centrală, 
de la Agerpres, radio, televiziune și presa de specialitate.

Atleta Vali lonescu și luptătorul Ștefan Rusu au fost declarați sportivii nr. 
1 ai anului 1982.

în ziarul nostru din 30 
vilor laureați.

Iată cele două clasamente :
FEMININ

1. VALI IONESCU
2. Maricica Puică
3. Margareta Mureșan
4. Anișoara Cușmir
5. Valeria Racilă
6. Lavinia Agache
7. Carmen Bunaciu
8. Dana Nuțu-Terescenco
9. Doina Melinte

10. Ana Petrescu

atletism 
atletism 
șah 
atletism 
canotaj 
gimnastică 
înot 
șah 
atletism
popice

decembrie

598
410
378 
371
221
185
176
150
144
120

P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P

a.c. vom face prezentarea tuturor

MASCULIN
1. ȘTEFAN RUSU
2. Ivan Patzaichin
3. Ilie Bălăci
4. Toma Simiono» 

Mircea Paraschi» 
Mircea Frățică 
Vlad Hagiu 
Virgil Dociu 
Vasile Stingă

10. Aurel Morar

5.
6.
7.
8.
9.

sporti-

lupte 
caiac-canoe 
fotbal 
caiac-canoe 
rugby 
judo 
polo 
haltere 
handbal 
aeromodelism

546 
449
346
225
223
168
147
125
124
123

P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P

0 și Ecaterina Szabo gimnastică 120 p și losif Tismânar popice 123 p
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„ESTE RECOMPENSA PENTRU
FRUMOASELE SUCCESE PE CARE DORESC
SĂ LE CONTINUĂM IN PRIMĂVARĂ"

Potrivit revistei „Track and field news"

VALI IONESCU A TREIA ATLETĂ 
DIN LUME ÎN 1982

1979 — locul II. 1980 — III.
1981 — II. 1982 — din nou locul 

, II în ancheta ziarului nostru 
; pentru desemnarea celor mai 

buni fotbaliști ai anului.
Așadar, Costică Ștefănescu, 

pentru că de el e vorba, căpi
tanul Universității Craiova și 
al echipei naționale, ne este 

din nou interlocutor. Și o me
rită cu prisosință.

Sunăm la telefon Poiana 
Brașov. Știm că lotul repre
zentativ s-â reunit aici — îm
preună cu familiile — pentru 
cîteva zile. Hotelul Teleferic. 
La capătul celălalt al firului, 
nu după puține căutări... pe că
rările munților, se afla Ștefă- 
nescu.

— Așadar, din nou pe po
diumul laureaților fotbalului 
nostru.

— Locui doi e al meu. A de
venit tradițional.

— Și ești supărat 7

— Absolut deloc. Cred că a- 
nul trecut meritam prima 
treaptă. Fusesem mai con
stant pe tot parcursul celor 
două sezoane.' Acum am avut 
o primăvară mai slăbuță, poa
te și oboseala, dar și acciden
tările. Creșterea am mar
cat-o la timpul potrivit, in 
toamnă și, mai ales, In final. 
Universitatea — Fiorentina, 
Italia — România, Universita
tea — Bordeaux au fost pie
trele de încercare, de referin
ță. M-am pregătit bine și cred 
că randamentul meu a fost 
destul de bun. Să știți că 
l-am felicitat sincer pe Bălăci. 
Merită cu prisosință să fie

Constantin ALEXE

(Continuare In pag. 2—3}

PROFILURI CALARAȘENE
„Nu știu dacă topul Călăra

șilor se poate confrunta cu 
județele puternice ale țării — 
spunea, la început, profesorul 
Mitică Zardava — dar eu aș 
pune în față o tripletă cu 
care orașul și județul nostru 
Se poate mîndri"... Ceilalți 
s-au uitat, curioși, unul Ta ce
lălalt, au încercat să descifre
ze tripleta Iui Zardava, dar 
n-au reușit. în cele din urmă, 
misterul s-a rezolvat. Era vor
ba de Gheorghe Limona, Chi-

1. CONSTANTIN Ion (rugby)
2. NICOLAE Radu (canotaj) 
X HĂRGÂLAȘ Ștefan (gim

nastică)
4. TASE Ion (handbal)
5. CUSTOV Alexandru (fotbal)
Iată deci că tripleta iui Zar

dava nu e chiar singurul mo
tiv de mîndrie al Călărașilor, 
chiar dacă — așa cum spune 
tot el — „lupta cu alte ju
dețe e oarecum inegală". Sînt, 
totuși, cîteva nume de circu
lație, In frunte cu Ion Con
stantin, așa-zisul Penalty King, 
cum l-au poreclit galezii pe 
pontatorul de puncte al rug- 
byului românesc ; mai e Radu 
Nicolae, campion european de 
canotaj, Ia Gând, în 1955, 
(4, fără), „adică într-o vreme 
în care la academic nu prea 
aveam cu ce ne lăuda" ; mai

riac Manușaride și Cornel 
Nițescu, arbitri de frunte pină 
In deceniul trecut, toți trei 
din Călărași. Și, a adăugat 
cineva, toți trei dintr-o peri
oadă în care arbitrajul nu fă
cea atîta vîlvă, ca astăzi, une
ori substituindu-se chiar jo
cului.

De acord, deci, cu tripleta 
arbitrilor, un foarte bine ve
nit prolog la „masa Călărași
lor", care a votat, după cum 
urmează :

6. BURLACU Vasile (ciclism)
7. OLTEANU Andrei (box)
8. GRUIANU, frații (oinăj
9. ALEXE Adela (atletism)

10. ODAE Constantin (handbal)
e și Hărgălaș, campion na
țional la sol și inele, cam în 
aceeași perioadă, doi sau trei 
ani mai tîrziu ; îl urmează 
handbalistul Tase, om de lot...

în acest moment al topului 
a intervenit Aurelian Rădu- 
lescu, președintele CJEFS Că
lărași : „Handbalul e singurul 
«port prezent cu două nume 
in top. Județul nostru, nea- 
vînd o bază materială comple
tă, produce mai ales sportivi

loan CHIRILA

(Continuare in pag 2-3)

Una dintre cele mai presti
gioase publicații ale atletismu
lui, revista americană „Track 
and field news", care apare în 
California, Ia Palo Alto, a 
prezentat recent cititorilor săi 
bilanțul anului competițional 
1982, de-a lungul căruia au 
fost înregistrate o seamă de

1. Marita Koch (R. D. Germană) 100 m, 200 m, 400 m 268 p
2. Ulrike Meyfarth (R. F. Germania) înălțime 244 p
3. Vali lonescu (România) lungime 171 p
4. Svetlana Ulmasova (U.R.S.S.) 3000 m 154 p
5. Ramona Neubert (R. D. Germană) heptatlon 135 p

Avem de-a face, în mod 
cert, cu cele mal bune atlete 
ale sezonului ’82, autoare ale 
unor recorduri mondiale de 
excepție, a unei serii întregi 
de alte rezultate deosebite. în 
plus, toate 5 sînt și campioa
ne ale Europei, la ediția a

In etapa a XVl-a a campionatului feminin de volei

FARUL CÎSTIGĂ LA BACĂUa
Ieri s-a desfășurat etapa a 

XVI-a a campionatului primei 
divizii de volei feminin. Ia
tă amănunte de la meciuri :

ȘTIINȚA BACĂU - FARUL 
CONSTANTA 2—3 (—8, 9, —6, 
12, —10). Victorie meritată a 
oaspetelor după 100 de minute 
de joc epuizant. Constănțence- 
le au evoluat mai atent, do
rind mult victoria în timp ce 
gazdele au alternat perioadele 
de joc bun cu căderi prelun
gite. Remarcări : Guiniza Ge- 
lil, Maria Enache și Doina Po
pescu (toate de la Farul). Ar
bitri : R. Farmuș — E. Cos- 
toiu (ambii din București). (E. 
Teirău. coresp.).

UNIVERSITATEA CLUJ-NA- 
POCA - DINAMO BUCU
REȘTI 'J—3 (—4, —11, —11).
Meci modest tn care valoarea 
șl experiența campioanelor și-au 
spus cuvîntul Remarcate : 
Victoria Georgescu și Mirela 
Pavel (D), Laura Ruja și Doi
na Săvoiu (U). Arbitri : Gh. 
Ciutacu (Iași) — D. Negroiu 
(Timișoara). (I. POCOL — co- 
resp.).

CHIMPEX CONSTANȚA — 
MARATEX BAIA MARE 3—0 

(7, 16, 5). Victorie meritată a 
gazdelor. S-aiu remarcat Li
liana Văduva • și Luxa Racovi- 

performante cu totul deosebi
te, între care și numeroase 
recorduri mondiale. în funcție 
de aceste performanțe, de 
constanța manifestată în con
cursuri, redactorii revistei au 
alcătuit clasamentul celor mal 
bune atlete ale anului 1982, 
care are următoarea înfăți
șare :

XIII-a, din septembrie, de 1® 
Atena. Locul 3 pe care este 
clasată campioana noastră, 
Vali lonescu, este onorant pen
tru eleva antrenorului Zaha- 
ria, pentru întreg atletismul 
nostru.

țan (C). Niculina Stănică șl 
Georgeta Cioflino (M), Arbitri: 
A. Dragomir — G. Opaitz (am
bii din București) (G. DRAGAN
— coresp.).

C.S.M. LIBERTATEA SIBIU
— FLACĂRA ROȘIE BUCU
REȘTI 3—2 (—14, 6, —15, 6, 5). 
Meci foarte disputat, pe alocuri 
dramatic, în care gazdele au 
reușit să-și aproprie vict >ria. E- 
vidențiate : Mirela Popoviciu, 
Doina Bischin, Marinela Tur
tea (S), Daniela Drăghici și 
Lucia Ettz (B). (I. IONESCU — 
coresp.).

CALCULATORUL BUCU
REȘTI — RAPID BUCUREȘTI 
3—0 (13, 7, 10). Joc al mari
lor contraste : pe de o parte 
faze de mare spectaculozitate 
și tehnicitate, cu mult peste 
nivelul locurilor ocupate de 
combatante în clasament. Iar 
pe de altă parte numeroase 
greșeli, în special servicii. Me
ciul a început în nota . de su
perioritate a rapidistelor care 
au condus cu 12—4 ! De la a- 
cest scor Amalia Ene a greșit 
multe pase ceea ce a permis 
Calculatorului să „vină", refă- 
cînd punct după punct, si du-

(Continuare tn pag a 4-a)



1572 DE ELEVI SPORTIVI
LA POALELE ÎNALTEI PERFORMANȚE

în cursul acestei ierni, peste 1500 de foarte tineri candi
dați la gloria sportivă iși vor petrece vacanța in tabere 
centrale de pregătire_ anume rezervate elevilor fruntași in 
activitățile fizice, membri ai cluburilor sportive școlare din 
întreaga țară. Sînt prevăzute 14 asemenea tabere, dislocate 
în 11 județe, cu precădere în stațiuni climaterice, in zone 
montane sau în localități cu bune posibilități organizatorice. 
Taberele sînt specializate pe ramuri sportive exclusiv olim
pice, ceea ce arată de la început intenția de a crea un ca
dru adecvat procesului de pregătire la parametrii internațio
nali pentru acei tineri sportivi care vizează o afirmare ra
pidă și au calitățile necesare acestui scop.

Au fost selecționați 1572 de elevi-sportivi care încearcă — 
în taberele de iarnă — să-și perfecționeze cunoștințele sau 
să-și șlefuiască tehnica în atletism și gimnastică, la înot sau 
lupte (greco-romane și libere). Tabere speciale au fost de
dicate practicanților jocurilor sportive sau sporturilor de 
iarnă (în primul rînd schiul alpin și schiul de fond). Din 
chiar acest enunț se înțelege că primul comandament al 
acestor tabere stă în limitele devizei : NU VACANTĂ DE 
AGREMENT (rezervată, se înțelese, doar încenătorilor), CI 
TEMETNTCĂ PREGĂTIRE FTZICĂ. TEHNICĂ. TACTICĂ 
PENTRU VIITORII CANDIDAT! OLIMPICI ! Numai cu un 
astfel de principiu pot fi valorificate deplin, cu rezultate 
bune, taberele de iarnă ale elevilor.

Avînd în medie peste 100 de sportivi adunați în fiecare 
tabără, elevi proveniți din variaie colțuri ale țării, se naște 
aproape firesc gîndul unor posibile și necesare schimburi de 
experiență între dascălii care-i însoțesc Pe școlari, dar și 
între sport’vî. pe tema vitală a metodelor de antrenament. 
Se creează în acest fel și un soi de emulație între partid- 
panții la tabără. Fără a mai nune la socoteală prilejul foarte 
nimerit de a întări relațiile dintre diversele cluburi sportive 
școlare.

De la Deva și Roman, de la Oradea si Rădăuți, precum și 
de la Sinaia sau Predeal, așteptăm vesti despre progresele 
tinerelor mlădițe, confirmînd astfel justețea selecției preli
minare efectuate în fiecare unitate și seriozitatea procesului 
de instruire realizat în tabere.

Nu în ultimul rînd vom sublinia rolul gazdelor la reușita 
acestor stagii hivernale de pregătire. Organele sportive Ju
dețene și inspectoratele școlare locale trebuie să vegheze ia 
îndeplinirea întocmai a planurilor coordonate de conduceri
le taberelor si nu să se mulțumească doar cu sarcina ono
rantă de a asigura stagiilor condiții materiale bune de des-

Vicior BANC1ULESCU

SPORTIVII COMUNEI CU NUME DE ISTORIE
(Urmare din pag. 1)

întreacă Avem ce ne trebuie 
pentru tenis de masă, si încă 
de ce-și cumpără cei care vor 
palete mai... așa. La tenis de 
cîmp (păi cine știa de așa ceva 
Înainte vreme ?!) e „nenoro
cire" cu planificarea celor două 
terenuri, duminica, mai ales. Nu 
mai vorbim de sah. de unele 
probe atletice, practicate de 
școlari îndeosebi, ca și de 
handbal. în care școlile au o 
activitate deosebit de bogată. 
Ar mai fi voleiul, turismul..." 

înțelegem apoi că una din 
marile realizări este aceea că 
astăzi nu numai vechiul acti
vist sportiv trebuie să alerge 
de colo pînă colo, să mobili
zeze pe participant!, să orga
nizeze să dea echipament. Nici 
n-ar mai putea, că îl chlnue 
un reumatism, urmarea muncii 
lui de cazangiu pe vremuri, a 
frontului antihitlerist. Astăzi un 
activ numeros, tineri și vîrst- 
nici. bărbați si femei, răspun
de de activitatea sportivă tot 
mai diversă si mai bogată din 
cadrul „Daciadei". Directorul 
întreprinderii de sere, Ing. A-

PROFILURI CĂLĂRĂSENE
(Urmare din pag. 1)

care pot să apară pe baze 
simple. Dacă i-am aduna pe 
handbaliștii crescuți la noi, in 
Călărași, am avea o bună e- 
chipă de Divizia „A“. Pe lin
gă Tase și Odae, nume bine
cunoscute, ar mai fi Dumitru- 
care e !a Craiova, Deacu 
(Arad). Tuțuianu (Universita
tea București), Marocico (Fă
găraș). Stoenescu (Suceava) și 
aîtii".

Să continuăm... Custov e 
Custov. și numai concurența 
greu de învins a lui Iordănes- 
cu pentru echipa națională a 
făcut ca miilocașul dinamovist 
să rămînă doar un foarte bun 
jucător al echipe: campioane.

...Cind se ajunge la fotbal, 
orice masă rotundă uită că e 
o figură geometrică perfectă 
și devine... oătimașă. Călă- 
rășenii nu fac excepție. E‘ 
spun că fotbalul a venit „pe 
malul Borcei" incă înaintea... 
Călărașilor, adică de pe vre

iexandru Enciu, secretara co
mitetului de partid, Maria Pos- 
telnicu, muncitorii Dumitru Pa- 
raschiv, Nicolae Sima, Elena 
Sora, Ion Moceanu, Nicolae 
Radu, Ion Dobre, Mircea Da
vid, Nicolae Vasile, ajută cu 
sfatul și cu fapta, iar în anul 
care vine vor fi calificați pe 
plan local cîte 5—6 noi instruc
tori sportivi și arbitri la fiecare 
disciplină. Profesorii de educa
ție fizică Marcel Ionescu si 
Sebastiana Peltan vor fi prin
cipalii lectori.

Ar mai fi fost multe de spus, 
dar Mielu Oprean intra de ser
viciu. A mai fost timp să dăm 
o raită pe la bazele sportive, 
să cunoaștem pe cîțiva dintre 
harnicii activiști obștești ai 
sportului care. indiferent de 
locul de muncă, se interesează 
de activitatea întregii comune.

30 Decembrie 1947 — 30 De
cembrie 1982, arc luminos peste 
timp... Putem spune așa. tova
rășe secretară Spiță ? „Meta
fora se folosește, arcul face 
boltă, e drept, dar are cape
tele pe același plan. Aș zice, 
mai bine, săgeată luminoasă 
peste timp. Pentru că noi ur
căm mereu".

mea cînd orașul se numea 
Lichirești. Adevărul e că ba
lonul rotund a venit ceva mal 
tîrziu, pe la 1918, odată cu 
Victoria, la care a pus umărul 
Ștefan Soare, dirigintele "Poș
tei... apoi, Victoria a devenit 
Tricolor, în * *21,  s-a transfor
mat în Venus... și din acești 
strămoși e și Dunărea de as
tăzi, care e în Divizia „B“, 
după lupte seculare care au 
durat mai bine de ...cincizeci 
de ani... „odată era să intrăm 
și în „A", dar am fost lucrați 
într-un dublu meci cu Praho
va — sînt chiar cincizeci de 
ani de atunci — cind in jocul 
retur, la Ploiești, era 3—0 
pentru ei în minutul 15, din 
penalty-uri, iar după aceea 
portarul nostru nu a mai pu
tut să apere, pentru că îl 
împungeau cu prăjina din 
spate — nu apăruseră încă 
plasele, în care s-ar mal fi 
putut opri nodurile prăjinii..."

Duminică începe cea de a 
XXV-a ediție a campionatului Di
viziei „A" de handbal feminin. 
Prezentăm, în cele ce urmează, 
loturile celor 11 formații.

• ȘTIINȚA BACĂU

Antrenor: Eugen Bartha. Jucă
toare: Aliz Pfefferkorn (22 de
ani, 1,77 m), Ioana Vasllca (24, 
1,74) — portari; Viorica Vleru
Cătineanu (32. 1,60), Rița Florea 
(27, 1,74), Laurica Lupșor Lunca 
(24, 1,74), Lidia Păun Susanu (29, 
1,63), Filofteia Călin Danilov (23,
1.69) , Maria Susanu (23, 1,79), E-
lena Leonte (22, 1,74), Adriana 
Hrișcu (22, 1,54). Marlena Găitan 
(22, 1,65), Georgeta Volnea (20,
1.70) , Carmen Stroe (19, 1,82).

• PROGRESUL BUCUREȘTI

Antrenor: Vasile Mărgulescu.
Jucătoare: Lldia Stan (31 de ani, 
1,72 m), Elisabeta Ionescu (29,
1,70), Camelia Cercel (16, 1,70) — 
portari;- Marla Manta (32, 1,67), 
Gabriela Caramalău (28, 1,64),
TOnde Blro (32, 1,70), Julleta Crl- 
șu (33, 1,66) Mariana Guță (21, 
1,62), Irina Bădescu (20, 1,66), Ste
la Lăutaru Olteanu (22, 1,70), A- 
namaria Oprea Răducu (24, 1,75), 
Georgeta Manolescu (27, 1,73), Nl- 
cullna lordache (30, 1,74), Nlco- 
leta Cirnu (18, 1,60), Blanca Ctm- 
peanu (19, 1,67).

• A.E.M. TIMIȘOARA

Antrenor: Constantin Lache. 
Jucătoare: Cornelia Popovlci (32 
de ani, 1,71 m), Florlca Galovld 
Chlș (24, 1,72) — portari; Ibadula 
Nadire Luțaș (32, 1,58), Doina 
Co J o caru (34, 1.77), Zoranca Ște
fanovici (23, 1,87), Rlta Popăllă
(20, 1,69), Rodica Slmlon (18,
1,79), Lucia Ștefan (19, 1,66), Ml- 
rela Căuș (19, 1,66), Astrid Zl-
pischka (22, t,77), Daniela Ionea- 
eu (19, 1,63), Adina Vasu (21,
1.69) .

• CONFECȚIA BUCUREȘTI

Antrenori: Ion Bota și Emerlc 
Bughl. jucătoare: Petruța Oanță 
(18 ani, 1,71 m), Florlca Iliescu 
(15, 1,65), Luana Grlgore (13,
1.69) , Marla Ion (18, 1,73) — por
tari; Florlca loslfescu (18, 1,74), 
Virginia Constantinescu (30, 1,79), 
Victoria Amarandei (27, 1,73), Ma
ria Mălureanu (32. 1,75), Marla 
Covad (30, 1,66), Gabriela Luca 
(18, 1,72), Doina Stoica (18, 1,54), 
Rodica Grigoraș (28, 1,77), Vasili
na Nuțu (22, 1,69). Cristina Sl
mlon (24, 1,83), Gabriela Anca 
Molse (18, 1,69). Liliana Mtrrăra- 
șu (18, 1,70) Georgeta Constan- 
tlnescu (28, 1,66), Melania Bon-
eotă (18, 1,66).

Am obținut cu greu un time
out, ca să mal rupem tirul 
fotbalului, dar nu înainte de 
a se afla că fostul Internațio
nal Sandu Negrescu, născut și

Sub genericul „Daciadei"

DINAMOVIADA DE JUDO,
DOMINATA DE
TG. MUREȘ, 23 (prin tele

fon). Desfășurate în cadrul 
„Daciadei", întrecerile celei 
de a Vl-a ediții a Dinamovia- 
del de judo au reunit la fi
nale un impresionant număr 
de concurenți : 304 cadre, e- 
levi ai școlilor militare și mi
litari în termen din unitățila 
Ministerului de Interne. Com
petiția, găzduită în frumoasa 
Sală polivalentă din localitate 
s-a bucurat, de-a lungul celor 
trei zile de concurs, de o ire
proșabilă organizare. N-a lip
sit pînă și fanfara, care a dat 
un plus de fast acestor con
fruntări sportive.

Competitorii ' din rîndul ca
drelor militare au evoluat la 
5 categorii de greutate. iar 
elevii școlilor militare și mili
tarii în termen la cele 7 bi
necunoscute categorii. La fi
nele întrecerilor cea mai bună 
comportare au avut-o, la ca
dre, concurenții de la Dinamo 
I București (antrenor Marcel 
Nuțu, fost sportiv de perfor
manță, ba chiar și campion al 
țării), în timp ce dinamoviștii 
de la Băneasa București (an
trenor Dan Hosu) s-au evi
dențiat în competiția rezervată 
elevilor școlilor militare și mi
litarilor în termen.

Iată și cîteva dintre cele mai 
frumoase finale. La cadre, în 
limitele categoriei 68 kg, Gh. 
Butoianu (Constanța), deși ac
cidentat Înaintea meciului său 
decisiv cu I. Stroe (Dinamo 
Victoria București), a făcut 
mari eforturi pentru a-și a- 
propria victoria, Incerctnd din 
primele secunde să-și sur
prindă adversarul pe „pi
cior greșit". în min. 2.-20,
constănțeanul a reușit un a-
tac finalizat prin ippon. Tot 
înainte de limită s-a încheiat 
și partida de la 88 kg : I. 
Stoicuț (Dinamo Victoria), cu 
o îndemînare pe care ar fi in
vidiat-o mulți performeri, a 
încheiat duelul său cu V. Cre- 
țu (Dinamo D tn mîn. 1,30, 
prin ippon.

Dintre finalele elevilor șl 
militarilor în termen ne-au 
retînut atontia. Ia ușoară, Gh. 
Macovesrhi (Grădiștea) — N.

BAZINUL DIN GALAȚI...
Despre tradiția sportivă 

a vechiului lăcaș de cultu
ră care este Liceul Vasile 
Aîecsandri din Galați se 
pot spune multe lucruri 
bune. Iată, de pildă. res
pectivul liceu dispune de 
o complexă bază sportivă ț 
de aici, de-a lungul anilor, 
s-a ridicat o pleiadă de 
sportivi de certă valoare ; 
echipele liceului constituie 
prezențe active în mișca
rea sportivă gălăteană, în 
prezent, aici desfășurîn- 
du-se o notabilă activitate 
sportivă.

Vizitînd recent baza spor
tivă a liceului (dorind să 
vedem în special ce activi
tăți sînt organizate la bazi
nul de înot), am rămas însă

el la Călărași, a avut un rol 
cam ciudat atunci, spunîrfd In 
instanță — care instanță era 
în Pasaj, deasupra restauran
tului Neptun de astăzi — că 
meciul de la Ploiești s-a ju
cat normal... „nici acum nu pot 
să înțeleg, vorba lui nea Telu, 
cum de a putut să ne facă 
Sandu una ca asta..."

★
...După Custov vine Vasile 

Burlacu, ciclist de valoare, 
multiplu campion național, pe 
care subsemnatul a avut plă
cerea să-1 scrie la debut, tn 
Cupa Agriculturii, tocmai la 
Poiana Mare, Vasile fiind pe 
atunci îngrijitor de cal... ți
nem minte că era mindru de 
faptul că l-a îngrijit, în ul
timii ani, pe celebrul trăpaș 
Oslo, în descendența căruia 
sînt și astăzi mulți dintre cel 
mai buni cai de curse... Mal 
e Andrei Olteanu, campion 
național de box. mai sint fra
ții Gruianu, de la Avlntul 
Curcani, și mai e, înaintea lui 
Odae. mai mult ca o Încu
rajare, o atletă de talent, 
Adela Alexe, In fața căreia a 
trebuit să cedeze, galant, Du
mitru Chiru, un luptător care 
speră la lotul olimpic pentru 
’84.

BUCUREȘTENI
Rusu (Pompierul), la semimij- 
locie, M. Andrei (Dinamo Co- 
troceni Buc.) — Șt. Gorbe 
(Carpați) și la semigrea, Gh. 
Moldoveanu (Dinamo Tunari 
II Buc.) — C. Hațo (Dinamo 
Băneasa Buc.) încheiate spec
taculos prin victoria primilor.

Clasamentele pe categorii (ca
dre): 68 kg: 1. Gheorghe Buto
ianu (Constanța), 2. I. Stroe (Di
namo Victoria Buc.), 3. Gh. Co- 
toroamă (Pompierul) șl M. Ta- 
maș (Dinamo I Buc.); 75 kg : 
1. Tiberiu Neamțu (Dinamo I), 
8. Gh. Dobrănel (Brașov), 3. V. 
Ruse (Constanța) și V. Olaru (Di
namo I); 82 kg: 1. Gheorghe Ma
rinescu (Dinamo I), 2. Șt. Vlă- 
descu (Dinamo Bănea’Sh Buc.), 
3. M. Niculae (Giurgiu) și I. A- 
riciu (Brașov); 88 kg: 1. Ionel 
Stoicuț (Dinamo Victoria), 2. V. 
Crețu (Dinamo I), 3. S. Bratu 
(Caraș Severin) șl I. Fluier aș 
(Alba Iulia) î 4-M kg: 1. Florin 
Sandu (Caraș Severin), 2. C. Pa- 
raschiv (Dinamo Victoria), 3. Gh. 
Săvescu (Bacău) și C. Marinescu 
(Dinamo I). Clasamentul general: 
1. Dinamo I București 2S p, 8. 
Dinamo Victoria București 20 p, 
3—5. Constanta, Caraș Severin, 
Brașov 10 p, 6 Dinamo Băneasa 
București 8 p.

Clasamentele pe categorii (elevi 
al școlilor militare și militari In 
termen): superușoară: 1. Ștefan 
Bordeianu (Băneasa), 2. A. Pe- 
terfi (Bega) 3. P. Iancu (Dina
mo Cotroceni Buc.) șl Gh. Geor- 
gel (Someș); semlușoară: 1. Con
stantin Coman (Pompierul), 2. V. 
Tudor (Băneasa), 3. N. Nițu (Jiul) 
Îi C. Tenghlu (Someș); ușoară: 

. Gheorghe Macoveschi (Grădiș
tea), 2. N. Rusu (Pompierul), 3. 
I. Bocu (Someș) șl D. Dumitru 
(Băneasa): semimljlocle: 1. Ma
rian Andrei (Cotroceni), 2. Șt. 
Gfirbe (Carnațl). 3. D. Tie (Bă
neasa) și M. Văduva (Ctmplna); 
mijlocie: 1. Marian Bunica (Bă
neasa). 2 M. Dumitru (Pompie
rul), 3. V. Luca (Cotroceni) șl 
R. Drăgănescu (Cîmpina): semi
grea: 1. Gheorghe Moldoveanu 
(Dinamo Tunari TI Buc.), 2. C. 
Hațo (Băneasa). 3 Gh. Cloreanu 
(CMroceni) și I. Hain agi u (So
meș); grea: 1. Velea Pop (Dina
mo Tunari T), 2. M. Drăgănescu 
(Cotroceni), 3. St. Ciupitu (Tu
nari T) șl M Diaconescu (Pom
pierul)'; Clasamentul general: 1. 
Dinamo Băneasa București 30 p, 
B. Dinamo Cotroceni București 26 
p, 3. Pompierul 22 p. 4. Someș 
13 n, 5. Dinamo Tunari T Bucu
rești 12 p, 6. Dinamo Tunari II 
București 9 p.

Nîcoîoe CHINDEA

A INTRAT LA APA!
surprinși. Nu ne venea să 
credem șl totuși era ade
vărat : bazinul a fost
transformat în... depozit de 
cazarmament. Nu putem 
înțelege cum de s-a ajuns 
la o astfel de soluție, cum 
de s-a „orientat" conduce
rea liceului — pe care o 
știam prietenă a sportului 
— spre o astfel de măsură. 
Din păcate, nu este pentru 
prima dată că semnalăm 
deficiențe legate de exploa
tarea acestui bazin : fie 
că este închis majoritatea 
timpului, fie că este folo
sit ca simplu bazin de a- 
grement și nu pentru afir
marea înotului gălățean.

Poate de astă dată...
Telemac SIRIOPOL, coresp.

Cînd să Încheiem masa, a 
cerut să ne vorbească și 
Constantin Călinescu-Telu : 
„Aș vrea să spun două cuvin
te despre Felix Țopescu, care, 
chiar dacă nu s-a născut în 
Călărași, a făcut din numele 
orașului unul de faimă, cu că- 
lăria, și a pus caii să sară 
peste obstacole. Aș mal spune 
un cuvînt despre doctorul 
Belciu, rugbyst pasionat, care 
11 îneînta pe copii pentru că 
înota în fiecare zi 12 kilo
metri, de la Silistra la Călă
rași, și care mai avea timp să 
conducă și Corul „Freamătul".

Dar, înaintea tuturor, Îmi 
fac datoria să amintesc că 
aici, la noi, la Călărași, s-a 
născut generalul Virgil Bădu- 
lescu, creatorul ONEF-ului șl 
al INEF-ului, adică al Institu
tului de Educație Fizică, 
IEFS-ul de astăzi. De . la 
nașterea lui s-au împlinit la 6 
octombrie 100 de ani, cam în 
zilele centenarului lui Aurel 
Vlaicu. M-am mirat că 
IEFS-ul nu l-a amintit prin 
ziare, pentru că Virgil Bădu- 
lescu a fost pentru educația 
fizică ceea ce Vlaicu a fost 
pentru aripile românești™ Și 
Călărașii se mîndresc eu 
asta".

0 MODERNĂ SALĂ
DE ATLETISM LA IAȘI>

Zestrea sportivă a lașului 
s-a îmbogățit cu o nouă bază 
— o modernă sală de atletism, 
inaugurată în cinstea celei 
de a 35-a aniversări a procla
mării Republicii. Constructorii 
din cadrul grupului 6, șantie
rul 63, au predat beneficiaru
lui — A.B.S, Iași — o bază 
sportivă de toată frumusețea, 
realizată înainte de termen 
datorită sprijinului deosebit 
al organelor locale de partid 
și de stat.

Inginerii C. Vîrlan, din Ser
viciul de investiții al 
C.N.E.F.S., și P. Vasiuianu, 
din partea executantului lu
crării, ca și prof. Ioan Iacob, 
secretar al C.J.E.F.S., ne-au 
prezentat noul edificiu care, 
pe circa 1800 m p., are amena
jată o pistă de peste 100 m, 
cu 12 culoare, sectoare pentru 
sărituri, aparatură pentru e- 
xerciții de forță, vestiare, punct 
medical, cabinet metodic, ca
binet de refacere cu saună 
etc. Clădirea este echipată cu 
instalații de aer condiționat.

Sala de atletism a fost con
struită într-o zonă dens popu
lată a lașului, cartierul Grădi
nari — Metalurgie, unde se 
află și complexul studențesc 
„Tudor Vladimirescu", fiind o 
componentă importantă a 
noului complex sportiv in curs 
de execuție aici.

AL. NOUR, coresp.

Comp Iona tul ai

ÎNTRECERII.
DE LA

în acest an eami 
publican de viteză 
Ia automobilism s- 
rat in 6 etape, gaz< 
rînd, municipiile Sf 
Brăila, București, I 
Mare și Pitești. Rel 
jinul pe care l-au 
șele respective filis 
județene și organel< 
asigurarea reușite 
concursuri, menți 
mod special, succesi 
zatoric de la Reșița.

Campionatul a ai 
circa 30—40 de pilc 
și începători) la fie 
de regulă — cu CÎ1 
ții pe care le vom i 
pe mașini Dacia 13 
zînd pe rînd cele 
concurs, mențlonăr 
la grupa „A“ (cu 
F.I.A.), a unul no 
Constantin ducă (1 
Pitești), fost casca: 
rul talent l-a *1  pr 
lotul republican pe 
L-au urmat Aurel 
(Minerul Moldova 
Mihal Pirvuiescu (I 
Grupa „A 2*  (cu t 
flcări permise de 
a fost dominată de 
nărui Ștefan Iane< 
Dacia), care deși n-

La Hunedoara „sala și terenul de sport U (
Constructorii de la între

prinderea de construcții side
rurgice Hunedoara iubesc cu 
pasiune sportul, mișcarea în 
aer liber. O dovedește și fru
moasa inițiativă a comitetului 
sindical pe întreprindere. „Sala 
și terenul de sport vă apar
țin". în cadrul acestei ac
țiuni, bine desfășurată sub în
drumarea inimosului activist 
sportiv Vasile Ștefanovici, se
cretarul A. S. Constructorul, 
s-au organizat o serie de în
treceri sportive de masă, pen
tru tineri și adulți, la care au 
fost atrași peste 3200 de con
structori. Pe baza unui pro
gram bine stabilit, iubitorii

sportului din fleca 
— din cele opt c 
în .-eprlnderii — au 
pe săptămînă, pe ts 
sala de sport, unde 
gură echipamentul, 
șl asistența tehn 
necesare.

Prin această acțit 
cadrul „Daciadei" - 
ganlzat la nivele 
șantier campionate 
datiei la tenis de 
handbal, fotbal și 
masă. Foarte bun 
rea campionatelor e 
șantierele 1, 4, sec 
ducție industrială i 
centrale de repai 
VLAD, coresp.).

LOTURILE CELOR 12 ECHIPE FEMININE
• TEROM IAȘI

Antrenori: Ioan Hi 
sile Mircea Popa. 
Viorica Șlonschl (20 
m), Mariana Zaharli 
Elena Vlăgea (23, 1,’ 
Petruț (23, 1,73) — 
gela Avădanei (23, 
Covallnc (23, 1,87),
(28, 1,74), Lenuța St 
1,71), Carmen Popa f 
rla Corban (25, 1.68) 
vin (22, 1,72) Eugeni 
1,68), Mihaela M> 
1,65), Valeria Boșant 
Valentina Turbatu (1 
SImionescu (25, 1,68), 
dache (20, 1,77), Ac
nes cu (23, 1,73).

• RULMENTUL BRAȘOV

Antrenori: Remus 
șl Ion MihăUă. Jucă 
Drăgănescu (32 de i 
Lenuța Nuțu (22, 1,’ 
Tamavschl (20, 1,73) 
Cristina Tache (21, : 
Chlriță (21, 1,74), Mi 
(24, 1,80), Irene Cane 
Rodica Marian (26, 1 
Oară (20, 1,73), Tatl 
(23, 1,68), Lenuța B
1,68), Viorica Drăguș 
Gabriela Gabos (19, 
nuela Neică (20, 1,76 
Pătruț (29, 1,63), VI: 
eeanu (19, 1,79), En 
(18, 1,74), Irina Căi! 
Nadia Cuțlna (20, 1,6'

• MUREȘUL TG. MURE

Antrenor: Soo Col 
toare: Angela Bloj 
1,70 m), Virginia Coi 
Irene Csiki (24, 1,88) 
Marla Dorgo (25, L 
Jucau (21, 1,71), Act 
(25, 1,85), Zita Bin
Margareta Kisa (23, 
na Frineu (20, 1,87), 
rla Sărac (25, 1,78), 
Nyulas (28, 1,70), EU 
lesen (22, 1,71), Marii 
1,74), Elena Strola (I 
talln Velencel (20. 1 
Kibedl (18, 1,70), Mai 
(18, 1,69), Corina AII

• CSJA INDEPENDEN1

Antrenori: Lne*»»
Gheorghe Bădeanu. 
Hajnal Palfi (19 a 
Gabriela Pupăză (24, 
tari; Slmona Florea 
Anuța Mila (12, 1,79 
Dorina Văcaru (H, 
Doina Coșulțchl (îl. 
Ioana Frică (21, 1,72) 
lea (29, 1,73) Renat 
1,70). Ana Mohanu f 
rla Finea (24. 1,89), 
lea (18, 1,69). Marla 
(23, 1,70), Mariana
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la toate etapele, a cucerit din 
nou titlul de campion. Pe lo
curile 2 și 3, doi merituoși plloți 
de la I.N.M.T, București : 
Burebista Ursu și Paul Geantă. 
Titlul la grupa cea mai puter
nică, „C“ (transformări radi
cale), a mașinilor cu peste 100 
H.P., a revenit și în acest an 
— ca de obicei in ultimii ani — 
talentatului alergător și con
structor de mașini ing. Nicu 
Grigoraș (I. A. Dacia), care cu 
o mașină Dacia 1300, pregătită 
special în compartimentul de 
Încercări și competiții al în
treprinderii, a reușit să-și 
depășească principalii rivali : 
Werner Hirschvogei (CSM Re
șița) pe Alfa Romeo și Cornel 
Motoc, revenit pe pistele de 
concurs cu o mașină bine pusă 
la punct : Renault 5 Alpine. 
Sub așteptări (ținînd seamă 
de promisiunile anterioare) 
tlnărul V. Nicoară de la care 
așteptăm mai mult în 1983. 
Demnă de menționat și com
portarea Iui Constantin Zăr- 
nescu ca pilot (el fiind cu
noscut mal ales ca un bun na
vigator în raliuri).

Ar mai fi de semnalat, In 
final, disputa în cadrul noii 
grupe — „B 8“ (Easter) — pen
tru care au fost realizate In 
țara noastră pînă acum 8 
mașini. Ele au silueta celor 
de formula 1 și, condiție obli
gatorie, sînt făcute numai din 
piese fabricate în țările socia
liste. La această grupă (de 
viitor, "entru concursuri in- 
ternați.male), pe primele trei 
locuri s-au clasat (nu s-a a- 
cordat titlul de campion) : 
Constantin Gherghel (CSM 
Reșița), Attila Bernath (Poli
tehnica Cluj-Napoca), Con
stantin Hlebovschi (I.N.M.T. 
București). Pe echipe : 1. L A. 
Dacia Pitești, 2. Politehnica 
București, 3. I.N.M.T. Bucu
rești.

Lotul republican de viteză 
Pe circuit in 1983 : N. Grigo
raș, Șt. Iancovici, C. Zărnes- 
cu, B. Ursu, C. Ciucă, V. Ni- 
eoară.

Modesto FERRARINI

E HANDBAL DIVIZIONARE „A"
i șl Va- 
cătoare : 
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130), Gabriela Barzu (18, 1,69),

• HIDROTEHNICA CONSTANȚA

Antrenori: Tralan Bucovală șl 
Codruț Hanganu. Jucătoare : Ma
rinara Naceades (18 ani, 1,70 m), 
Viorica Ionică (27, 1,71), Florica 
Benclu (20, 1,70), Vasillca Molse 
(24, 1,66) — portari; Elena Frin- 
eu (30, 1,76), Lldla Carapetru (23,
1.71) , Margareta Vasllache (23,
1.72) , Aurica Blcă (20, 1,79), Au
relia Sanda (23, 1,66), Dumitra
Bocăneală (25, 1,63), Iuliana Di- 
mofte (28, 1,67), Aurelia Mata-
rangă (18, 1,72), Constanța Cotirlă 
Iancu (25, 1,71), Anișoara Grosu 
(22, 1,66), Elena Negru (23/ 1,66), 
Dumitrlța Rață (19, 1,75), Anișoa
ra Bălan (18. 1,74), Marina Roșea 
(18, 1,66), Violeta I.eaghI (22,
1,84), LUI ana Tomescu (25, 1,74).

• TEXTILA BUHUȘI
Antrenori: loan Gherhard șl 

Constantin Teodoreseu. Jucătoa
re: Marla Arghlr (20 de ani, 1,76 
m), Marla Manea (20, 1,72) —
Eort ari; Maria Apostol (23, 1,74), 

ucia Tatiana Bortaș (20, 1,82), 
Cristina Buftea (29, 1,62), Came- 
Ha Butnariuc (22, 1,78), Angela 
Haldă u (19, 1,82), Grlgoreta Leon- 
te (26, 1,61), Marilena Munteanu 
(24, 1,87), Marla Nedelea (19,
1,83), Iustina Olteanu (21, 1,67), 
Daniela Popovlci (21. 1,72), Mo
nica Racila (28, 1,69), Vasillca 
Bcfntele (35, 1,65), Maria Varga 
(20, 1,68).

• CHIMISTUL RM. VTLCEA
Antrenor: Constantin Popescu. 

Jucătoare: Cristina Lada (24 de 
ani, 1.74 m), Doina Rodeanu (24, 
1.78), Nlcoleta Roșlanu (20, 1,73) 
— portari: Viorica Dudaș (28, 
1,87), Nleollța Bâzărlncă (25, 1,69), 
Georgeta Andronache (26, 1,74), 
Hilda Popescu (34, 1,73), Marla 
Petre (22, 1,75), Bodlca Pestrea 
(25, 1,66), Elena Morarin (22, 1,72), 
Nlcoleta Petre (18, 1,71), Ioana 
Bereanu (22, 1,72), Adriana Că
lin (22, 1,78) Maria Daflncescu
(20, 1,70), Dorina Bucur (18, 1,75), 
Elena Bobu (18, 1,74), Marla Ve
ri geana T«r8k (23, 1,74).

• C.S.M. SF. OHEORGHE

tbu șl
Jucătoare: 

1.7» m), 
71) — por- 

Ot, MD.t.wtn.» 
,73). Elena 
,68), Banda 
Elena Oțe- 
Kleln (19, 
1,70), Ma- 

„nlela Las- 
lu Maearie 
unu Hof-

Antrenor: Ștefan Jskabos. Ju
cătoare: Olga Jakabos (18 ani, 
1,7» m), Vasillca ștlrbu (23, 1,6#) 
— portari; Iuliana Calling (22, 
1,63), Plroșka Ferend (19, 1,76). 
Etelka Horvath (22, 1,68), Valeria 
Kopacz (28, 1,68), Marla Florea 
(26, 1,74), Elena Andrluc (20, 1,71), 
Klnga Laszlo (19, 1,73), Erzsebet 
Kolcza (26. 1,61), Nleullna Vlșan 
(24, 1,63), Viorica Clrtoaje (25. 
1,65), Eva Andor (20, 1,69), Eca- 
terlna Marian (28, 1,70), Eva Juga 
(18. 1,74).

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I

în ultima sa ședință, Comi
sia de disciplină a hotărit a- 
mendarea Clubului sportiv Bo
toșani cu 5 000 de lei, pentru 
slabele măsuri organizatorice 
luate cu prilejul meciului de 
juniori dintre C. S. Botoșani 
și C.S.$. Bacău. Si aceasta, 
după ce o altă comisie apli
case sancțiuni drastice junio
rilor botoșăneni, unii dintre ei 
fiind SUSPENDAȚI PE CÎTE 
15 ETAPE !?!

Firește, sînteți curioși să a- 
flați cit mai repede ce s-a ln- 
tîmplat la acel meci de ju
niori, care s-a soldat cu sanc
țiuni atît de severe. Totul a 
pornit de la NECUNOAȘTEREA 
REGULAMENTULUI, Învățat 
„după ureche", la lipsa aceas
ta adăugîndu-se, bineînțeles, 
carențele educative, tendința 
spre proteste, injurii si alte 
fapte reprobabile. Oaspeții inl- 
țiaseră un atac, pe care insă 
apărarea locală 11 anihilase, 
trecînd la un contraatac rapid. 
SI in timp ce mingea ajunsese 
la poarta cealaltă, un înaintaș 
al formației din Bacău, care 
nu apucase Încă să se retragă 
din careul botoșănenilor. a fost 
lovit in suprafața de pedeapsă 
de un fundaș al gazdelor. De 
ce 7 Fiindcă așa Înțeleg unii 
fair-play-ul. Numai că arbi
trul, observînd abaterea, a a- 
plicat regulamentul, acordînd 
lovitură de Ia 11 metri in fa

* COSTICĂ ȘTEFĂNESCU, DIN NOU NR. 2
(Urmare din pag.' 1) — Dar pe plan intern, care

■ ---------------------------------------------- Iți sint obiectivele 7

I „numărul 1“ și cred că na 
mai urca, randamentul lui na 
crește odată cu maturizarea pe

I toate planurile. 11 aștept Insă 
mai eficace.

— Craiova • a monopolizat 
podiumul in acest an. Bălăci, 
Ștefănescu, Cămătaru.

I— Ancheta ziarului „Spor
tul" mi se pare a fi foarte o- 
biectivă. Că sint trei craio- 

veni pe podium e firesc, zic 
Ieu, dacă vom ține seama de 

rezultatele obținute in Cupa 
U.E.F.A. și de contribuția e- 

Ichipei mele la obținerea ace
lui excelent 0—0 acasă la cam
pionii mondiali.

I— Un ziarist francez te a- 
preciază ca cel mai bun jucă
tor al echipei noastre. Por-

I 
I 
I 
I
I
I 
I
I 
I 
I
I 
I

tretul lui te așează in galeria 
marilor fotbaliști.

— Acest lucru mi flatează, 
dar mă și angajează. Și nu < 
ușor să ții pasul eu marea 
performanță eind in martie 
viitor împlinești 32 de ani. 
Dar mi pregătesc eu toată a- 
tenția și cred că voi face față 
viitoarelor examene. Pun 
mare preț pe această perioadă 
de odihni. Am fost la Felix, 
unde am urmat un program de 
refacere, iar acum, împreună 
cu soția și cei doi copii, Lore- 
dana și Valeriu, am venit in 
Poiană, unde voi rămine pini 
după Anul Nou. Apoi, pregă
tirile. Pregătiri fără raba
turi. Vin meciurile cu Kai
serslautern, in care cred In ca
lificarea noastră, și, după o 
luni, returul cu Italia, meci 
decisiv pentru continuarea as
censiunii reprezentativei noas
tre, care, la Florența, a dat o 
probi elocventă in privința ca
pacității sale de luptă. Pre
țuim acest 0—0 și trebuie să 
știm să-l folosim la bilanțul 
preliminariilor. Returul eu 
Italia se anunță greu, dar cred 
in echipa noastră.

— Ce spui de o prezență ■ 
Universității In finala Cupei 
U.E.F.A. 7

— Ar fi formidabil. Sint op
timist, dar, întotdeauna, m-am 

Igindit la meciul care urmează. 
Deci, tot Kaiserslautern....

IM PENTRU PABTICIPANȚn 
LA PRONOSPORT. Datorită fap
tului eă duminică 28 decembrie 

11982 nu este programată etapă
ta campionatul italian de fotbal,
Iar ta țările vecine s-a Încheiat 
turui campionatului, nu ■-« pu- 

Itut organiza un concurs Prono
sport la «flrșltul acestei săptă- 
minl. Următorul ooncurs va avea 
loc duminică 2 ianuarie 1983 și 

I va cuprinde meciurile: I. Ascoll 
I — Cesena; n. Catanzaro — Avelll- 
• no; HI. Juventus — Cagliari; TV. 
I Napoli __ Verona; V. Pisa — To

rino; VI. Roma — Genoa: VTI. 
Sampdoria — Fiorentina; vm. 
Udlnese — Inter; IX. Atalanta — 

I Lazio; X Bari — Cremonese:
XI. Cavese — Como; XII. Pls- 
toiese — Palermo; XIII. Varese 
— Foggla.

voarea oaspeților și arătind 
cartonașul roșu celui care lo
vise. Juniorii de la C. S. Bo
toșani au tăbărît atunci asu
pra arbitrului, argumentînd că 
mingea era la poarta cealaltă 
și că, deci, nu putea fi acor
dată lovitură de la 11 metri. 
Aceasta, potrivit unui regula
ment... propriu, fiindcă regu
lamentul oficial nu cere decît 
CA MINGEA SA FI FOST ÎN 
JOC ÎN ACEL MOMENT. „Sti
mulați" de atitudinea juniori
lor botoșăneni, unii spectatori 
turbulenți au intrat in teren, 
răfuindu-se cu arbitrul, lucru 
pe care l-au făcut, dealtfel, și 
unii dintre jucători. în buscu
lada produsă, arbitrul și-a pier
dut ceasul, pe care, firește, 
C. S, Botoșani va trebui să-l 
plătească.

Dar nu numai C. S. Botoșani 
trebuie să reflecteze asupra ce
lor lntîmplate, CI TOATE E- 
CHIPELE.

în pregătirea noului sezon 
competițional, in procesul de 
instruire un capitol special 
trebuie să-l constituie STU
DIEREA REGULAMENTULUI 
DE JOC, însușit. In general, 
cu totul superficial, existînd 
chiar cazuri In care jucătorii 
n-au cunoscut pur șl simplu 
prevederile lui. Ca la Boto
șani. de pildă 1

Jack BERARIU

— N-am abandonat ideea 
etștigării campionatului, deși 
diferența de puncte de pri
mele două nu e mică. Cam
pionatul se va decide intre 
Sportul studențesc, Dinamo ți 
noi.

— Iar Cupa României 7-,
— Craiova a devenit o spe

cialistă a Cupei, vrem s-o 
ciștigăm și să uităm povestea 
din acest an.

— Ce a Însemnat Universi
tatea in această toamnă de a- 
firmare internațională 1

— Exceptind unele meciuri 
de campionat, un mecanism cu 
toate rotițele la turație aproa
pe maximă, dacă mă voi re
feri, mai ales, la meciurile din 
Cupa U.E.F.A. Mi-au plăcut 
Donose, pentru constanța lut, 
Lung, pentru finalul excelent, 
care i-a arătat adevărata va
loare, creșterea lui Cămă
taru și Geolgău, care, dacă 
vor continua așa, vor fi ju
cători de bază ai naționalei.

— Ce își dorește Costică 
Ștefănescu pentru 1983 pe 
plan extrasportiv 7

— Dacă am ajuns pe ase
menea piscuri, am să vorbesc 
tot de fotbal. După ani de 
satisfacții, 1982 a fost mai bo
gat In rezultate bune și doresc 
să-l depășim. Apoi, să fiu 
sănătos, ca ți familia, copiii 
pe care-i iubesc atit de mult. 
Anul acesta Loredana a pășit 
In viață, este In clasa I (n.n. 
— Valeriu are 5 ani). In vară, 
cind va absolvi primul ei an 
de școală, vreau să-i aduc ca
dou o performanță cit mai 
bună In Cupa U.E.F.A., victo
ria In meciul cu Italia, obiec
tiv pentru care fotbalul romi- 
nesc trebuie să-și pună In 
valoare toate potențele sale, 
talentul, hărnicia și serio
zitatea tuturor tricolorilor. 
Calificarea In turneul final 
al campionatului european ar 
fi performanța de vlrf In ac
tivitatea mea de fotbalist. Un 
vis pe deplin realizabil.

— Succes, Ștefănescu, șl „La 
mulți anii" 1983 să fie un an 
bogat pentru fotbalul româ
nesc.

ADMINISTRAȚIA Of STAT IOT® PRONOSPORT
• TRAGEREA OBIȘNUITA 

LOTO de astăzi, 24 decembrie 
1982, se televizează ta direct ta- 
eeptnd de la ara 17,25.

• CIȘTIGURILE TRAGERII 
LOTO DIN 17 DECEMBRIE. 
Categoria 1 . 3 variante 25% 
— autoturisme Dacia 1300 ; ca
tegoria 2 : 8 variante 100% a 
8.132 lei șl 14 variante 25% a 
2.033 lei ; categoria 3 : 12 va
riante 100% a 3.225 lei și 68 
variante 25% a 806 lei ; cate
goria 4 : 39 variante a 2.398
lei • categoria 5 : 125 variante 
a 748 lei categoria 6 : 338.50 
variante a 276 lei ; categoria X: 
1.644.25 variante a 100 lei. Re-

Divizionarele ,,A“ la jumătatea întrecerii

UN RECUL DE 3 PUNCTE
Șl 5 LOCURI

în ediția 1982—83 a campio
natului, formația pregătită de 
Fiorin Halagian și Victor Di- 
nuț făcînd, parcă, legătura cu 
remarcabila ei comportare 
de-a lungul anului competițio
nal 1981—’82, a pornit in 
trombă, realizînd punctajul 
maxim după primele trei e- 
tape, cînd a și devenit lider.

F. C. Olt n-a rezistat insă, 
în continuare, ritmului. în ur
mătoarele trei meciuri nu a

1979/80 17 6 2 9 22-
1980/81 17 6 4 7 18-
1981/82 17 8 3 6 22
1982/83 17 7 2 8 22-

Ce se poate observa 7 Că 
F. C. Olt, echipă nouă, tînără, 
dornică de afirmare, a ajuns

Duel aerian Ariclu — Mure- 
șan (Steaua), ciștigat de por

tarul lui F. C. Olt
Foto : D. NEAGU

— în numai doi ani — o for
mație candidată la podium șl 
ded la o cupă europeană. 
F. C. Olt impresiona in ace!

9. F. C. OLT 17 7 2 8 22-Î8 16
• Puncte realizate acasă: 13 (a pierdut două puncte cu Spoi

tul studențesc șl unul cu Dinamo); puncte obținute tn depla- 
aare: 3 (două cu C.S. Tlrgoviște șl unul cu Chimia).
• Golgeteril echipei: Prepeliță 5 goluri, lamandl 4, Pițurcă 3, 

State, Rotaru, Șoarece — cite 2, Matei, Bărbulescu, M. Po
pescu — cite 1, Preda (Chimia) — autogol.
• Jucători folosiți: V>; Bumbescu, Bărbulescu, Pițurcă, Pre

peliță — cite 17 meciuri, lonașcu, Șoarece. Rotaru, lamandl — 
cite W, Matei șl Aridu — cite 15, Cățoi — 14, state șl Eftl- 
mle — cite 12, Onuțan — 8, Sișoe șl Balaur — cite 4, M. 
Popescu — 3, Anghel, Wlndt șl Despa — cite 2
• Cartonașe galbene: 25 — 10 jucători; cele mai multe: Șoa

rece — 5, Rotaru șl Bumbeacu — cite 4, Balaur — 3.
• Cartonașe roșii: Cățoi și Bumbescu (ambii in etapa a 

17-a).
• A beneficiat de 1 lovituri de la 11 m. toate transformate 

(Pițurcă, Bărbulescu, lamandl); a fost sancționată cu 3 pe
nalty uri: două transformate, unul ratat.
• A expediat 222 șuturi (165 acasă __ 57 In deplasare), din

tre care 100 pe spațiul porții (74 acasă — 26 In deplasare).

ani prin abnegația Jucătorilor 
săi, prin dăruirea lor în Joc, 
prin dorința de afirmare »L 
bineînțeles, prin buna lor pre
gătire la toți factorii Jocului.

între timp, lotul s-a mai 
schimbat, au apărut eîțiva Ju
cători noi. Se afirma tot mai

INTORMEAZA
port la categoria 1 : 223.946 lei. 
Autoturismele „Dacia 1300“ de 
la categoria 1, obținute pe bi
lete jucate 25%, au revenit par- 
tidpanțllor : IONESCU NECU- 
LAI din Galați, URSACHE OC
TAVIAN și VASILE ION, am
bii din București. 

CURSURI DE INIȚIERE LA 1NOȚ

La bazinele „Floreasca*  Șl ^23 August*  continuă înscrierile 
pentru cursurile de inițiere la înot, care se vor desfășura pe toată 
perioada vacanței de lamă, zilnic intre orele 7,30—20,30.

mai acumulat decît un singur 
punct (cu Dinamo, pe teren 
propriu) și a căzut pe locul 7, 
pentru ca în finalul sezonului 
să Înregistreze un recul de 3 
puncte șl 5 locuri, față de 
toamna anului trecut.

Spre exemplificare, iată 
pozițiile deținute de F. C, Olt 
la jumătatea campionatului în 
cei patru ani de cînd joacă 
in Divizia „A“ :

-30 14 p — locui 16
-23 16 p — locul 13
-17 19 p — locul 4
•18 16 p — locul 9 

des despre F. C. Olt că are 
în față un viitor frumos. Nu
mai că, judecind după locul 9 
ocupat acum, la jumătatea 
campionatului, concluzia, în
tărită și de afirmațiile antre
norului Florin Halagian, este 
una singură : încercarea de 
a-i Încadra pe noii veniți in 
Ideea de joc a echipei nu a 
reușit pe de-a întregul. Drept 
urmare, punctele obținute de 
F. C. Olt în turul actualei e- 
diții înseamnă mai puțin de 
50 la sută, ele ajungind Ia 
punctajul realizat cu doi ani în 
urmă, la sfîrșitul aceleiași pe
rioade de timp. în special 
cea de a II-a jumătate a tu
rului a arătat-o pe F. C. Olt 
în regres din cauza potenția
lului de joc în scădere, astfel 
lncît în ultimele opt partide 
ea a acumulat doar 5 puncte 
în penultima etapă, F. C. Olt 
a pierdut, pe propriul teren, 
în fața Sportului studențesc. 
Și astfel, după ce în primele 
nouă etape se clasase între 
locurile 1 și 7, echipa a pen
dulat între pozițiile 9 și 10,’ 
oprindu-se în final pe locul 9.

Un loc, trebuie spus, necon
form cu potențialul real al lo
tului actual. Și cum să reu
șească mai mult F. C. Olt 
dacă a realizat doar trei punc
te în deplasare ! Cit privește 
golaverajul, este și el elocvent 
în această privință : 17—5 pe 
teren propriu ; 5—13 tn depla
sare.

Care să fie motivele acestui 
recul al echipei, al scăderii 
forței sale de joc 7

întrebat, antrenorul Florin 
Halagian ne-a spus că princi

palul motiv 11 constituie in
suficienta coeziune între noii 
șt vechii jucători, ceea ce a 
avut ca repercusiuni și o se
rie de acte de indisciplină,' 
care au eulminat la ultimul 
Joc al sezonului, acela de la 
Rm. Vîlcea, in care Cățoi și 
Bumbescu au făcut cunoștință 
cu cartonașul roșu.

Să sperăm că returul ne va 
arăta o altă față a lui F. C. Olt, 
aceea reală. Pentru că e- 
ehipa are un antrenor com
petent, posedă toate condițiile 
să Infirme rezultatele din pri
ma parte a campionatului, si 
redevină acel „11“ pus pe fap
te mari, care la un moment 
dat Ișl pusese candidatura Ia 
un loe in cupele europene.

Mircea TUDORAN



Carrpioralele naționale de șah

FOIȘOR - GHEORGHIU REMIZA ?
în partida centrală a rundei 

a Xl-a din cadrul campionatu
lui național masculin de șah, 
s-au întîlnit liderul clasamen
tului, tînărul maestru inter
național Ov:diu Foișor și ma
rele maestru F orin Gheorghiu. 
A fost o luptă foarte animată. 
Gheorghiu a reușit să cîștige 
un pion, apoi a greșit, l-a 
pierdut și poziția de întreru
pere . cu dame și pioni egali 
este, . probabil, remiză în sin
gura partidă decisă a serii, Io- 
nescu l-a învins pe Oltean. Re
mize în întîlnirile Ciocâltea — 
Grunberg, Nicolaide — Stoică,

Ardeleanu — Pavlov și Tra- 
tatovici — Ghițescu.

La reluarea întreruptelor de 
ieri dimineață, Pavlov a cîști- 
gat la Kertșsz, Stoica a remi
zat cu Oltean și Foișor cu 
Ciolac. S-a întrerupt a doua 
oară întâlnirea Stoica — Io- 
nescu, într-o poziție avanta
joasă albului,

în clasament, după 11 runde: 
Foișor 7,5 p (1), Ghițescu 7 p, 
Ioneseu 6,5 p (1), Gheorghiu 
6 p (1), Pavlov și Grunberg 
6 p ete.

Astăzi se joacă runda a 
Xll-a.

CINCI JUCĂTOARE ASPIRA
LA TITLU

După disputarea rundei a 
10-a si a partidelor întrerupte, 
situația a devenit deosebit de 
strînsă în fruntea clasamentu
lui finalei campionatului na
țional feminin de șah. cinci ju
cătoare aspirînd acum la pri
mul loc.

în partida centrală a rundei 
a 10-a, Marina Pogorevici a 
pierdut, cu albele, în fața Li- 
giei Jicman. A fost o întîlnire 
de mare luptă si în poziție 
practic cîștigată, Pogprevici a 
lăsat o piesă în priză trebuind 
să cedeze imediat. Se întîmplă 
chiar si la mari maestre... Tot 
cu piesele negre, Smaranda 
Boicu, în derbyul junioarelor, 
a învins-o pe Otilia Ganț. A 
doua victorie în turneu obține 
Eleonora Gogâlea care a clș- 
tigat la Csila Sajter. Restul re-

mize : Maria Albuieț — Edit 
Stefanov, Angela Cabariu — 
Judita Kantor, Margareta Teo- 
dorescu — Gabriela Olteanu si 
Mariana Ioniță — Gertrude 
Baumstark. In partidele între
rupte : Angela Cabariu a cîș- 
tlgat la Gabriela Olteanu, în 
timp ce întîlnirile Smaranda 
Boicu — Margareta Teodorescu 
si Ligia Jicman — Mariana Io- 
niță s-au terminat la egalitate. 
Eugenia Ghindă a avut 
beră.

în clasament, după 10 
(pe puncte cîștigate și ___
dute), situația se prezintă ast
fel : Eugenia Ghindă 6,5—2,5, 
Judita Kantor și Marina Po- 
gorevici 6,5—3,5, Ligia Jicman 
6—3, Smaranda Boicu 5,5—3,5, 
Mariana Ioniță 5,5—4,5, Mar
gareta Teodorescu 5—4 etc.

zi 11-

runde 
pler-

CAMPIONATUL FEMININ DE VOLEI
(Urmare din pap I)

pă egalitate la 13 să cîștige 
setul in urma unor faze deo
sebit de spectaculoase. Setul 
următor a început echilibrat, 
dar semnele de oboseală a ra- 
pidistelor au apărut prea re
pede si scorul a devenit 2—0. 
Setul trei si ultimul a opus o 
echipă mobilă, în mare vervă 
— Calculatorul — unor indivi- 

.. dualități cu experiență — Maria
na Ivanov si Constanța Iorga. 
dar care din păcate n-au pu
tut face chiar totul pentru a 
întoarce rezultatul, firesc du
pă desfășurarea jocului. S-au 
evidențiat : Monica Susman, 
Mirela Zamfir,’ Viorica Nicu- 
lescu și Cristina Simion

Constanța Iorga și Ana Grecu 
(R). Bun arbitrajul cuplului 
bucureștean : D. Kotaru (cu 
mici inexactități) — N. Iones- 
cu. (M. VESA).

(C).

• In meci restanță din ultima
etapă a turului campionatului 
masculin : C.S.U. OȚELUL GA
LAȚI — TRACTORUL BRAȘOV 
1—3 (11, —15, —11, —10). După
un Joc de slabă factură tehnică, 
în care studenții au manifestat 
o crasă neglijență, oaspeții au 
obținut o victorie fără dubii. Re
marcați : Oprea și Bujilă (T). 
Arbitraj corect : P. Pițurcă — M. 
Niță (ambii *’ ~
SIRIOPOL —
• Astăzi la 

SITATEA — 
pentru etapa 
natului masculin.

din București). (T. 
coresp.).
Craiova : UNIVER- 
STEAUA con tind 
a IX-a a camplo-

MUREȘUL
PE LOCUL

DE HANDBAL

TG.
I LA

DE
TURNEUL

LA SOFIA
SOFIA, 23 (Agerpres) — Tur

neul feminin de handbal de la 
Sofia a fost ciștlgat de Mureșul 
Tg. Mureș, care a totalizat In 
clasamentul final 10 p. Pe locu
rile următoare s-au clasat forma
țiile Ț.S.K.A. Septemvrisko Zna- 
me, Vorwaerts (R. D. Germană), 
Banja Sekullcl (Iugoslavia), In
stitutul de educație fizică „Gheor- 
ghl Dlmltrpv" din Sofia.
în ultimele partide disputate, 

Mureșul a întrecut cu scorul de 
11—9 echipa Institutului de edu
cație fizică din Sofia, cu 14—12 pe 
Banja Sekullcl, cu 16—6 pe Po
gon.

O NOUĂ PREMIERĂ

ÎN HIMALAIA
La Katmandu s-a anunțat 

că studentul japonez Akio 
Koizumi și șerpașul Wangchu, 
în vîrstă de 27 și, respectiv, 32 
de ani,, au reușit performanța 
de a urca în plină iarnă pe 
principalul pisc al masivului 
himalayan Dhaulagiri, la o al
titudine de 8 167 metri. După 
cum a precizat Ministerul Tu
rismului al Nepalului, este 
vorba despre prima ascensiu
ne efectuată chiar în toiul 
iernii la o altitudine de peste 
8 000 de metri — relatează g- 
genția United 
tional, 
11 zile, 
ultimei 
stalată 
dine, a 
ce a durat opt ore și jumătate-

Press Interna- 
Ascensiunea a durat 
iar pentru parcurgerea 
etape, de la tabăra in
ia 7 400 metri altitu- 
fost necesar un urcuș

stop-cadru J.S.K.A. MOSCOVA CIȘTIGA PENTRU

în 1980. 
mondia- 
în 1981 
în 1982,

Campioni olimpici 
cîștigători ai „Cupei 
le" („Cupa F.I.N.A.") 
și campioni ai lumii 
poloiștii sovietici domină po- 
lo-ul mondial. Astfel stînd lu
crurile, n-a surprins pe ni
meni că în acest sezon repre
zentantele polo-ului din Uniu
nea Sovietică au ajuns si în 
finalele celor două competiții 
continentale rezervate echipe
lor de club.

în , 
peni", 
ediție, 
trecut 
fanell 
cu 8—9 și 9—7 (la Moscova), 
întîlnind pe Spandau 04 din 
Berlinul Occidental (11—10 și 
12—10) și pe Vasas Budapesta, 
în finală, Dinamo a cîștigat la 
Moscova cu 10—7, dar a pier
dut în retur cu 6—10, trofeul 
revenind, pentru 
poloiștilor 
dental (au 
ediție si 
rești).

Cealaltă
nă — „C_,_ ...
oferă mai multe puncte de re
ferință. Cel care au urmărit 
îndeaproape rezultatele ediției 
din acest an, in care a fost 
angrenată si Crișul Oradea, iși 
mal amintesc 
Ț.S.K.A.
(12—12) 
turneul i 
fost pe 
minată, 
partidei 
T.S.K.A., 
cu 12—10, dar „7“-le moscovit 
a reușit un rarisim tur de for
ță, înscriind două goluri în 
numai 44 de secunde (I), obți-

„Cupa campionilor euro- 
ajunsă la cea de a 20-a 

Dinamo Alma Ata a 
în semifinale de Ste- 

Recco (fostă Pro Recco)

prima oară, 
din Berlinul Occi- 
eliminat în această 
pe Dinamo Bucu-

competiție europea- 
,Cupa cupelor" — ne

probabil că
Moscova — egala 

formației orădene in 
de la Barcelona — a 
punctul de a fi eli
ta ultimul minut al 
decisive Montjuich — 

, spaniolii conduceau

PE GHEATA SI PE ZAPADA a ■>
MOSCOVA. Competiția de 

hochei dotată cu trofeul ziaru
lui Izvestia s-a încheiat cu suc
cesul, așteptat, al reprezenta
tivei Uniunii Sovietice. Miercuri 
seara, în ultimul meci, U.R.S.S. 
a dispus de Cehoslovacia cu 
9—4 (4—1, 2—3,
1. U.R.S.S.
2. Cehoslovacia
3. Finlanda
4. Suedia
5. R.F. Germania

MADONA Dl

3—0).
4 4
4 2
4 2
4 1
4 1

CAMPIGLIO. 
Noua probă a schiului alpin, 
„super-uriașul", al cărui de
but a avut loc abia cu cîteva 
săptămîni în urmă, la Bormlo, 
a fost dominată de elvețieni, 
care au ocupat in corpore pri
mele locuri ale clasamentelor. 
Iată însă, că miercuri, pe 
pîrtîa de la „Madona", a avut

0 0 26—13 8 
0 2 22—18 4 
0 2 11—21 4 
0 3 18—17 2
0 3 16—28 2

loc prima breșă In superiori
tatea elvețiană. A cîștigat 
Michaele Mair, un italian mare 
ca „bradul" (190 cm înălțime, 
102 kg, 20 de ani). Clasamentul: 
1. Mair 1:43,71, 2. Hans Enn
(Austria) 1:43,83, 3. Primin
Zurbriggen (Elveția) 1:43,95, 4. 
Franz Heinzer (Elv.) 1:43,97, 5. 
Hubert Strolz (Aus.) 1:44,24, 
6. Jure Franko (Iugoslavia) 
1:44,47, Din cei 106 concurenți 
care au luat startul doar 85 au 
trecut linia de sosire I

PARIS. Federația franceză 
de patinaj artistic a stabilit 
lotul pentru campionatele eu
ropene de la Dortmund (1—6 
februarie), din care fac parte, 
între alții : Jean Christophe 
Slmond, Agnes Gosselin, Na
thalie Tortei și Xavier Douil- 
lard.

ATLETISM • La 23 mal 1983 
In orașul australian Brisbane se 
va desfășura o cursă de ma
raton la care șl-au anunțat par
ticiparea cel mal buni specia
liști al probei, In frunte cu Al
berto Salazar (S.U A.), Robert de 
Castella (Australia), Gidemas 
Shahanga și Juma Ikaanga (am
bii Tanzania).

AUTOMOBILISM e Fostul pi
lot de formula I Emerson Fitti
paldi 
acum proprla-1 ecurie, „Fittipal
di", a anunțat că va hotărî pînă 
la 30 ianuarie dacă echipa sa va 
participa la ediția viitoare a cam
pionatului mondial de formula I.

BOX 0 Japonezul Jiro Wata
nabe, campion mondial profesio
nist al categoriei super-muscă

(Brazilla), care conduce

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
(versiunea W.B.A.) lșl va pune 
titlul ta joc ta fața peruanului 
Luis Ibanez la 24 februarie. Wa
tanabe are 17 victorii șl o lnfrta- 
gere în palmaresul de profesio
nist, In timp ce Ibanez 27 

med egal șl oun
de
ln-victorii, 

frlngere.
CICLISM 

desfășurată 
perlt din orașul olandez 
tricht a fost dștigată de olan
dezii Rene Pljnen șl Ad Wljnans. 
învingătorii au totalizat 566 p, 
fiind urmați de Wilfred Peffgen- 
Albert Fritz (R.F. Germania) 466 
p șl Patrick Sercu (Belgia)-

• Cursa de 6 
pe velodromul

zile 
aco- 

Maas-

Gerrle Knetemann (Olanda), la 
un tur.

JUDO • La 5 șl 8 Ianuarie, la 
Tokio, se va desfășura un mare 
concurs de judo, la 
nunțat participarea 
dențl din 13 țări.

ȘAH • Turneele ______
nale de șah desfășurate la Sod 
au fost dștigate de marii ma
eștri Mihail Tal, la masculin, și 
Elena Ahmflovskaia la feminin. 
Clasamentul masculin: Tal 10 p 
din 15 posibile, Nlkollci (Iugosla
via) 9,5 p, Romanlșln, Dvolrls și 
Valuer (toți U.R.S.S.) » p etc.
La feminin: Ahmflovskaia 11 p

care și-au a- 
sportlvl atu-

lntemațlo-

din IS, Alehina 10 p, Grinfeld 7,S 
p etc. • După trei runde ta cam
pionatul european de Juniori con- 
duoe danezul Hansen cu 3 p.

TENIS • La Miami Beach (Flo
rida), In turul 3 al competiției 
de juniori („Orange Bowl"), Mar-», 
tin Jaite (Spania), favoritul cu 
nr. 4, l-a Învins ou 6—2, 6—1 pe 
Dumitru Ciucă (România). • Cla
samentul la zl alcătuit de com
puterul W.C.T.: McEnroe 70,80 
Lendl 62,79 p, ~ ------
Vila» 43,70 p, 
eto. • „Optimi" de finală 
turneul de la Adelaida: Cash 
Simpson 6—4, 6—4, Frawley
Smith 5—4, 8—3, Mitton - Fitz
gerald 6—4, 4—6, 8—3. Dyke — 
Deriln 2—6. 1—4, 2—3.

Connors 56,53 
Gerulaltis 34,39

P. 
P.
P 

In

nînd astfel o calificare in extre
mis, în dauna team-ului oră- 
dean... în continuare, Ț.S.K.A. a 
trecut de O.S.C. Budapesta cu 
8—7 și 12—8 (la Moscova), iar 
Montjuich a eliminat pe Par
tizan Belgrad cu 8—8 și 9—5 
(la Barcelona). Singura parti
dă pierdută de moscovit! a fost 
cea din prima manșă a fina
lei : 8—11 cu Montjuich, la
Barcelona. în retur, Ț.S.K.A. 
(învingătoare cu 11—6) nu a 
avut practic probleme.

„Superfinala" cupelor euro
pene, desfășurată recent la 
Barcelona, ,a prilejuit un nou 
succes polo-ului din U.R.S.S., 
T.S.K.A. (cu Sobcenko, Aki
mov, Treziukin, Rudakov, Se- 
mionov si Kabanov) 
și de Spandau 04 cu 
tigînd pentru a 3-a 
fcul suprem.

Adrian

a. dispu»
11—6, cîș- 
oară tro-

VASILIU

__ I.-.... •••■% • ~ 'r.

ECHIPE DIN ASIA, CALIFICATE 
PENTRU TURNEUL FINAL 

AL C.M. DE JUNIORI 
în turneul de calificare din A- 

«la, pentru turneul final al C.M. 
de juniori, desfășurat la Bangkok, 
selecționatele Coreei de Sud șl 
R.P. Chineze s-au clasat pe pri
mele locuri șl vor tl prezente 1a 
campionatul lumii, în Mexic. 
Coreea de Sud s totalizat 5 p, 
R.P. Chineză 4 p. Pe locurile ur
mătoare: Irak 2 p. Emiratele A- 
fabe Unite 1 p. în ultimele me
ciuri: Coreea de Sud — Ira' "*4 —1, 
R.P. Chineză — Emiratele 'crabi 
Unite 1—1.

PENAROL - CAMPIOANA 
URUGUAYULUI

Recenta cîștlgătoare a 
Intercontinentale", Penarol Mon
tevideo a ciștlgat zilele trecute 
șl campionatul din Uruguay. în 
ultimul med. Penarol a terminat 
la egalitate (0—0) cu F.C. Ame
rica.

„Cupei

MECIURI AMICALE
® La Yannina, Grecia a Învins 

la limită (1—0) selecționata Ci
prului, prin golul marcat de 
Semerzldia ta mln. 39.
• La Atena, în meciul dintre 

selecționatele olimpice ale Gre
ciei șl R.D. Germane, oaspeții au 
obținut victoria cu 3—0 (1—0) 
prin punctele marcate de Kulin 
(2) și Schultz.

TURNEUL ECHIPELOR 
VEST-GERMANE

F.C. Kaiserslautern, vlHoarea 
adversară, ta sferturile de finală 
ale „Cupei U.E.F.A.", a Univer
sității Craiova a hotărît să sus
țină o serie de antrenamente in 
sudul Franței (șl nu In Spania). 
Intre 8 șl 16 Ianuarie 1983. Echi
pa va evolua șl In cîteva meciuri 
cu adversari tacă nedesemnați. 
Șl alte formații din „Bundesliga*  
au ales drept loo de pregătire 
localități din sudul Franței: Ham
burg va juca ’a Toulon (9 ian.), 
la Alx en Provence cu Marsilia (11 
lan.) șl la Montpellier cu echipa 
Paillade (12 lan.); Bayern Miln
chen, după oe va evolua la tur
neul de la Geneva (Elveția) se va 
deplasa la Thonon Ies Batas 
(Franța) la 9 Ianuarie; Stuttgart 
va participa la turneul de la 
Cannes (7—9 lan.) cu Toulouse, 
Cannes șl Nantes; F.C. KOln va 
Intflnl la 9 șl 11 Ianuarie pe 
Nisa, șl respectiv Lyon, Iar 
Bochum va juca cu Rennes (7 
lan). Angers (9 lan) șl Sochaux 
(11 lan.).
CINE VA FI NOUL ANTRENOR 

AL ECHIPEI BRAZILIEI ?
La 17 Ianuarie va fi ales 

președinte al Confederației 
fotbal din Brazilia, la care 
didează președintele „en 
Giulete Coutinho. Totodată
numit și antrenorul echipei na
ționale, în locul lui Tele Santa
na. Presa braziliană O recomandă 
pe Carlos Alberto, fostul selec
ționer al reprezentativei Kuwei
tului.

BUNCOL, NR. 1 AL 
SOCCERULUI POLONEZ

In urma unei anchete între
prinse de ziarul „Sport", titlul 
de cel mal bun fotbalist polonez 
al anului a fost acordat lui An
drzej Buncol, component al echi
pei reprezentative șl al formației 
Legla Varșovia. Pe locurile ur
mătoare au fost clasați Grzegorz 
Lato, Zbigniew Boniek și Wladys- 
law Zmuda.

UN NOU PREȘEDINTE LA 
ST. ETIENNE

Consiliul de administrație 
cunoscutului club francez St. 
tienne, l-a ales ca președinte 
Paul Bressy (57 de ani),
succede Iul Henri Fieloux (avo
cat de profesie) Implicat tntr-un 
proces de deturnare de fonduri 
șl abuz de încredere, Împreună 
cu un alt fost președinte al clu
bului, Roger Rocher. St. Etienne, 
una dintre cele mal prestigioase 
echipe din fotbalul francez, tre
ce șl printr-o gravă criză finan
ciară cauzată de penuria de spec
tator!. doar 7 600 ta medie la ul
timele etape pentru un stadion 
de 45 000 de locuri.

noul 
de 

can- 
Utre*  
va fi

• IN SEPTEMBRIE a fost constituită la 
Madrid o nouă asociație regională: A.I.A. 
adică „Asociaciăn Iberoamericana de Atle- 
tismo" din care fac parte 22 de țări. Pre
ședintele noului organism este Juan Ma
nuel de Hoz, președinte al Federației spa
niole de atletism șl membru ta Consiliul 
I.A.A.F. Primul campionat al A.I.A. va a- 
vea loc ta Spania în 1983, următorul ta 
Chile în 1985 © JOHN McENROE și-a În
scris de 4 ori numele, cu echipa S.U.A. 
cîștlgătoare a „Cupei Davls", ta cel mal 
prestigios trofeu al tenisului mondial. 
Din cele 29 de partide susținute ta această 
competiție McEnroe a cîștigat 26 (a pierdut 
deci 3 partide la argentinienii Clerc și Vi
las în 1980 și la cehoslovacul Lendl In 1981). 
Din cele 10 partide de dublu susținute el 
a contribuit la obținerea a tot atîtea vic
torii, majoritatea (9) cu partenerul său fa
vorit, Peter Fleming. Căpitanul nejucător 
al echipei americane Arthur Ashe are la 
activ, în „Cupă", 27 de partide cîștigate, Iar 
la pasiv 5 plerdtrte ® COMITETUL DE OR
GANIZARE A J.O. de la Los Angeles a 
contractat cu celebra casă de filme „20 th 
Century Fox" drepturile de producere și 
distribuire a filmului oficial al Olimpiadei 
a XTIT-a e O NOUA VEDETA ta schiul 
feminin elvețian o nouă Hess, în afara de 
acum Soarta celebrei Erika (campioană 
mondială și cîștlgătoare a Cupei mondiale 
în 1982). Se numește Monika Hess, are 18 
ani (cu 2 mai puțin jjeclt Erlka) șl este 
vară cu cea mai bună senioară mondială 
a momentului. Pe listele F.I.S. la slalom

uriaș Monika Hess era clasificată, anul 
trecut, pe locul 100, de unde a ajuna pe 
locul 10 1... • RECORDMANUL MONDIAL 
la trlplusalt, brazilianul Joao Carlos de 
Oliveira, In urma unul grav accident de 
automobil, s-a ales cu amputarea picioru
lui drept. Acum, marele sportiv care poar-

tă o proteză metalică, a fost numit co
ordonator al sectorului de sărituri al pro
gramului „Pro Olimpic" de pregătire a 
«portlvllor brazilieni pentru J.O. • INTRE 
ts ȘI 88 IANUARIE 1983 la Font Romeu. 
tn Franța, se va desfășura prima ediție 
a Jocurilor mondiale ale presei (concursu- 

•■rile de Iarnă) și Intre 24 șl 29 Iunie la
Nisa (concursurile de vară). Acum e acum 
și pentru cel mal buni dintre noi conde
ierii. Care pe care 7... • SA VEZI ȘI SA 
NU CREZI... La Dallas (nu neapărat pe 
domeniul familiei Ewing I) ta timpul unul 
rodeo, un călăreț a încălecat un cal — 
evident, sălbatio — cpborfnd cu... para
șuta dlntr-un avion I I I • O EVOLUȚIE 
cu totul remarcabilă au avut trăgătorii so-

vletid la cel de 
dial de tir de 
medalii de aur 
gat 34. în total 
172 de medalii ____  __  __________
20 medalii, pe locul trei, R.P. Chineză eu 
10 medalii) • RĂUFĂCĂTORI NECUNOS- 
CUȚI au pătruns în sediul Federației fran
ceze de tenis, la Roland Garros, de unde 
au furat, în afara unui post TV șl a unui 
magnetoscop, întreaga colecție de casete 
Înregistrate, în ultimii ani, la medurlle 
tenismanllor francezi In marile competiții 
ale „sportului alb", • BELGIANUL PFAFF, 
actualul portar al ltd Bayern Milnchen, a 
fost accidentat serios In timpul recentei 
partide de la Kaiserslautern. Autorul acci
dentului a fost propriul său coechipier 
Martin care l-a fracturat nasul, obllgln- 
du-1 astfel la o pauză de cîteva zile ® LA 
MARATONUL de la Richmond, din S.U.A,, 
au luat parte 1607 concurențl, altor 78 
(bărbați șl femei) fllndu-le refuzată în
scrierea. Motivul 1 Aceștia au cerut să fie 
Însoțiți de dinii lor !... • O PROBLEMA 
CONTROVERSATA la un club de golf din 
Australia, aceea a vestimentației membre
lor clubului, a dus la următoarea conclu
zie înscrisă pe un afiș la avizier: „Pe te
renurile de golf, membrelor clubului le 
este permis să poarte pantaloni lungi, Insă 
ele trebuie — neapărat — să-I dezbrace 
tn momentul intrării tn cazinoul clubului. 
Eventual pot purta fuste !“...

Romeo VILARA

al 43-lea campionat mon
ta Caracas. Din cele 55 
puse in Joc, el au cîștl- 
au obținut 64 din oele 
(pe locul doi S.U.A. cu 

Chineză eu

al
E- 
pe 

care
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