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La cea de a 35-a aniversari a Republicii

ANII CEI MAI FERTILI 
DIN ISTORIA ROMÂNIEI

30 DECEMBRIE 1947, dată cu profunda 
semnificații și ample rezonanțe în viața și 
istoria milenară a poporului român, se în
scrie în conștiința noastră ca un proeminent 
punct de hotar în existența și devenirea na
țiunii, ca un moment de răscruce pe dru
mul spre emanciparea, dreptatea socială, 
libertatea și fericirea pentru care au luptat 
secole de-a rîndul strămoșii noștri. La această 
dată istorică, a proclamării Republicii, s-au 
împlinit aspirațiile dintotdeauna ale poporu
lui român, acelea de a fi el însuți stăpînul 
destinelor sale, al bogățiilor ți frumuseților 
acestui binecuvîr.tat pămînt pe care s-a năs
cut, a trudit și l-a apărat de vitregii din moți- 
strămoși, stăpin pe roadele muncii sale paș
nice și neostenite, făuritor in libertate, după 
propria-i voință, a viitorului său într-o socie
tate nouă, îndelung rivnită.

De 35 de ani, ziua acestor mari împliniri, 
Ziua Republicii - sărbătoare dragă întregu
lui popor român - este cinstită cu mare 
bucurie, cu elan și înflăcărare, ca o victorie 
importantă in lupta, începută în august 1944, 
pentru a pune temelii trainice noii orinduiri, 
pentru transformarea revoluționară a socie

tății, pentru abordarea cu mai multă vigoare 
a drumului spre socialism ți comunism. In 
această zi de sărbătoare a țârii întregi, glo
durile tuturor se îndreaptă cu dragoste ți 
recunoștință către călăuzitorul națiunii noas
tre pe acest drum al împlinirii aspirațiilor 
sale - partidul comuniștilor. Și cu atît mai 
mult astăzi, la a 35-a aniversare a Republicii, 
cînd poporul român îți vede realizate rind pe 
rînd cele mai frumoase ți îndrăznețe visuri, 
cînd pășește cu mîndrie pe trepte tot mai 
înalte de progres, bunăstare ți civilizație, ur- 
mîndu-și cu deplină încredere cîrmaciul în
cercat și clarvăzător, partidul țl pe secre
tarul său general, tovarățul NICOLAE 
CEAUȘESCU, într-o impresionantă și indes
tructibilă unitate de voință ți de acțiune, pe 
drumul luminos al socialismului ți comunis
mului, al independenței ți suveranității pa
triei. Frumoșii ani ai Republicii noastre, mal 
ales ai ultimelor două decenii, au relevat cu 
tăria faptelor justețea politicii promovate de 
partidul comunist, care s-a dovedit în toate 
împrejurările exponentul celor mai legitime

(Continuare in pag. a 2-a)

1941 - SUCCESE ÎN ANII REPUBLICII-1982
Cu prilejul celei de a 35-a aniversări a Republi

cii noastre și al Noului An 1983, Comitetul Execu
tiv al Consiliului Național pentru Educație Fizică 
și Sport adresează tuturor sportivilor, tehnicienilor și 
specialiștilor, asociațiilor și cluburilor sportive, or
ganizațiilor și instituțiilor cu atribuții în sport, ac
tivului obștesc călduroase felicitări pentru succe
sele înregistrate pînă acum, multă sănătate și 
mari succese pe drumul îndeplinirii în cele mai 
bune condițiuni a tuturor obiectivelor mișcării 
noastre sportive în anii viitori I

Redacția ziarului „sportul" urcaifl 
cititorilor, colaboratorilor $1 corespondenților săi

LA MULTI ANII

JOCURILE OLIMPICE -
123 medalii

• Medalii de aur : 28 — 
caiac-cano-e 7, atletism 5, 
gimnastică 5, lupte (greco- 
romaine) 4, tir 4, box 1, ca
notaj 1, scrimă 1 ® me
dalii de argint : 36 — caiac- 
canoe 8, box 7, lupte (gre- 
co-romane) 7, gimnastică 5, 
atletism 4, tir 3, handbal 1, 
scrimă 1 • medalii de
bronz: 59 — lupte (grzcp- 
romane 11, libere 2) 13, ca- 
iac-canoe 10, box 9, gim
nastică 8, canotaj 4, scrimă 
4, atletism 3, tir 3, handbal 
2, bob 1, călărie 1, volei 1.

CAMPIONATE MONDIALE -
400 medalii

• Medalii de aur : 116 — 
caiac-canoe 31, popice 20, 
tenis de masă 20, lupte 
(greco-romane 13, libere 1) 
14, handbal 7, gimnastică 5, 
canotaj 4, scrimă 4, aero- 
modelism 3, tir 3, atletism

2, parașutism 1, pescuit sta
ționar 1, șah-compoziție 1
• Medalii de argint : 131
• Medalii de bronz : 153.

CAMPIONATE EUROPENE -
535 medalii

• Medalii de a«r : 121 — 
caiac-canoe 27, lupte (gre- 
co-romane 22, libere 1) 23, 
tir 15, gimnastică 11, atle
tism 10, box 9, canotaj 7, 
tenis de masă 5, tenis 4, 
judo 3, rugby 3, bob 2, ae- 
romodelism 1, volei 1 © Me
dalii de argint : 207 O Me
dalii de bronz : 207.

CAMPIONATE MONDIALE 
UNIVERSITARE -

252 medalii

• Medalii de aur : 78 — 
gimnastică 20, atletism 16, 
tenis 11, lupte 10, scrimă 7, 
înot 5, handbal 4, volei' 3, 
fotbal 1, polo 1 • Medalii 
de argint : 73 • Medalii de 
bronz : 101.

CAMPIONATE MONDIALE DE 
TINERET, JUNIORI, ȘCOLARI 

- 71 medalii
• Medalii de aur : 26 — 

scrimă 8, atletism 5, lupte 
(greco-romane 3, libere 1),
4, canotaj 3,. handbal 2, bob 
1, haltere 1, tir 1, șah 1
• Medalii de argint : 19 • 

Medalii de bronz 26.
CAMPIONATE EUROPENE DE 

TINERET, JUNIORI -
343 medalii

O Medalii de aur : 104 — 
tenis de masă 28, popice 12, 
caiac-canoe 10, gimnastică 
10, lupte 9, tir 9. box 8, 
atletism 6, înot 6, tenis 4, 
fotbal 1, haltere 1 • Meda
lii de argint : 102 ® Meda
lii de bronz : 137

COMPETIȚII EUROPENE
35 victorii

© Medalii de aur : 35 — 
tenis de masă 8, volei 7, 
popice 6, scrimă 6, handbal
5, rugby 2 ți gimnastică 1.

ENTUZIASTE ÎNTRECERI
Din întreaga țară au continuat să sosească la redacție 

vești despre entuziastele manifestații sportive dedicate 
aniversării Republicii. Iată cîteva relatări de la corespon
denții noștri :

TULCEA. Dintre am
plele și entuziastele între
ceri omagiale am reținut 
pe cea de șah găzduită în 
sala de sport a Liceului 
„Spiru Haret" din locali
tate. La mesele de joc au 
luat loc cei mai buni 25 de 
șahiști din întregul județ. 
28 de asociații sportive 
din diverse localități ale 
județului și-au trimis re
prezentanții la întreceri
le de volei, tenis de masă, 
șah, organizate în munici
piul de la porțile Deltei. 
(P. COMȘA).

TG. MUREȘ. Consiliul 
județean al sindicatelor 
Mureș, a organizat, în co
laborare cu C.J.E.F.S., o 
serie de atrăgătoare între
ceri dotate cu „Cupa 30 
Decembrie". La faza de 
masă au luat startul peste 
4 000 de tineri și tinere, 
oameni ai muncii din în
treprinderile județuluL
Cițlva cîștigătorl : handbal 
(m.f.) — echipele Electro- 
mureș ; volei — I.P.M. 
Sport Reghin (f), Metalul 
Sighișoara (m) ; tenis de 
masă — Margareta Cherteș

OMAGIALE
(Electromureș), Deneș Ba- 
lint (Înfrățirea Tg. Mu
reș) ; șah — Ana Deac 
(A.S.A. Tg. Mureș), Ale
xandru Oprea (Spicul Re
ghin). (C. ALBU).

ALEXANDRIA. Un bogat 
program sportiv rezervat 
fetelor din județul Teleor
man a cuprins alergări în 
aer liber, turnee de hand
bal, tenis de masă, șah și 
demonstrații de gimnastică 
sportivă. Iată cîteva cîști- 
gătoare : cros — Florica 
Badea (comuna Vîrtoape) ; 
handbal — reprezentativa 
municipiului Alexandria ; 
tenis de masă — Luminița 
Costanda (Zimnicea) ; șah 
— Claudia Boștenaru (A- 
lexandria). (M. BIZON).

IN ACEST NUMĂR:
© 35 de ani de continuă dezvoltare a mișcării 

sportive
(pag. a 3-a)

# Atleta Vali lonescu și luptătorul Ștefan Rusu, 
cei mai buni sportivi români ai anului 1982 — an
cheta noastră

(pag. 4-5)
@ Drumul ascendent al fotbalului românesc in 

anii Republicii
(pag. a 6-a)

© Magazin de Anul Nou — umor
(pag. a 7-a)

• Personalități ale sportului mondial 
România, sportul românesc și performerii 
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in etapa a Il-a a Diviziei „A“ de handbal feminin

A

PROGRESUL Șl RULMENTUL - ÎNVINGĂTOARE IN DEPLASARE
Aseară s-au disputat meciu

rile etapei a II-a a campio
natului feminin 
Divizia 
acestei runde 
București șl Rulmentul I 
echipe care au reușit i 
tige în deplasare.

Știința Bacău, care 
să joace la Constanța 
drotehnica, și-a amînat 
ceastă partidă, 
turneu peste hotare.

Etapa a III-a a Diviziei 
minine „A“ este programată 
miercuri, 5 ianuarie 1983.

CONFECȚIA BUCUREȘTI — 
RULMENTUL BRAȘOV 19—22 
(11—10). In prima repriză, 
pînă în min. 16. handbalistele 
bucureștence au avut inițiati
va, ele ajungînd la două și 
trei goluri în plus pe tabela 
de scor : 6—4 în min. 13 și 
7—4 în min. 15. Cîteva mari 
ratări ale gazdelor, pe fondul 
unei ofensive eficiente a echi
pei Rulmentul, 
tea : 
priza 
s-au 
luri 
din nou, 
menține avantajul, 
cele au evoluat 
disciplinat tactic (chiar 
au 
zii), 
acțiunile ofensive prin 
frumoase, înscrise de pe 
treme. Deși le-au lipsit 
echipă Irene Oancea și 
tiana Beschi, iar Mariana 
Oacă nu a jucat complet re
făcută, elevele antrenorilor

UNDE PUTEM SCHIA

de handbal,
„A“. Performerele 

sînt Progresul 
Brașov, 
să cîș-

trebuia 
cu 

și 
aflîndu-se

Hi-
a-
in

fe-

aduc egalita-
8—8 în min. 21. In re- 

secundă bucureștencele 
mai detașat la 
(17—15 în min.

ele nu

două go- 
43) dar, 

au putut 
Brașoven- 

ieri foarte 
dacă 

ratat și ele destule oca- 
concretizîndu-și adesea 

goluri 
ex- 
din 
Ta-

Remus Drăgănescu și loan 
Mihăilă au cîștigat pe merit, 
ele fiind mult mai lucide în 
tot timpul jocului. In plus, în 
repriza secundă, dar în special 
în ultimele 13 minute, Elena 
Drăgănescu a apărat foarte 
bine. Au înscris : Grigorraș 11 
(5 din 7 m), Mălureanu 3, 
Nuțu 2, G. Constantinescu 2, A- 
marandei 1, respectiv Marian 6, 
Oacă 4, Drăguței 3, Furtună 3, 
Neică 2. Tache 2, Pătruț 2. Au 
arbitrat bine Romco Iamandi și 
Traian Ene (Buzău). (I. GV.).

C.S.M. INDEPENDENȚA SI
BIU — PROGRESUL BUCU
REȘTI 17—21 (8—11). Cu o a- 
pănare fragilă. C.S.M. Indepen
dența n-a putut emite preten
ții în fața valoroasei și omoge
nei formații Progresul Oaspe
tele au jucaf, în viteză ți au 
avut în Maria Manta o echipie
ră în formă deosebită. Au în
scris : Oncu 7, Barzu 5, Oțc- 
lea 2, Coșulțchi 2 și Macarie 
1 — pentru C.S.M. Independen
ța, Manta 11, Caramalău 3, 
Lăutarii 3, Bădescu 2 și Ior- 
dache 2 — pentru Progresul. 
(I. IONESCU — coresp.).

C.S.M SF. GHEORGHE — 
A.E.M. TIMIȘOARA 16—16 
(8—11). Punct prețios cucerit 
de noua proomvatâ C.S.M. Sf. 
Gheorghe în faița redutabilei 
formații din Timișoara. Au 
înscris : Vișan 5, Marian 4, An- 
dor 4, Horvath 1, Kopacz 1 și 
Florea 1 — pentru C.S.M. Sf. 
Gheorghe, Cojocaru 6. Ștefano- 
vici 4, Popăilă 4, Zlpischka 2 
— pentru 'A.E.M. Timisoara. 
(GH. BRIOTĂ — coresp.).

MUREȘUL TG. MUREȘ — 
TEROM IAȘI 21—20 (11—8).
Forma bună a gazdelor și dîrza 
rezistență a oaspetelor au făcut 
ca meciul său fie aprig dispu
tat. pe placul celor peste 2 OOO 
de spectatori prezenți în tri
bunele Sălii sporturilor. Deși 
s-au aflat aproape în perma
nență la cîrmă, uneori chiar 
detașat (min. 27 : 9—6, min.
44 : 16—13), muneșencele au
cîștigat la limită pentru că ie- 
șencele au avut un final bun. 
Au înscris : Pereș 9, Dorgo 3, 
Kibedi 3, Petrescu 2, Biro 2 și 
Kiss 2 — pentru Mureșul, Cor- 
ban 8, Avădanei 6, Marineac 2, 
Discă 1, Vișan 1, Boșanu 1 și 
Turbatu 1 — pentru TEROM. 
(A. SZABO — coresp.).

TEXTILA BUIIUȘI — CHI
MISTUL RM. VILCEA 21—20 
(10—12). In noua sală poliva
lentă din Buhuși, Textila a 
obținut in extremis o victorie 
muncită în fața noii promovate 
Chimistul Rm. Vîlcea. A fost 
o întâlnire spectaculoasă, în 
care oaspetele s-au distins fri 
repriza I, iar gazdele în cea de 
a Il-a. Cele mai multe goluri 
au fost înscrise de Ciubotaru 9 

din 7 m) — pentru Textila 
Torok-Verigeanu 13 (3 din 
m) — pentru Chimistul. 
VIERU — coresp.).

ÎN ACESTE ZILE?

(3 
?i 
7
<1-

Fostul campion al pîrtiilor albe din anii ’50, Marin Nicu- 
lcscu, transmite din Sinaia tuturor iubitorilor schiului : „SE 
POATE SCHIA ÎN CELE MAI BUNE CONDIȚII PE PÎR
TIILE EXISTENTE INTRE VALEA DORULUI ȘI COTA 
1400. Telecabina și telescaunul dintre Cota 1400 și Vîrful cu 
Dor funcționează cu toată capacitatea, Ia fel teleschiurilc 
din Valea Dorului. La dispoziția amatorilor de sporturi de 
Iarnă, aflați în aceste zile pe Valea Prahovei, stă și teleca
bina dintre cabanele Babele și Peștera. SE SCHIAZĂ PE 
PÎRTIA DINTRE PICIORUL BABELOR ȘI PEȘTERA IALO- 
MICIOAREI. Scbi-liftul de la Babele funcționează și el“.

• La Borșa a fost pus în exploatare telescavnul de 2 kilo
metri care leagă complexul hotelier cu Prislopul. PÎRTIILE 
SÎNT ȘI AICI PRACTICABILE !

CADEȚII ÎNVINGĂTORI LA TURNEUL

Următorul număr 
ziarului nostru 
apărea luni 3 
nuarie 1983, la orele | 

obișnuite

ia-

Ultimul meci de rugby al anului
Rugbyștii juniori ai R.C. Gri- 

vița Roșie au susținut marți ul
timul med internațional al sezo
nului, întrecînci formația Spartak 
Vama, campioana de juniori a 
Bulgariei, cu scorul de 14—7. A- 
cest joc a reprezentat revanșa 
întîlnirii de acum două săptămîni, 
de la Vama, cind tinerii sportivi 
bucureșteni dștigaseră cu 10—3.

DE TENIS
In orașul bulgar Djnrovo

s-a desfășurat cea de a XVIII-a 
ediție a Turneului internațio
nal de tenis de masă rezervat 
cadeților, dotat cu trofeul 
„Speranțele olimpice", la care 
au luat parte reprezentativele 
României, Poloniei, Bulgariei, 
precum și C.S.Ș. 1 București și

AHII CEI MAI FERTILI DIN ISTORIA ROMÂNIEI

DE MASA DIN
14 echipe de club din țara gaz
dă. Concursul a fost dominat 
1a toate probele de reprezen
tanții. țării noastre, care s-au 
clasat pe primul loc : echipe- 
fete (Maria Bogoslov, Anda 
Gîrbina), băieți (Romulus Re- 
visz, Călin Creangă), 2. C.S.Ș. 
1 București (Mihai Muinteanu, 
Florin Simion) ; individual — 
fete : Maria Bogoslov, băieți : 
Romulus Revisz, 2. Călin

BULGARIA

(Vrmare din pag I)

Interese ale întregului popor. 
Ne mindrim cu rezultatele stră
lucite obținute în acești ani in 
toate domeniile activității eco- 
nomico-sociale, cu creșterea de 
50 de ori a producției indus
triale, de 3,5 ori a celei agri
cole, de 15 ori a venitului na
țional, ne mindrim cu putetni- 
cul avint al științei, invățămin- 
tului și culturii, cu obiective 
economice, social-culturale și 
edilitare impresionante prin u- 
tilitate, modernitate ți cutezan
ță, cu nepieritoare comori ale 
creației spirituale - expresii 
ale bărbăției, talentului ți hăr
niciei poporului nostru - cu 
succese deosebite în formarea 
omului nou al societății socia
liste. Și ne gîndim că toate a- 
cestea au fost posibile datorită 
ințeleptei conduceri de către 
partid. „Partidul nostru - arăta 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU 
in Raportul prezentat la recen
ta Conferință Națională a par
tidului - a demonstrat prin în
treaga sa activitate că slujește 
fără preget interesele poporu
lui, ale independenței și suve
ranității, ale păcii, că pentru 
el nu au fost ți nu există țe
luri mai mari decît acelea de 
a asigura dezvoltarea continuă 
a patriei, ridicarea continuă a 
bunăstării materiale ți spiritua
le a poporului. Tocmai de ace
ea partidul nostru se bucură de 
încredere ți stimă ți este ur
mat de întregul popor".

La sărbătoarea Republicii - 
omagiată de tineretul sportiv 
prin ample competiții și prin 
remarcabile performanțe — ne 
mindrim deopotrivă cu munca 
plină de elan a poporului nos
tru, făuritor de istorie nouă, cu 
hărnicia creatorilor de valori 
materiale ți spirituale a mun
citorilor, țăranilor ți intelectua
lilor noștri — români, maghiari, 
germani ți de 
— animați de 
revoluționar ți 
tote față de

de ridicarea la cote- 
muncii și

alte naționalități 
un înalt spirit 

de responsabili- 
destinul patriei

■SWRI
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comune, 
superioare a calității 
vieții.

Laolaltă cu toate 
activității sociale, 
sportivă românească 
cut o puternică 
anii Republicii. Bucurindu-se de 
o permanentă și stimulatoare 
îndrumare ți conducere de că
tre partid, de prețioasele in
dicații ți orientări ale tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu activita
tea 
lor ți sportul de performanță 
au i 
tate
Avînd în vedere rolul deosebit 
- subliniat în numeroase do
cumente de partid — pe care 
exercițiul fizic, sportul și turis
mul îl au în întărirea sănătății 
și vigorii poporului, în educarea 
multilaterală a tinerei genera
ții, putem spune astăzi 
realizările In acest sens 
atins cote fără precedent, 
deosebire în ultimii 5 ani, 
cind a luat startul, din inițiati
va secretarului general al par
tidului, marea competiție națio
nală „DACIADA", ampla miș
care sportivă de masă denumi
tă pe bună dreptate ți „olim
piada românească". De la nu
mărul restrîns al „privilegiați- 
lor" care aveau acces la sport 
înainte de anii Republicii, s-a 
ajuns astfel ca astăzi peste o 
treime din populația țârii să 
se bucure de binefacerile aces
tei activități. Milioane de ti
neri mai ales, dar și vîrstnici 
își călesc trupul, își recrează 
mintea și-și desfată spiritul, își 
sporesc capacitatea creatoare, 
își educă voința și caracterul 
pe mii ți mii 
baze sportive, 
acești ani spre 
sau în mijlocul 
toare. Aceste realități ale spor
tului românesc de azi, reprezin
tă garanțiile îndeplinirii, în 
viitor a obiectivului esențial, 
subliniat în dese rînduri de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
acela de a fi cuprinși in acti
vitățile sportive toți cetățenii 
patriei, de la cele mai fragede 
pină la cele mal înaintate 
virste.

domeniile 
mișcarea 

a cunos- 
propășire in

de educație fizică a mase-

înregistrat an de an impor- 
transformări calitative.

că 
au 
cu 
de

de atrăgătoare 
construite în 

folosul tuturora, 
naturii purifica-

Expresie elocventă a avintu- 
lui pe care l-a cunoscut spor
tul de performanță în cei 35 
de ani de Republică îl consti
tuie spectaculoasele salturi atit 
pe planul cantității cit și, 
ales, pe cel al calității, 
fapt, aproape că nu există ter
mene de comparație între ceea 
ce a fost înainte de anii so
cialismului și ceea ce este azi 
sportul de performanță româ
nesc. De la cîteva grupări spor
tive în trecut, la asociațiile și 
cluburile existente azi în fie
care localitate, în fiecare școa
lă, întreprindere sau instituție, 
de la cîteva baze sportive, la 
impunătoarele, frumoasele și 
modernele complexe, săli 
și alte baze de astăzi, de la 
cîțiva sportivi de notorietate la 
mulțimea campionilor care ou 
dus faima țării pe toate meri
dianele este cale lungă. Cine 
n-a auzit, în lume 
Nadia Comăneci, 
lolanda Balaș, Ivan Patzaichin, 
Lia Manoliu, Ion Cernea, Gheor
ghe Berceanu, Ștefan Rusu, A- 
urel Vernescu, ca să dăm nu
mai cîteva nume din galeria 
marilor sportivi ai României so
cialiste care au dus și duc 
faimă țării prin talentul și per
formanțele lor în confruntările 
internaționale, demonstrînd lu
mii virtuțile poporului nostru ? 
Cele peste 
cerite în 
mondiale 
seniori și 
victorii în 
in alte competiții de amploare 
sînt o mărturie concludentă a 
potențialului sportiv ridicat la 
care a ajuns țara noastră in 
acești 35 de ani, fertili și in 
acest domeniu. Un bilanț stră
lucit din care rezultă progresul 
neîncetat al mișcării sportive 
românești și care oferă promisiu
nea unor succese deosebite și 
în viitor, in competițiile noului 
an, in pragul căruia ne aflăm, 
precum și în marea confruntare 
olimpică din 1984, pentru care 
sportivii fruntași ai țării se pre
gătesc cu ardoare și responsa
bilitate, cu dorința fermă de 
a spori zestrea de strălucitoare 
medalii și prestigiul sportului 
nostru în lume,

mai 
De

de românii 
llie Năstase,

1 700 de medalii cu- 
compețiii olimpice, 

și continentale de 
juniori, numeroasele 
cupele europene ți

Romul us 
Creangă.

• In localitatea Momcilograd 
(Bulgaria) a avut loc dubla în
tâlnire dintre echipele de că
deți și juniori ale C.S.Ș. 1 
București și cele similare ale 
orașului. Victoria a revenit 
cu 5—4 (cădeți) ți 3—0 (ju
niori) sportivilor bucureșteni.

• In ultima sa ședință, Bi-

roul federal a aprobat urmă
toarele transferuri : Maria A'- 
boiu (de la Progresul I.I.R.U.Cc 
Buc. la înfrățirea Tg. Mureș), 
Andrâs Fejer (de la C.S.Ș. Od. 
Secuiesc la A.S.A. Muntenia 
Buzău), Stelian Nicolae, Vasile 
Alexe (de la Tricodava la 
C.S.Ș. 2 Stirom Buc), Sever 
Naidin (de la Constructorul 
Arad la înfrățirea Tg. Mureș), 
loan Kadar (de - — ■ -
Bv. la C.S.M. <~iuj-iva.puvar, 
Teodor Gheorghe (de la Tri
codava la Mecanică fiină). Dă- 
nu( Badea (de la Tractorul la 
A.S.A. Muntenia), Marinela 
Panțuru (dublă legitimare, de 
la Stirom la Progresul) și 
George Cosmeiu (d la C.S.S. 
Drobeta Tr. Severin la C.S.Ș. 
Slatina).

la Tractorul 
Cluj-Napoca);

ID'IIMSIRATIA
CIȘTIGURILE 
EXCEPȚIONALE 
PREȘ DIN 19

Dr SUI 1010 PROWPORI IMlHPin/A

1 va- 
Da- 

1 va- 
sau la

2 locuri 
Ungară 
în nu- 

25% a 
19,75 a 3.688 
a 807 lei ; 

cat. 5 : 261 a 279 lei ; cat. 6 : 
7.238 a 40 lei.

Faza a Il-a : Categoria A : 
1 variantă 100% autoturism 
Dada 1300 ; și 6 variante 25% 
a 17.500 lei ;
34.75 a 1.000 lei ;
129.75 a 200 lei ;
4.430 a 60 lei.

Autoturismele 
au fost cîștigate 
ZEZINY din Tg. 
Covasna și, respectiv, ZOLTAN

TRAGERII 
PRONOEX- 

DECEMBRIE
Faza I : Categoria 1 :

riantă 100% autoturism 
cia 1300 ; categoria 2 : 
riantă 100% a 26.488 lei 
alegere o excursie de 
in U.R.S.S. sau R. P. 
și eventuala diferență 
merar și 7 variante 
6.622 lei ; cat. 3 :------
lei ; cat. 4 : 90,25

categoria 
categoria 
categoria

B :
C :
D :

Dacia 1300, 
de ILONA 

Secuiesc —

VINCZE din Baia Mare — 
Maramureș.

ȘI DV. PUTEȚI CIȘTIGA !
• La agențiile Loto-Pronosport 

mai pot fi depuse doar astăzi și 
miine buletinele de participa re 
la primul concurs Pronosport din 
anul 1983, care va avea loc du
minică 2 ianuarie. Avînd un pro
gram de meciuri toarte atractive 
din campionatele divizionare A și 
B ale Italiei, acest concurs lasă 
să se întrevadă obținerea unor 
cîștlgurl consistente de către cei 
mal pricepuțl și inspirați Iubitori 
de pronosticuri sportive. încercați 
să vă numărați și dv. printre 
primii mari cîștlgători al anului 
1983 1 • Astăzi șl miine sînt, de 
asemenea, ultimele zile de procu
rare a biletelor cu numerele a- 
lese de particlpanțl pentru trage
rea extraordinară Loto a Revelio
nului, care se va desfășura sîm- 
bătă 1 ianuarie 1983, începînd de 
la ora 15,30, în sala Clubului spor
tiv Progresul din București, str. 
dr. Staicovlcl nr. 42 ; numerele 
câștigătoare vor fi anunțate in 
cursul serii la televiziune șl la 
radio.

Astâzl $1 mil ne - ultimele zile tic participare I

IfMMMW 1*083
TRA13EREA / ZTJTTJ
extraordinara lAZf LZ 

a REVELIONULUI

In prima zi a noului 
an, ȘANSE DE MAR! 
SUCCESE LA INDEMÎ- 
NA TUTUROR :
• Autoturisme „Da

cia 1300".
@ Importante sume 

de bani.
Q Excursii peste ho

tare.
BILETELE 

VARIANTA 
LA TOATE 
TRAGERI
120 DE NUMERE !

DE 25 LEI 
PARTICIPA 

CELE 12 EX- 
INSUMIND

Agențiile Loto-Pronosport vă 
numărați printre primii mari

așteaptă pentru a încerca să vă 
ciștigâtori ai anului 1983.

OFERIȚI Șl CELOR DRAGI BILETE LA TRAGEREA REVELIONULUI !



35 OE ANI OE CONTINUA DEZVDLTARF A MIȘCĂRII SPORTIVE
CEI MAI BUNI

DINTRE CEI BUNI
în trei decenii și jumă

tate, de la instaurarea Re
publicii noastre și pînă as
tăzi, sportivi de mare 
frumusețe morală și fizică 
au populat palmaresul unei 
țări în plină înflorire, cins
tind cu haruri specifice 
mersul ei mereu înainte.

E greu să uiți acea ima
gine de căpătii : fotografia 
schiorilor noștri pe peronul 
gării de acasă, în momen
tul plecării spre Jocurile 
Olimpice de iarnă de la 
Saint-Moritz ; era în ianua
rie 1918 și pe piepturile 
bravilor flăcăi români apă
ruseră pentru prima oară 
insemnele tinerei Repu
blici...

E greu să uiți toate mo
mentele importante ale u- 
nei scurte cronici (în ra
port cu istoria), punctată 
adesea de suișuri impo
zante, culminînd cu strălu
cita demonstrație româneas
că a gimnastelor noastre la 

• Montreal, avînd ca diade
mă o neîntrecută sportivă. 

un model (de nota 10) nu
mit Nadia Comăneci. Nu
mele acestei fete de la noi 
a colindat lumea, ducînd 
pină departe faima mișcării 
sportive românești ; numele 
ei a creat școală și — ca 
o negare a singularității — 
s-a încrucișat adesâa, în 
toți acești ani, pe firele de 
telegraf ale agențiilor de 
presă mondiale sau în pa
ginile cotidienelor lumii cu 
numele altui „făuritor de 
istorie sportivă", cu numele 
lui Ilie Năstase, care a mo
bilizat mapamondul în jurul 
tenisului cu originalitatea 
execuțiilor și .inventivitatea 
mișcărilor sale pe „court".

Fericit poporul care se 
poate mindri cu sportivi 
de asemenea talie 1 Iolanda 
Balaș și Ivan Patzaichin 
domină probele lor peste 
decenii, intrînd în enciclo
pediile universale de spe
cialitate. Lia Manoliu par
ticipă — performanță re
cord ! — la 6 Olimpiade și 
nu se clasează în 20 de ani

1. Nadia Comânecl
2. Ilie Năstase
3. Iolanda Balaș
4. Ivan Patzaichin
5. Lia Manoliu
fi. Ștefan Rusu
7. Iosif Sirbu
8. Sanda Toma
9. Viorica Viscopoleanu

10. Maria Alexandru
Au mai primit voturi : Cristian Ga(u (handbal), Gheorghe Bar* 

ceanu (lupte greco-romane), Aurel Vernescu (colac), Olga Szabo 
(scrimă), Vali lonescu (atletism), Simion Cuțov (box), Valerin 
Irimescu (rugby), Corneliu ion (tir), Ion Țirîac (tenis), Mihaela 
Pene> (atletism), Simion ismailciuc (canoe), Nicolae Martinescu 
(lupte greco-romane), leon Robnan (canoe), Elena Trandafir 
(popice), Ella Constantinescu (tenis de masă), Serghei Cova- 
liov (canoe), Vasile Diba (caiac), Dumitru Pirvulescu (lupte 
greco-romane), Ana Petrescu (popice). Constantin Alexandru 
(lupte greco-romane), losif Tismănar (popice), Haralambie 
Ivanov (caiac).

niciodată sub locul 9. Ște
fan Rusu își impune vîn- 
joșenia necontestată pe sal
telele de lupte greco-roma
ne ale tuturor meridianelor. 
Neuitatul trăgător losif 
Sîrbu aduce tinerei Repu
blici primul titlul olimpic...

Și lista poate continua, 
cu o notă subiectivă pe 
care nu o scuză decît mul
titudinea de oferte, multi
tudinea de nume care au 
onorat sportul românesc in 
ultimii 35 de ani. 

gimnastică 
tenis 
atletism 
canoe 
atletism 
lupte greco-romane 
tir
canotaj 
atletism 
tenis de masă

Intr-un asemenea clasa
ment, se impune prin forța 
exemplelor multilateralita
tea unul tineret capabil Bă 
se distingă într-o mare va
rietate de discipline; vigoarea 
unei mișcări sportive in mă
sură să lanseze în lume 
mereu noi nume „de neui
tat" ; eficiența unei con
cepții originale despre ro
lul educației fizice și roa
dele sale pe planul sportu
lui de performanță.

Victor BANCIULESCU
O imagine reprezentativă pentru înalta 
măiestrie ți virtuozitatea Nadiei Comăneci

Bucuria mișcării Foto : N. DRAGOȘ

Participări la mari competifii

fi aefiuni sportive de masă

in anul 1982

e „DACIADA" 8 000

9 Turism 2 800

0 Gimnastica Ia locul de muncă 1 000

Complexul „Sport și sănătate** 4 900

• Asociații sportive 14

000

000

000

000

900

Cea dinții primăvară a Re- 
publicii... în parcuri și 
grădini, mireasmă de li

liac în floare. în privirile oa
menilor. lumini de noi speran- 

*țe și încredere. Și stăruitoare 
bucurie. Pași grăbiți și inimi 
bătînd la înalta cotă a entu
ziasmului. Străluceau în soare 
furnale semețe și salba de aur 
a șantierelor, se simțea fierbin- 
țea'a lăcașurilor de cultură 
Viață nouă peste toate întinde
rile de pămînturi și ape ale ță
rii Viață nouă însemna, o știm 
bine acum, și statornica prie
tenie a oamenilor cu sportul, 
cu mișcarea în aer liber...

Ne amintim de-atunci că, la 
chemarea partidului, tinerelul 
pornea cu însuflețire spre por-

DE LA 83000
țile larg deschise ale stadioa

nelor. Crosul „Să întîmpinăm 
1 Mai" — 83 000 de participant!! 
Era PRIMA MARE COMPE
TIȚIE DE MASA din istoria 
sportului românesc, aflat — 
după etaPa democratizării — la 
începutul unui avînt impresio
nant prin dimensiuni și conți
nut, prin afirmări și semnifi
cații, pe care le deslușim as
tăzi, cu mîndrie, cu dragoste și 
recunoștință, pe toate stadioa
nele țării, acolo, la nesecatele 
izvoare de sănătate, vigoare și 
frumusețe fizică șl morală.

A fost așa, a fost posibil

LA 8000000!
pentru că importante documen
te de partid au direcțlonat, 
de-alungul anilor, întreaga 
dezvoltare a mișcării sportive. 
Corespunzător fiecărei etape, 
Hotărîrile din 26 iunie 1949, 2 
Iulie 1957, 28 februarie — 2 
martie 1973... au conferit edu
cației fizice și sportului — ac
tivități de interes național — 
importante valențe sociale și 
cultural-educative.

A fost așa, a fost posibil 
pentru că, în marea sa dragoste 
pentru viața, preocupările și 
formarea multilaterală a tine
retului patriei, tovarășul 

NICOLAE CEAUȘESCU, secre
tarul general al partidului, 
s-a aplecat adesea cu grijă 
părintească, ți asupra rolului 
tot mai Însemnat pe care spor
tul este chemat să-l îndepli
nească in mărețul proces al 
construcției socialiste pe pă- 
mîntul României. Vibrantele 
Mesaje adresate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu participanți- 
lor la Conferințele pe tară ale 
mișcării sportive s-au consti
tuit, de fiecare dată, drept do
cumente de partid de excepțio
nală însemnătate teoretică ți 
practică. Din generoasa iniția
tivă a secretarului general al 
partidului s-a născut și „DA- 
CIADA", CEA MAI MARE 
COMPETIȚIE NAȚIONALA din 

istoria sportului românesc.
...Cu 35 de ani în urmă, ti

neri gazetari fiind, căutam cele 
mai potrivite adjective pentru 
a comenta succesul primei mari 
competiții de masă — cu 83 000 
de participanți Astăzi, după 
ce ani de zile am fost martori 
ai atltor strălucite ascensiuni 
ale sportului românesc, ni se 
Pare aproape firesc să consem
năm faptul că, anual „Dacia- 
da“ reunește la startul nume
roaselor întreceri peste 8 000 000 
de tineri și tinere. Aproape de 
100 de ori mai mulți ca în pri
măvara dinții ' a Republicii.

MULȚUMIM DIN INIMA 
PARTIDULUI !

Dan GARLEȘTEANU

»»

SI VIITORw

Amatorii de mișcare mai vîrstnici 
își amuntesc cu emoție de începuturile 
activității sportive de după anii Repu
blicii. Ei povestesc despre condițiile 
precare în care practicau sportul pre
ferat, fapte și întîmplări ce par astăzi, 
pentru cei mai tineri, de necrezut 
Bunăoară, să ne amintim că in cel mai 
mare oraș al țării — București, exis
tau înainte doar trei baze sportive 
mai acătării — stadioanele A.N.E.F., 
Giulești și Tineretului. Ca o vigu
roasă replică peste timp, au apărut — 
alături de puternicele edificii indus
triale, de cartierele-orașe — Complexul 
sportiv din parcul „23 August", avînd 
un stadion cu o capacitate de circa 
65 000 de locuri, săli de gimnastică, at
letism și bazine de înot ; Palatul spor
turilor și culturii, din „Parcul tinere
tului" care poate găzdui între 6 000 
și 8 000 spectatori ; sala Floreasca ; 
Parcul sportiv Dinamo ; complexul 
sportiv Steaua precum Ș numeroase 
terenuri de sport și agrement ampla
sate In jurul noilor cartiere bucu- 
reștene. realități care au transformat

Moderna piscină olimpică de la Complexul „23 August“

radical peisajul sportiv al Capitalei
Marile investiții destinate construc

țiilor necesare activității competiționa- 
le de masă și de performantă și pre
gătirilor sportivilor fruntași, care nu
mai în anul 1975 s-au ridicat la 76,7 
milioane lei, au avut ca efect dezvol
tarea armonioasă a bazei materiale 
sportive a județelor tării. . Modemele

Foto D. NEAGU 

săli de sport polivalente din Ploiești. 
Iași, Pitești, Brașov, Tg. Jiu, Deva. 
Bacău, Satu Mare, Arad, Craiova, Rm 
Vîlcea, Oradea, Tîrgoviște, Brăila, Tul- 
cea, Zalău, Focșani, Alexandria, Vas
lui sau Bistrița au fost create «în. anii 
socialismului. Ca o grăitoare mărturie 
a gradului de dezvoltare a mișcării 
noastre sportive stau și impunătoarele 

stadioane din Craiova, Brașov, Pitești, 
Timișoara, Petroșani, Hunedoara, Iași 
Drobeta Tr. Severin, Roman, Medgidia, 
Constanța, Tg. Mureș, Reșița și Brăila, 
ca să amintim doar o serie dintre „u- 
zinele de sănătate", în jurul unora con- 
sțruiindu-se săli de antrenamente, ba
zine de înot, piste de atletism și hote
luri pentru sportivi.

De asemenea, patinoarele artificiale 
de la Ploiești, Brașov, Tg. Mureș, Cluj- 
Napoca, Timișoara. Constanța Suceava,- 
Buzău sau din Miercurea Ciuc, Gheor- 
gheni, Galați și București (acoperite), 
pistele de patinaj-viteză din Suceava 
și Miercurea Cisuc, pîrtia de bob de la 
Sinaia, bazele pentru schi de la Va
tra Domel Mogoșa, Muntele roșu. 
Paring sau Semenic sînt cîteva din 
locurile unde se întîlnesc în orele 
sau zilele de răgaz, mii și mii de iu
bitori ai sporturilor de iarnă Adău
gind la toate acestea zecile de mii de 
baze sportive și terenuri simple care 
au apărut pînă în cele mai Îndepăr
tate sate ale țării, mai toate prin fapte 
de muncă patriotică, izvorîte din dra
gostea tinerilor și vîrstniciilor pentru 
sportul preferat, avem imaginea tonică 
a unei Imense grădini de baze spor
tive. ca urmare a transpunerii în via
ță a politicii partidului care asigură, 
mai ales în ultimii aproape 20 de ani. 
condiții din ce în ce mai bune pentru 
cuprinderea maselor de oameni ai 
muncii în practicarea sistematică , și 
continuă a exercițiilor fizice pentru 
progresul necontenit al performantelor 
sportive

Troian lOANIJESCU



ATLETA VALI10NESCU Șl LUPTĂTORUL ȘTI
CEI MAI BUNI SPORTIVI ROMÂN! Al ANI

60 de ziariști sportivi s-au întrunit pentru a desemna - 
din cei peste 100 de sportivi români care au urcat, în 
1982, treptele podiumurilor de premiere la campionatele 
mondiale și europene - pe primii 10 sportivi ai anului. 
N-a fost, nici de această dată, ușor. Pe buletine s-au aflat 
42 de candidați, dintre care doar 22 au urcat in— Ierarhii. 
Chiar și așa au rămas, cu regret desigur, multe alte nume 
de rezonanța in afară, dar ziariștii și-au promis să nu le 
uite in... 1983

A existat, insă, pentru învingători - atleta VALI IONES- 
CU și luptătorul ȘTEFAN RUSU - un consens care atestă 
impresia profundă pe care au lăsat-o acești performeri la 
„europenele" de la Atena și la „mondialele* de la Kato
wice. Poate că la conturarea acestei unanimități a contri
buit și puternicul ecou pe care l-a avut in lumea sportului 
evoluția de excepție a acestor mari campioni.

Semnificativ este faptul că în cele două clasamente — 
fete și băieți - sint reprezentate 15 ramuri* sportive, ceea ce 
demonstrează pluralitatea sportului românesc. In Fine, tre
cerea atletismului în fruntea disciplinelor, cu 4 notabile 
prezențe, vine în Intimpinarea unei vechi dorințe, aceea 
ca „sportul sporturilor* să se afle - și prin performanțe, 
mai ales prin elel - în vîrful ierarhiei.

ÎN SFÎRSIT, DIN NOU ATLETISMUL!
V '

Regina balului Revelionului 
sportivilor va fi. deci giuleș- 
teanca Vali Ionescu. Ea ne-a o- 
ferit un sfîrșit de vară fier
binte cu un record mondial 
cum n-am mai avut de pe 
vremea înaltelor platouri me
xicane și un tiălu european 
chiar în antica Atenâ. A fost, 
tntr-adevăr, Vali o superbă în
truchipare a visurilor împli
nite, promisiunile sale și ale 
antrenorului Mihai Zaharia 
fiind onorate. Cu 7.20 m în 
fruntea ierarhiei săritoarelor' 
lumii, cu o medalie de aur la 
campionatul Europei în aer li
ber și — nu în ultimul rînd 
— cu excepționalele resurse de 
talent și abnegație pe care le 
are, fata de la Podul Grant 
ne poate stîrni entuziasmul și 
la Los Angeles. ,Ceea ce îi do
rim din 'oată inima.

Alergătoarea de cursă lungă 
și de trasee semănate cu ob
stacole naturale, Maricica Pui

Pregătind strategia marilor bătălii pe tabla cu 64 de pătrate, 
Margareta Mureșan a pus, de fapt, bazele izbinzii sale de la 
Tbilisi.

că se poate socoti — chiar 
și privindu-ns de pe această 
înaltă treaptă a doua — o ghi
nionistă. Gîndiți-vă și dv. : 
campioană mondială de cros, 
medaliată cu argint la „euro
penele" în aer liber de la A- 
tena și la „europenele" de sa
lă de la Milano, în ambele ca
zuri In proba de 3 000 m și 
recordmană mondială la o mi
lă — toate în același an ’82 I 
Ar fi fost parcă mai echitabil 
un ,‘,ex-aequo“ pe cea mai înal
tă treaptă a podiumului. .. Ori
cum, Maricica rămîne o mare 
favorită! Și nu-1 vom uita — 
la acest ceas de bilanț — nici 
pe soțul și antrenorul său, Ion 
Puică.

Șahul n-a mai fost de pe 
vremea ascensiunii lui . Florin 
Gheorghiu atît de sus în ie
rarhia sportului românesc. Și 
lat-o pe profesoara Margareta 
Mureșan, timișoreancă prin a- 
dopțiune, urcînd vertiginos în 
elita eșichierului mondial și, 
firește, impunîndu-se votului 
ziariștilor. Se știe, Margareta 
a cîștlgat interzonalul de la 
Tbilisi. Ceea ce se știe mai 
puțin este faptul că, in cei 
11 ani care au trecut de la 
dftfășurarea primei întreceri de 
acest fel, sportiva noastră este 
prima din afara cercului ma
rilor șahiste sovietice care re- 
ușeșfe izbînda! Șl ascensiunea

Margaretei Mureșan — sperăm 
— va continua I

Rivala lui Vali Ionescu a fost 
Anișoara Cușmir. Ștafeta per
formanței înalte s-a schimbat 
mereu între aceste două atlete 
de rasă șl chiar dacă. acum Vali 
este la trenă, Anișoara n-a 
pierdut speranța de a reveni. 
Nu numai pentru orgoliul per
sonal, ci — în primul rînd — 
pentru progresul continuu al 
performanței românești. Cu cei 
7,15 m și cu „argintul" Atenei, 
Anișoara Cușmir dă greutate 
probei de săritură în lungime, 
speranțe într-un duel fertil 
pentru atletismul nostru, pen
tru sportul nostru.

Urmașa Sandei Ton» s-a a- 
les tot de pe meleagurile Mol
dovei, Valeria Racilă a reali
zat la „mondialele" de la Lu
cerna o medalie de argint pe 
care mulți, foarte mulți, au 
văzut-o de aur. Atît de puțin 
i-a lipsit Valeriei să continue 

drumul de aur al Sandei, ta- 
cît nu se poate apela la mă
surătorile obișnuite, ’ expresia 
care să determine diferența 
fiind „un ac de barcă". Ori
cum, Valeria s-a întrecut pe 
sine, speranțele el și ale noas
tre fiind că. .. se mai poate, 
că aurul este, de fapt, vocația 
ei. '

Coborftă în Ierarhie după a- 
pusul Nadiei Comăneci, gim
nastica rămîne între sporturile 
aducătoare de performanțe, de 
bucurii. La mijlocul clasamen
tului fetelor se. află Lavinia A- 
gache, una dintre actualele ve
dete ale gimnasticii românești 
și mondiale. Pentru a doua oa
ră campioană absolută a Ro
mâniei, Lavinia s-a clasat a 
treia la Cu,pa Mondială, la in
dividual compus, completindu-și 
performanța cu o medalie de 
argint la sol Fetițele acestea 
suple, grațioase, se străduiesc 
parcă să ne alunge nostalgia 
Nadiei. Și de ce n-ar reuși 7

Cuplul Carmen Bunaeiu — 
Cristina Șoptereainu sportivă- 
antrenoare, domină și astăzi, 
etnd au *părut Anca Pătrăș- 
coiu, Gabriela Baka și Teodo
re Hauptricht, ca să vorbim 
numai de medaliatele „euro
penelor* de iwjioare, scena îno
tului românesc. El și-a reafir
mat harul și hărnicia la cam
pionatele mondiale de la Gua-

Record ! In sfirțit, record mondial I Vali Io
nescu, noua stea a atletismului mondial, iși va 
împărți bucuria cu rivala ți prietena sa Ani
șoara Cușmir

Marea noastră alergătoare, Maricica Puică, in 
cursă spre o nouă victorie, spre un nou succes 
care să îmbogățească impresionantul său pal
mares.

yaquil, obținînd „bronzul" pro
bei de 200 m spate și prin a- 
ceasta prima medalie a îno
tului românesc la C.M. Car
men ar putea să-și făurească o 
bogată, panoplie de medalii la 
marile întreceri, s-o privească 
și să se mîndrească, împreună 
cu noi. Sîrguincioasa fată a- 
mînă însă momentul, Inotînd 
mii de kilometri și visînd la 
alte performanțe de răsunet...

Și iată că șahul ne mai re
zervă o surpriză, plăcută de
sigur : o propulsează printre 
premiantele anului pe Dana 
Nuțu-Terescenco. Fosta campi
oană a țării — trei ani la rînd I 
— s-a impus cum nimeni n-a 
mai reușit la Olimpiada hel- 
vetă : peste 91 la sută, procen
taj neîntrecut nici în competi
ția feminină, nici In cea mas
culină, Se deduce, desigur, con
tribuția hotărîtoare a Danei la 
obținerea medaliei de, argint 
a echipei României la acest 
campionat mondial pe echipe 
al sportului cu 64 de pătrate 
albe și negre.

Pentru a patra oară prezent 
în partea superioară a ierarhiei 
anului 1982 atletismul ne-o 
propune pe campioana euro
peană de sală In proba de 80C 
m. Doina Melinte. Poate că 
sfîrșitul de an n-a fost pe 
măsura începutului, dar Doina 
ne rămîne în memorie nu nu
mai prin victoria de la Mi-

UN ALT START, UN
Ilerculele din Rădăuți, su

perbul atlet Ștefan Rusu, are 
In palmares cam tot ce și-ar 
dori un mare sportiv. Pînă la 
mondialele de la Katowice, el 
agonisise un veritabil tezaur : 
4 medalii la campionatele eu
ropene, una la campionatele 
mondiale universitare, una la 
Jocurile Olimpice și una la 
campionatele mondiale, toate 
de aur ! Noua cunună de „cel 
mai bun din lume", dobîndită 
anul acesta, are însă o semni
ficație aparte, remarcată” de 
toți comentatorii luptelor gre- 
co-romane : Ștefan Rusu a 
trecut de la categoria 68 kg, 
unde obținuse deplina consa
crare, la 74 kg, luînd — de 
fapt — un nou start în lumea 
așilor. Isprava sa a impresio
nat profund, multe dintre „to
purile" cuprinzîndu-i pe cel de 
seamă reprezentanți ai atleticei 
grele in lume trecîndu-I în 
frunte. Așa cum, dealtfel, și 
ziariștii noștri sportivi l-au a- 
șezat pe primul loc In ierarhia 
sportului românesc a anului 
1982.

Credem că Ivan Patzaichin. 
comandantul „flotilei de aur", 
este un dublu recordman al 
canoei : mai intîi la longevita
te — se află de 17 ani în as
pra luptă cu sine Însuși, cu 
adversarii șl cronometrele în 
Învolburata luma a performan
ței — și, apoi, la numărul me
daliilor cucerite la „mondiale" 
și Olimpiadă: 25 de trofee stră
lucitoare I Ivan, campion al 

tano, ci și prin acel 1:55,05, 
performanță de cotă maximă 
In „topul" anului la 800 m.

Pe locul 10 In clasament, la 
egalitate de puncte (120), o 
reprezentantă a popicelor — 
Ana Petrescu și o nouă gim
nastă, Ecaterina Szabo. Sportul 
popicelor, de care — din păca
te — ne aducem prea rar a- 
minte, deși ne onorează de de
cenii cu mari performanțe, a 
dobîndit și anul adesta rezul
tate de excepție la campionate
le lumii. De ce Ana Petrescu? 
în prinjul rînd, pentru că are 
un bogat palmares, cuprinzînd 
succese la „mondiale" și la „na
ționale" și, în al doilea rînd 
pentru că la recentele între
ceri supreme a cucerit o me
dalie de aur (la perechi, îm
preună cu Elena Pană), o me
dalie de bronz la individual și 
alta — tot de bronz — la echi
pe. Ecaterina Szabo este de-a- 
cum cunoscută iubitorilor gim
nasticii. Mini-vedeta sportu
lui grației și măiestriei s-a 
distins la Ankara, obținînd trei 
medalii de aur la campionatele 
europene de junioare : indivi
dual compus, sărituri și sol. 
în plus, argint la paralele. Vă 
mai amintiți de Skien? Cam 
așa a început și Nadia în fior
durile Norvegiei drumul spre 
piscurile Montrealului. Mos
covei, Fort Worth-ului și altor 
„Everest“-uri ale gimnasticii.

ALT TITLU MONDIAL!
lumii și anul acesta, este o le
gendă vie pe care toți cei ce 
aspiră la „gloria mundi” o as
cultă vrăjiți seară de seară.

Cui i se datorează „ascensiu
nea lui Iile Bălăci" pe podiu

„Grand Prir“-ul obținut de Ivan Patzaichin 
de această dată este sărutul Yvonnel, fiica sa—'

Ule Balad, magicianul balon 
Fotografii de D

Și, iată, în pri 
cială — cea de 
limpice '80 — vi 
„Sacrificiul" fi 
De atunci, la 
mondiale din II 
din 1982, cuplul 
Simionov și-a 
ca pe ceva fires 
acum lui Toma 

Cînd vorbești 
adevărați ai sp 
ți se îndreaptă 
rugbyști, spre a 
joși care se cor 
ochi" cu advers: 
și ei, care nu oc 
tîmpină, care n 
intră deciși în î> 
tanul echipei ci 
stejar" emblemi 
raschiv. iși con 
bătălii mai puți, 
mai mult cu ir 
tru că asprul ru; 
al mușchilor Fi 
potrivă. Așa a 
ciul cu Franța, 
deschis „tricotai 
spre un nou ti 
așa a fost și ir 
rate bătălii, aș- 
guranță și în no 
tîlnirilor decisivi 

Judo-ul are u 
ascendent. Ne-o 
ani de zile, ne 
anul acesta la , 
la Rostock, acol 
șanul Mircea Fr

mul anului 1982 7 Firește, per
formanțelor fotbalului nostru 
in această toamnă tîrzie, re
zultate așteptate de ani ne- 
numărați și venite tocmai cînd 
ne gîndeam la „zăpezile de 
altădată", rezultate la care el, 
Ilie Bălăci, a contribuit cu toa
tă ființa. între Florența cam
pionilor lumii și Craiova retu
rului cu Bordeaux s-au con
sumat cele mai dramatice mo
mente ale acestui sezon, dar 
și cele mai frumoase, cele mal 
pline de satisfacții Sigur, fot
balul fiind sport „de asocia
ție", efortul lui Bălăci n-a pu
tut fi solitar. El a fost spri
jinit, amplificat, înălțat de 
strădaniile lui Ștefănescu șl 
Boloni, Lung și Cămătaru, ale 
celorlalți colegi de la club și 
națională, de curajul și încre
derea în știința și in devota
mentul său, dovedite de Mir
cea Lucescu. Deci, locul aces
ta este al fotbalului, Bălăci 
fiind „marca de geniu" a unui 
produs cu competitivitate mon
dială.

Torni Sunionov, aflat în ve
cinătatea podiumului, a avut 
un moment de mare dificulta
te în viața sa, poate chiar 
dramatic. Ani de zile a tras 
ta aceeași canoe cu fra
tele său Gheorghe șl nu s-ar 
putea spune că eforturile lor 
n-au fost încununate de suc
ces, locurile pe podium, cuce
rite în cuplu, fiind b dovadă. 
Aurul intirzia, insă. Și- parcă 
șansele cu Gheorghe alături 
erau prea mici pentru certi
tudine. Să se despartă de fra
tele său 7 Să împartă bucuria 
cu altul 7 „Dacă viața o cere, 
fie 1“ — și-a spus Toma. Și a 
intrat în canoea lui Patzaichin.

cununat campioi 
mul, de aceea 
Dar ceea ce a 
.devine o prem 
trăm în arnănur 
elevul antrenori 
a cîștigat titlul

Ștefan Rusu, 
cu sovieticul 1 
meciuri din cu 
mondiale și Olii 

semimijlocie în 
pionului olimpic 

dial și a celui 
dicînd evident 
sale dincolo de 
trînului conține 
credința oamc 
nostru că se p 
mal sus.

De mult jștep 
țescu o generați 
de vrednică pe



eu-

primana.

a-el, în 
talente, se
Moiceanu, 
alții, deci
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cot

nd I-
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cat

cat

cat

ușoară, total 
ușoară, stilul

lll« 
Boariu, 
Grigore

Mureșan, Mo-
Nuțu-Terescenco.

Aurel
aeromodele

ion, Marin 
Suciu) - tir.

Coman, Ion 
Petrică Dimoft», Florin Marinescu) 
- 1 000 m 
Racilă - canotaj, simplu 
Zamfir - lupt» greco-romane.
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Doina Melinte - atletism 800 m, salâ 
Mircea Frâțicâ — Judo. cat. semiușoarâ

na cursă ofi- 
la Jocurile O- 
ctoria a venit! 
sese răsplătit, 

campionatele 
81 și la cele 
Patzaichin — 

iobîndit 
:. Ivan 
ca un 
lespre I 
irtului, 

imediat 
ei băieți 
(runtă „ochi în 
ri puternici ca 
jlesc, ci se in- 
i se feresc, ci 
cleștare. Câpi- 

„frunza de 
Mircea Pa- 

uce oastea in 
cu mușchii și 

eligența, pen- 
by este un joc 
al ninții deo- 
ost și in me- 
cel care le-a 
lor" drumul 
u continental, 
alte nenumă- 
va fi cu si-

1 sezon, al in

t laurii 
H este 
frate, 
bărbații 

gin du) 
spre 
vin

sigur drum 
dovedește de 

a confirmat-o 
europenele" de 

unde făgără- 
|ică a fost în- 

Nu este pri- 
nu surprinde, 
salizat Frățică 
ară, dacă in- 
s... importante: 
ui Gh. Gujbă 

la categoria

Aștepta este un Iei de a spu
ne. De fapt, trudea alături de 
foști colegi de echipă naționa
lă sau de tehnicieni mai ti
neri alături de oameni cu 
rhu'tă experiență să descopere 
in iniile de candidați la vir
tuțile jocului cu mingea in 
apă talentele autentice, carac
terele răzbătătoare în labirin
tul dificultăților performanței, 
în fine, a reușit ! Vlad Hagiu, 
golgeterul campionatelor 
ropene de juniori de la Var- 

medalie — de ar
gint — a poloului nostru, păr
taș la succesele repurtate de 
seniori, intr-un an cu cinci 
turnee internaționale de „forța 
I" cîștigate, înseamnă o spe
ranță împlinită, vlad nu este 
însă singur. Lingă 
ceastă generație de 
mai află Cătălin 
Florin Ardeleanu și 
o pleiadă căreia îi acordăm — 
și noi — încredere deplină.

Virgil Dociu sportivul și o- 
mul, separare detigur arbitra
ră, dar necesară nouă acum, 
pentru a eșalona realizările, a 
obținut anul acesta maxime 
satisfacții. Lui i se datorează 
recordul de medalii al halte
relor pentru întreaga sa istorie 
— 2 medalii de argint și una 
de bronz la „mondiale", 3 me
dalii de argint la 
Și tot 
an de 
ploma 
fizică. 
Vociu

Au 1
in handbalul românesc. E des
tul. fără îndoială, să-i amintim

, europene", 
el a dobindit în acest 

1 maxime încordări di- 
de profesor de educație 
De aici pleacă Virgil 
spre Los Angeles !...

fost mulți sportivi mari

> itinqa, va dobîndi victoria fi in , intilnirea 
lail Prokudin,

S2 «pr« 
iadă.

celt
ca ți în alte zeci ți zeci de 
medalii de aur la europene,

cam-
mon- 

ri-

mpania 
a celui 
european, 
îgul victoriei
ntururile bă- 

De aici și 
Lor judo-ului 
e aspira și

Anavol Grin- 
:el puțin atît 

a tost a sa.

rotund.
4 NEAGU

pe Cornel Oțelea, Cristian Ga- 
țu sau Cornel Penu, pentru ca 
oricare amator de sport, pie
rind de la acest „cap de lis
tă", să completeze pe loc o 
ierarhie de 10—15 adevărați ași 
ai sportului cu mingea mică. 
Ei sînt însă legați de trecutul 
acestei discipline, prezentul — 
cu aspirațiile sale de conti
nuare a impresionantului șir 
de victorii — reprezentîndu-1 
Vasile Stingă, socotit astăzi cel 
mai bun handbalist al lumii, 
și colegii săi Nicolae Muntea- 
nu, Cezar Drăg*iniță, Mircea 
Bedivan, Tudor Roșea, Măricel 
Voinea. La 20 de ani, viitorul 
profesor de educație fizică * 
contribuit. doar la obținerea 
bronzului Olimpiadei de 
Moscova și de aceea este fi
resc să se pregătească cu în
frigurare pentru Los Angeles

la

BILANȚUL

CAMPIONATE MONDIALE

Maricica Puică - cros
Echipa Românie: (losif Tismănor 
Hosu. Gheorghe Silvestru, Stelian 
lulîu Bice Alexandru Câtineanu.
Marin) - popice
Ana Petrescu șl Elena Pană - popice, pe
rechi
Ivan Patzaichin și Toma Simionov - canoe, 
dublu 10 000 m
Ștefan Rusu - lupte greco-romane.
74 kg
Aurel Morar - ae-omodele mdoor. 
vidual
Echipa României (Aurel Morar, 
Popa Nicolae Bezmon) 
ndoo'

Fița Lovin — cros 
losif Tismănar - popic» 
Echipajul Românie) (Anghel 
Jigarov, ~‘
caiac 4
Valeria 
Nicolae
57 kg
Ion Draica - kipte greco-romane. 
82 kg
Vasile Andrei -=~ lupte greco-romane, 
100 kg
Virgil Dociu - haltei», cat 
Virgil Dociu - haltere, cat 
smuls
Echipa României (Comellu 
Stan, Grațian Calotă, Virgll 
pistol viteză
Echipa României (Margareta 
rina Pogorevic’, Dana 
Elisabeto Polihroniade) - șah
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Viorel Ioana - box, cat semiușoară 
Constantin Tițoiu - box. cot. muscă 
Echipa României (Eleno Andree-scu, Ma
ria Zsizsik, Eleno Pană, Margareta Căti- 
neanu, Ano Petrescu, Silvic Berinde) — 
popice
Maria Zsizsik șl Silvia Berinde - popice, 
perechi
luliu Bice și Gheorghe Silvestra - popice, 
perechi
Ana Petrescu - popice, individual 
Carmen Bunaciu - înot 200 m spat» 
Gheorghe Titu - canoe, 10 000 m 
Echipajul României (Eiena Horvath, Aurora 
Darko, Mihaela Armășescu, Rodica Arba, 
Cristina Dinu) — canotaj, 4 -f- 1 rame 
Echipajul României (Sofia Cor ban, Elisa
beto Oleniuc, Titie Țăran, Maria Maco- 
viciu, Ecaterino Oancea) — canotaj, 4 -j- 1 
vîsle
Echipajul României (Constantin Airoaie, 
Daniel Voiculescu, Vaier Toma. Petr» lo- 
sub) - canotaj, 4 f.c.
Ștefan Negrișan — lupte greco-romane, 
cat. 68 kg
Virgil Dociu - haltere, cat ușoară, stilul 
aruncat

CAMPIONATE EUROPENE

’84. Titlul de golgeter al „mon
dialelor" de la Dortmund, din 
acest an, este nu doar o mos
tră a talentului său, ci și o 
confirmare a abnegației cu care 
luptă pentru Îndeplinirea unui 
vis de aur.

Pină anul acesta un fel de 
Poulidor al sportului cu aero
nave de™ un gram, mereu pe 
locul doi, profesorul Aurel 
Morar a spart, In sfîrșit, ghea
ța, reușind în imensa catedrală 
de sare de la Slănic Prahova 
„doublet“-ul mondial (Indivi
dual și echipe), performanță 
care-i înalță pe aripile „libe
lulei" talentul și iscusința pînă 
In turnul de fildeș al celor mai 
buni sportivi al țării.

Un „aur" cu echipa României 
și un „argint" la Individual, 
iată ce a realizat popicarul 
losif Tismăsar

popicarul 
în „secvența 

*82“ a unei prodigioase cariere 
de performer. Nu urcă pentru 
prima oară in înalta societate 
a performerilor sportului româ
nesc, dar acum — cînd 
socotit 
lor — 
valoare

este 
„veteranul* campionl- 
ascensiunea capătă o 
aparte.

înfățișăm elita spor- 
I românesc așa cum au Ierarhizat-o ziariștii spor- 

~ tivi la finele lui 1932. Fără îndoială, orice clasament 
care nu se bazează pe date obiective — puncte, centimetri, 
secuhde ș.a.m.d. - are o doză de arbitrar, poate omite 
personalități care ar fi meritat un loc in această lojă 
de onoare. Ierarhiile acestea slnt însă tradiționale șl aduc, 
oricum, multe satisfacții atît campionilor stadioanelor, cit 
și entuziaștilor tribunelor. Felicitîndu-I pe cel care au primit 
votul și promițîndu-le performerilor Iul '83 o și mal atentă 
cercetare a activității lor, urăm tuturor succese în Noul An, 
sănătate șl bucurii, împlinirea tuturor aspirațiilor lor. La 
mulți ani I

Am încercat, stimați cititori, să vă 
tulul

Hristache NAUM 
Geo RAEȚCH1

I

I
II
I
I

TIȚIONAL 1982
• Lucia și Maria 

feminin
• Văii lonescu • 

gime

Romanov - tenis, dublu

atletism, sârituro In iun-
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• Maricica Puici - atletism 3 000 m salâ
• Ștefan Negrișan - lupte greco-romane, 

cat 66 kg
Marian Ștefan - ‘upte greco-romane, cat 
52 kg
Anișoara Cușmir - atletism, săritura In 
lungime
Maricica Puică 
Virgil 
Virgil 
smuls 
Virgil
aruncat
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Dociu 
Dociu

Dociu

- atletism. 3 000 m 
haltere, 
haltere

haltere

cat 
cat

cot

ușoară 
ușoară

ușoară,
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total 
stilul

sti Iul

Văii
me.
Ion
82 kg
Echipa României <Olgo Nemeș. Mario Al- 
boiu) - tenis de masâ
Echipa Românie. (Gheorghe Florea, Ion
Constantin, Sorin Fvlcu, Al. Marin, Titus
Toader, Adrian lungu. Olimpiu Becheș,
Marian Aldea. Gheorghe Vârzaru Dumi
tru Alexandru, Stelian Podârescu, Mircea 
Paraschlv, Enclsj Stoica, Marian Gurâmare, 
Florlcâ Murarlu, Pompilie Borș, * Fiorin 
Constantin, Alexandru Râdulescu, Gheor
ghe Carogea Gheorghe Dumitru, Cornelia 
Gheorghe, Morir Moț, loan Bucan, Cor
nelia Scarlot, Emil ion Grigore, Constantin 
Dinu, Mirceo Munteonu) — rugby
Florin Segârceanu șl Andrei Dim — te
nis, dublu masculin

lonescu — atletism, sârituro în 
salâ
Draica - lupte greco-romane.

TITLURI
atletism 
box 
caiac-canoe 
canotaj 
călărie 
gimnastică 
handbal 
înot 
judo 
polo 
sărituri in apă 
scrimă 
tenis 
tenis de masă 
tir 
volei

lungi-

cat.

BALCANICE

X

»
1
4
7
2
9
1
<
«
1
2
3
1
3
5
3

CAMPIONATE EUROPENE
DE TINERET, JUNIORI, CĂDEȚI

MEDALII DE AUR 7
Szabo - gimnastică. Individual

Szabo — gimnastică, 
Szabo - gimnastică. 
Savu - lupte greco-romane, cat

sâ rituri 
sol

Ecoterina
compus
Ecoterina
Eca țarina
Gheorghe
57 kg
Nicu Hincu - lupte libere, oat. 48 kg 
Echipa României (Vasile Florea, Cristian 
Tiugan, Câlin Toma) — tenis de masâ, 
cădeți
Olga Nemeș — teni. de masâ, dublu mixt

dublu le

muscă

muscă

paraleleEcoterina Szabo - glmnastlcâ. paralele 
Laszlo Șergely - lupte libere, cot, 6S,.kg 
Olga Nemet - ten s de masâ ' ' ' '
mei

1 Cristinel Ștefânescu - tenis
Anca Pâtrășcoiu - inot. 200 m spate 
Anca Pâtrășcoiu - Inot 100 m spate 
Gabriela Bako - inct 400 m mixt 
Gabriela Bako - Inot. 200 m fluture 
Echipa României (Vlad Hagiu. Cătălir 
Moiceanu. Florin Ardeleanu, Emil Tătaru 
Daniel Ghiță, Laurențiu Zaharia, Robertc 
Pântec. Zoltan lies Sorn Diaconu, Petre 
Malecu. Aristică Mădescu Răzvan Tufan 

Viore-i Șerbcn) - polo
Marian Rotaru - 
Doru Maricescu 
Echipa României 
Țîrloiu, Gabriel 
Nber
Dorel Mateeș - 
Dorel Mateeș -
Iul smuls
Dorel Mateeș -
Iul aruncat

box cat semimuscă
■ box. cat. mijlocie mică 

(Sorin Bobii, Lucian 
Cristache) - tir, pistol

haitere. cot muscâ, total 
haltere, cat

haltere, cot.

MEDALII DE BRONZ

Levente Molnar — gimnastică 
Levente Molnar — gimnastică, 
Mihai Cișmaș — luate qreco-roma 
52 kg <
Clcudiu Tâmăduianu - lupte libere. 
74 kg 
Vasile Florea - tenis de maso 
Alice Dănilâ - tenis, dublu fete 
Luiza Nicolaescu - sărituri In apă. 
formă 
Teodora Hauptricht - înot, 800 m liber 
Attila Polint - judo cat. mijlocie 
llie Șerban - judo cot. semiușocră 
Vlad Nicu - haite-» cat. semigrea, total 

haltere, cat. semigrea, sti-
•
• Vlad Nițu 

Iul smuls
S Vlad Nicu - ha'tere. cat semigrea, 

aruncat

TITLURI BALCANICE
DE TINERET, JUNIORI

• box
• canotaj
• handbal
• inot
• judo
• lupte greco-romane
• lupte libere
• polo
• sărituri
• scrimă
• tir

ALTE COMPETIȚII
A obținut locul I in Cupa Campionilor 

ropenl echipa femininâ de popica Voința 
Tlrgu Mureț. Echipa de table Steaua Bucu
rești a cucerit Cupa Europei. Formațio Ex
plorări Baia Mare o cîștlgat Cupa Balcanico 
ia volei masculin. Ir Cupa Mondialâ la 
glmnastlcâ. Lavinia Agache a obținut o me
dalie de argint (sol) fi una de bronz (indi
vidual compus).

1983, AN COMPETIȚIONAL
SUB SEMNUL CERCURILOR OLIMPICE

Pășim într-uh nou an preolimpic, ultimul 
înaintea anului olimpic 1984. Alături de 
sportivii întregii lumi, campionii țării 
noastre sînt tot mai preocupați de marile 
confruntări .sub semnul celor 
care îi vor reuni la Sarajevo 
les.

Calendarul competițional 
*83 este ca întotdeauna bogat 
ce mari competiții vor fi prezențj 
lorii" în anul 1983 ?

Ianuarie și februarie sînt lunile sportu
rilor de iarnă. Sprinterii ghețli vor patina 
în Olanda (C.E., 15—16 ianuarie), apcî în 
R. D. Germană, Norvegia (12—13 februarie) 
șl Finlanda (26—27 februarie), în cadrul 
C.M. Boberii vor repeta temerarele lor co- 
borîri chiar pe pista de la Sarajevo (C.E. 
— 24 ianuarie — 7 februarie), iar apoi vor 
trebui să traverseze Oceanul pentru campio
natele lumii, în S.U.A. (14—28 
Tot în luna a doua a anului (în 
campionate continentale pentru 
specializați In arme cu aer 
Sportivii studenți se vor întrece, 
27 februarie, în cadrul Universiadei de iar
nă, competiție găzduită 
Boroveț (Bulgaria).

în martie, programul 
riat. Hocheiștil vor juca 
Japonia, în grupa „B“

cinci cercuri, 
ți Los Ange-

internațional 
și variat. La 

„trico-

februarie). 
R.F.G.) - 
trăgătorii 

comprimat. 
Intre 18 șl

de Sofia. Vitosa si

este ceva mai va- 
pe patinoarele din 

a C.M., atlețll vor 
lua startul la Budapesta (5—6 
tru titlurile C.E. Indoor, tinerii 
evolua, tot în Ungaria, la 
speranțelor, iar Maricica Puică 
rele sale nu vor lipsi de la 
mondial de cros (Anglia — 20

Aprilie va fi luna citorva răspunsuri. Vă 
gîndiți probabil la meciurile-șoc ale fotba
liștilor cu Italia și Cehoslovacia. Dar 
numai pentru ele vom avea emoții, 
medalii se vor întoarce luptătorii 
„europene" (Ungaria, 18—25 aprilie) 
reuși pololștii să treacă de barajul

martie) pen- 
scrimeri vor 
„mondialele" 
Si coechipie- 
campionatul 

martie).

nu 
cite 

la 
Vor 

1* 
Bruges (calificări centru C^E.) ? Sau cum

Cu 
de

T 
de

se vor descurca tinerii noștri ping-pong- 
iști la C.M. din „țara soarelui răsare" ?

Mai este îndeobște luna multor campio
nate continentale. Boxerii vor încrucișa 
mănușile în Bulgaria (6—16), virtuozitatea 
gimnaștilor va fi aplaudată în Suedia — 
fetele (7—8) șl Bulgaria — băieții (28—29), 
iar puternicii judoka vor îmbrăca kimonou- 
rile de 
Păcii", 
cursuri 
regate 
padela _
„Cupa Davis" și multe alte întreceri 
nu Se decern medalii, dar se pregătesc cele 
foarte strălucitoare se înșiră în lunile iu
nie și Iulie. în final, „mondiale" ale muș
chetarilor, de această dată în Austria (20— 
30 iulie). Tot în ultima zi a lui iulie, în 
Finlanda, vor fi cunoscut! noii campioni ai 
lumii la caiac-canoe. Clou-ul lunii iulie 
îl va constitui, fără îndoială. Universiada 
de vară, Întrecere organizată la ediția ’83 
de orașul canadian Edmonton.

Vara fierbinte va continua în augv. >t 
pentru canotori (C.M. în R. F. Germania), 
poloiștl și înotători (C.E. la Roma). Atle
tele, cu Vall Ipnescu in frunte, se vor ali
nia la startul „Cupei Europei", iar tenis- 
manii (amatori) la campionatele europene.

în toamnă se vor întrece voleibalișt i 
(C.E. în R.D.G., 12—26 septembrie), baschet
balistele (C.E. în Ungaria, 10—19 septem
brie), halterofilii (C.M în U.R.S.S., sep
tembrie) și luptătorii (C.M. în U.R.S.S., 
21—25 septembrie). între 7 și 14 septembrie 
— o premieră mondială : campionatele 
mondiale ale atleților în țara lui Paavo 
Nurmi.

Și, ca aproape în fiecare an, final cu 
vînjoșii judoka (C.M. în U.R.S.S.. 11—17 oc
tombrie) și grațioasele urmașe ale Nadlei 
(C.M. în Ungaria, 23—30 noiembrie).

Tuturor, noi le dorim deplin succes 1

concurs In Franța (11—16). „Carsa 
„europenele" tinerilor popicari, con- 
atletice, sau în piscină, numeroase 

pentru vîslași, sau cei ce minuieso 
și pagaia, probabile meciuri in 

unde

$

$

5-

$



In ultimii 35 de ani, fotba
lul românesc a obținui rezul
tate incomparabil mai bune 
decit in perioada antebelică. 
Aceste rezultate sint cu atit 
mai remarcabile, cu cît nu se 
poate spune că jucătorii ulti
melor decenii sint cu mult 
mai buni decit cei din tre
cut. E acesta meritul unei mai 
bune organizări a performan
tei. legată de dezvoltarea pe 
toate planurile a celui mai 
popular sport din tara noastră.

1. Guadalajara 1970 ROMANIA-CEHOSLOVACIA 2-1 
Cea mal bună performanță din istoria participării tricolorilor la 
turneele finale ale CM. Rezultatul cu cel mai larg ecou ta opinia 
publică mondială.

2. Florența 1982 ITALIA-ROMANIA 0-0
Un punct mare cucerit pe terenul echipei care, cu numai șase luni 
în urmă, cucerise titlul suprem.

3 Zagreb 1977 IUGOSLAVIA-ROMANIA 0-2
Cn rezultat’ de mare prestigiu, greu accesibil oricărei echipe dta 

• lume.
4. Londra 1981 ANGUA-ROMÂNIA 0-0

O performanță cu care tricolorii se numără printre puținele echipe 
care nu au pierdut pe Wembley, mal ales într-o partidă oficială 
(acest decatlon nu cuprinde decit rezultate din partide oficiale — 
n.r.).

5. Lausanne 1969 elvejia-romania 0-1
Partida de neuitat care a deschis drumul tricolorilor spre turneul 
final al C.M. din Mexic.

6. București 1980 ROMANIA-ANGLIA 2-1
O performanță deosebită și izolată (pe teren propriu) tatr-o peri
oadă ta care arta construcției e tot mal dificilă cînd joci acasă.

7. București 1982 ROMANIA-SUEDIA 2-0
O frumoasă „recidivă", la numai un an de la marele succes ta 
compania Angliei. Prima victorie ta fața Suediei I

B. Madrid 1975 SPANIA-ROMANIA 1-1
Un rezultat nesperat, obținut de o echipă care știa că predecesorii 
săi pierduseră cu 0—6 pe același stadion.

9. Budapesta 1972 UNGARIA—ROMANIA 1—1
Un meci de mare frumusețe, un punct mare, ta premieră pe Nep- 
stadlon, care deschlder., echipei României drumul spre semifi
nalele campionatului european. Dta păcate...

10 București 1969 ROMAN1A-PORTUGALIA 1-0
Rezultatul care a ratificat plecarea echipei României spre Mexicul 
Mundlalulul, de unde echipa noastră 'avea să revină cu acel ono
rabil 4—5 in el grupo de la muertc.

O remarca se impune. Aces
te 10 rezultate au fost obținu
te în ultimii 13 ani. adică in 
anii în care competiția în fot
balul internațional a devenit 
mult mai strinsă decit înainte.

Cele 10 rezultate aparțin 
următorilor antrenori...

Angelo Niculescu (4). Ștefan 
Covaci (3), Mircea Lucescu (2) 
și Valentin Stănescu (1). Să 
menționăm faptul că Mircea 
Lucescu e prezent cu două re

CAMPIOANELE DE IERI Șl
Opt cluburi și-au înscris nu

mele pe lista laureatelor cam
pionatului național in cei 35 
de ani de Republică. Cluburi 
care au contribuit, in același 
timp, la reprezentarea interna
țională a fotbalului nostru. 
Direct, prin prezența în între
ceri internaționale, în ul
timii ani prin regulata ali
niere la marera competi
ție a campioanelor Euro
pei — Cupa campionilor euro
peni. Indirect. prin jucătorii 
dați echipelor reprezentative.

Din lista campioanelor din 
ultimii 35 de ani desprinzi cu 
ușurință apariția unor perioade 
de dominare a unor cluburi 
reprezentative ale fotbalului 
nostru. La început a fost „mo
mentul I.T A.“, cu pleiada de 
cunoscuji internaționali Pets- 
chovschi Băcuț, Pali, Mercea,

FCHIPELE
1947—48 l.£. Arad 50 P — 837. (16 echipe)
1948—49 I.C. Oradea 37 P — 717. (14 echipe)

1950 Flamura roșie U.T. Arad 28 P — 637. (12 echipe)
1951 C.C.A. București 32 P 727. (12 echipe)
1952 C.C.A București 36 P — 827. (12 echipe)

' 1953 C.C.A. București 28 P — 697. (12 echipe)
1954 Flamura roșie U.T. Arad 35 P — 67’/. (14 echipe)
1955 Dinamo București 37 P — 777. (13 echipe)
1956 C.C.A. București 33 P — 707. (13 echipe)

1957—58 Petrolul Ploiești 27 P — 617. (12 echipe)
1958—59 Petrolul Ploiești 31 P — 707. (12 echipe)
1959—60 C.C.A. București 34 P — 777. (12 echipe)
1960—61 C.C.A. București 37 P — 717. (14 echipe)
1961—62 Dinamo București 36 P — 70»/. (14 echipe)
1962—63 Dinamo București 37 P — 700/. (15 echipe)
1963—64 Dinamo București 40 P — 77“/. (14 echipe)
1964—65 Dinamo București 38 P — 73’/. (14 echipe)
1965—66 Petrolul Ploiești 38 P — 73% (14 echipe)
1966—67 Rapid București 34 P — 657. (14 echipe)
1967—68 Steaua București 35 P — 67% (14 echipe)
1968—69 U.T Arad 38 P — 63% (16 echipe)
L969—70 U.T Arad 39 P — 657. (16 echipe)
1970—71 Dinamo București 36 P — 607. (16 echipe)
1971—72 F.C. Argeș 41 P — 687. (16 echipe)
1972—73 Dinamo București 39 P — 65% (16 echipe)
1973—74 Universitatea Craiova 45 P — 667. (18 echipe)
1974—75 ninamo București 43 P 637. (18 -echipe)
1975—76 Steaua București 51 P ,— 75% (18 echipe)
1976—77 Dinamo București 49 P — 727. (’8 echipe)
1977—78 Steaua Bucuroșii 41 P — 60% (18 echipe)
1978—79 F.C Argeș 45 P — 667, (18 echipe)
1979—80 nniveritatea Craiova 44 P — 61% (18 echipe)
1980—81 Universitatea Craiova 46 P — 67% (18 echipe) -
1981—82 Dinamo București 47 P — 697. (18 echipe)

4m ales pentru dumneavoas
tră cele mai bune 10 rezultate 
din acești 35 de ani. (In gene
ral, rezultatele corespund și 
unor jocuri de calitate, cele 
mai bune ale „tricolorilor". 
Bineînțeles că selecția noastră 
are o doză de subiectivism 
inerentă unei asemenea opera
ții. Dumneavoastră veți face 
„corecturile", pe care dreptul 
la subiectivism al fiecăruia îl 
presupune).

zultate după numai un an de 
activitate. O eventuală victorie 
asupra Italiei ar situa această 
performanță, de toți dorită, pe 
locul patru al decatlonului 
nostru.

Să sperăm că acest decatlon 
nu va rezista prea mult as
censiunii așteptate a echipei 
noastre naționale.

loan CHIR1LA

Dumitrescu, Stiebinger, Farma- 
ti și ceilalți. Vine, apoi, stră
lucita perioadă C.C.A., cu echi
pa ei denumită, pe bună drep
tate, „de aur“, reunind aproa
pe o selecționată a țării : 
Voinescu, Toma, Apolzan, V. 
Zavoda. Rodeanu, Androvici, 
V. Dumitrescu, Onisie, Bone, 
Cacoveanu, Constantin, Alexan- 
drescu, F. Zavoda N. Tătaru, 
Staicu și atîția alț' jucători de 
valoare au reușit victorii în 
serie (1951—1953) apoi alte a- 
pariții pe locul de onoare 
(1956, I960, 1961). Intre timp, 
Petrolul Ploiești va apărea în 
fruntea ierarhiei fotbalului 
nostru (1957—1959). Din 1961 se 
produce „explozia" echipei din 
șoseaua Ștefan cel Mare, care 
va reuși patru victorii conse
cutive (1961—1965), impunînd o 
promoție de jucători excelențl :

CAMPIOANE

9 Bălăci, pe urmele lui Dinu @ Toți cei 11 din prima grupă și-au îmbrăcat tricou
rile în ultimii 15 ani • Echipa B, egală ca valori cu a „primilor 11”

Cele mai multe selecționări 
în ultimii 35 de ani

75 — Cornel Dinu
70 — Mircea Lucescu
64 — Anghel Iordănescu
61 — Necula Răducaru
57 — Ion Dumitru

— Ilie Bălăci
55 — Ladislau Boloni
49 — Ștefan Sameș
48 — Nicolae Dobrin
45 — Zoltan Crișan
44 — Ludovic Sătmăreanu 

43 — Dudu Georgescu
40 — Ion Nunweiller III
39 — Gheorghe Constantin
37 — Floriin Cheran

— Costică Ștefănescu
— Cornel Popa

33 — Mihai Mocanu
32 — Iosif Petschovschi
31 — Florea Dumitnache
29 — Gheorghe Băcuț
27 — Emerich Dembrovschl

25 — Teodor Anghelini
— Augustin Deleanu
— Aurel Țicleanu

24 — Rodion Cămătarju
— Ion Ionescu
— Nicolae Tătaru

23 — Iosif Vigu
22 — Alexandru Apolzan

— Ilie Greavu
— Bujor Hălmăgeanu
— Titus Ozon
— Gabriel Sandu
— Ion Voinescu

21 — Zoltan Farmati
— Constantin Koszka
— Nicolae Lupescu 

Valeriu Călinoiu 
20 — Vasile Zavoda II

— Ion Munteanu II
• Cornel Dinu conduce ne

tulburat (în aparentă) în acest 
clasament al tricourilor, dat

DE LA RECORDUL
Pe lista golgeterilor ultimilor 

35 de ani, anii Republicii, îi 
găsim pe cei mai reprezenta
tivi atacanți ai fotbalului nos
tru. Jucători de cele mai di
verse tipuri, de la înaintașii 
puternici, „spărgători de fron
turi", ca Vaczi sau Ciosescu 
sau Ene I, pînâ la înaintașii 
subtili tip Ozon, Constantin, 
L Ionescu, Dumitrache, Iordă
nescu, Radu II. Cifrele cu care

DE ASTĂZI
Nunweiller III și IV, Popa, 
Ene, Frățilă, Haidu, Dinu, Du
mitrache, Lucescu și alții- Mai 
departe nu vom mai întîlni 
suite de victorii. Rapid cuce
rește primul său titlu (1967), 
după ce Petrolul mai „sclipi
se" o dată (1966). Steaua va 
reveni, după șase ediții, în 
fruntea Diviziei ,A“, iar 
U.T.A., dispărută din 1954 de 
pe lista campioanelor, va reuși 
un aplaudat „bis" (1969 și 1970). 
Din 1970 și pînă astăzi 
vom remarca rămînerea pe 
lista campioanelor a doar 
două nume dintre cam
pioanele precedente : Dina
mo și Steaua ; numele noi 
sint F.C. Argeș (victorii în 1972 
șl 1979) și Universitatea Cra
iova, revelația ultimelor se
zoane (trei titluri : 1974, 1980, 
1981).

în cei 35 de ani victoriile 
cele mai multe le-au repurtat 
Dinamo — 10 titlurri — și
Steaua — 9. Capitala a cîști- 
gat 20 de campionate. Provin
cia 14. Un duel animat și sti
mulativ.

Eftimie IONESCU 

Ilie Bălăci, cu cele 57 de tri
couri, se anunță — la numai 
26 de ani, și în cedrul unui 
calendar Internațional mereu 
mai bogat — un adversar de 
temut al liderului. In mod nor
mal, craloveanul poate depăși 
recordul lui Dinu în numai 
doi ani, deoarece media de 13 
jocuri pe an a devenit o medie 
obișnuită.-
• Grupul „primilor 11“, din 

care vom selecționa echipa ul
timilor 35 de ani, e furnizat 
de următoarele cluburi : Stea
ua (4), Dinamo, Universitatea 
Craiova (2), Rapid, A.S.A. (1).

SATMĂREANU I
DUMITRU 

CRIȘAN

RADUCANU
SAMEȘ
DOBRIN 

BĂLĂCI

DEMBROVSCHI D. GEORGESCU DUMITRACHE
PETSCHOVSCHI CONSTANTIN BACUȚ I 

MOCANU ȘTEFANESCU NUNWEILLER III C. POPA 
(CHERAN) 

VOINESCU

La o privire fugară, apare 
limpede că a doua formație nu 
e cu nimic mai prejos decit 
prima care, jucînd mai mult, 
a și acumulat mai multe tri
couri.

Dar pentru că nu vrem să ră- 
mînem doar pe acest gazon al 
amintirilor, propunem, în aceste 
ultime zile ale anului 1982. un 
meci al tricourilor între prima 
selecționată, ai cărei compo
nent! — ou o excepție — sint 
jucători activi și o a doua, 
care să nu fie alta decît e- 

DIN 1948 LA „GHETELE DE AUR“...
s-au ciștigat întrecerile dintre 
cei mai eficace jucători ai pri
mei divizii s-au ridicat, în a- 
ceștl ani, la cote remarcabile. 
Recordul lui Bonyhadi, din 
1948, n-a mai putut fi depășit 

GOLGETERII ---------------
1947—48 J Bonyhadi (I.T. Arad) 49 goluri
1948—49 J Vaczi (I.C. Oradea) 41

1950 : A. Rădulescu (Rapid) 18
1951 : Vaczi (I.C. Oradea) 22
1952 : Ozon (Dinamo Buc.) 17
1953 î Ozon (Dinamo Buc.) 13
1954 î Ene I (Dinamo Buc.) 20
1955 : Ciosescu (Știința Timiș.) 18
1358 Aiexandrescu (C.C.A.) 18

1957—58 : Ciosescu (Știința Timiș.) 21
1958—59 : Ene II (Rapid) 18
1959—60 5 Constantin (C.C.A.) 20
1960—61 ; Constantin (C.C.A.) 22
1961—62 : Constantin (C.C.A.) 24
1962—63 î I. Ionescu (Rapid) 20
1963—64 : Frățilă (Dinamo Buc.) 

și Pavlovici (Steaua)
19

• 1964—65 : Adam („U“ Cluj-Napoca) 18
1965—66 î I. Ionescu (Rapid) 24
1966—67 î Oblemenco (Univ. Craiova) 17
1967—68 : Adam (,;U“ Cluj-Napoca) 15
1968—69 : Dumitrache (Dinamo) 22
1969—70 : Oblemenco (Univ. Craiova) 19
1970—71 : Tătaru II (Steaua) 

Moldoveanu (Polit. Iași) 
și Dumitrache (Dinamo)

15

1971—72 : Oblemenco (Univ. Craiova) 20
1972—73 : Oblemenco (Univ. Craiova) 21
1973—74 : Adam (C.F.R Cj.-Nap.) 23
1974—75 : D. Georgescu (Dinamo) 33
1975—76 : D. Georgescu (Dinamo) 31
1976—77 : D. Georgescu (Dinamo) 47
1977—78 : D. Georgescu (Dinamo) 24
1978—79 : Radu II (F.C Argeș) 22
1979—80 : Clmpeanu II (,,U“ Cj-Napoca) 24
1980—81 : Radu II (F.C. Argeș) 28
1981—82 : Iordănescu (Steaua) 20

dar, dacă ne gindim la condi
țiile tot mai dificile de astăzi 
ale jocului vîrfului de atac, 
reușitele lui Dudu Georgescu 
apar oa deosebit de valoroase 
Mai ou seamă că două dintre 
titlurile de golgeter ale îna
intașului dinamovist au însem
nat Și cîștigarea titlului de cel 

O singură Înscriere în excep 
ție, Rapid, care, revendicîndu-1 
pe Dumitru, ar intra în grupul 
echipelor cu doi jucători.
• Fără îndoială că grupul 

primilor 11 a beneficiat de mă
rirea numărului de jocuri ale 
echipei naționale, intervenită 
după 1960. Toți cei 11 deținători 
ai primilor 11 „tricouri" fac 
parte din această categorie.
• Ca un corolar, propunem o 

a doua selecționată, alcătuită 
din următorii 11 jucători de 
pe acest tabel. Iată cum ar 
arăta, față în față, aceste două 
selecționate.

DINU BOLONI
IORDĂNESCU 

LUCESCU

chipa națională din meciul cu 
Italia (0—0), din care să lip
sească, în prima repriză, Bă
lăci și Boloni, urmînd ca aceș
tia să completeze echipa na
țională în repriza a doua A- 
cesț meci ar putea să aibă loc 
în avanpremiera sezonului o- 
ficial 1983. Experiența popu
larelor întîlniri „’70—’80" ne 
îndeamnă să credem că orga
nizarea unui astfel de meci va 
stîrni același uriaș interes.

I. Ch.

mai eficace fotbalist european 
(în edițiile 1974—’75 și 1976—’77), 
recompensate cu „Gheata do 
aur" pentru respectivele între
ceri.

Vorbind despre cele mai mul- 

ie victorii în clasamentele gol
geterilor, aici ii găsim în frun
te pe D. Georgescu și Oble
menco — de cîte patru ori 
cîștigători ai întrecerii — ur
mați de Constantin și Adam, 
cu ctte trei reușite la activ.

Adrian VASILESCU

1982-ANUL UNOR NOI (și frumoase) PROMISIUNI PENTRU 1983
Nu, n-om uitat. In primăvară o fost meciul din „sfertu

rile" C.C.E Universitatea - Bayern MUnchen. Două șu
turi inspirate ale iui Breitner și Rummenigge au scos 
echipa craioveanâ din competiție, în ciuda egalului de la 
Miinchen. Era o lecție de care echipa fui Ștefânescu și 
Bălăci avec sâ țină seamă. N-om uitat nld de Sarajevo 
și nici de Aston Villa, din toamna europeană. Și din 
confruntările cu ele (Aston Villa este actuala campioană 
europeană ntercluburi) jucător ‘ noștri vor învăța. Așa 
cum vo’ învăța și alții de Ic fotbaliștii noștri, cei de la 
Fiorentina (din țara campion ’-or mondial1!), Shamrock și 
Bordeaux. Cei care au avut de învățat din „lecția cra
ioveanâ" se numesc Antognoni Graziani, Passarella, Tra
sor, Țigana, Giresse, unele dintre vedetele „mundlaiului* 
spaniol, fie unde jucătorii nostr» au lipsit. Da, toamna 
fotbaliștilor de la Universitatea Craiova nu se uită șl ea 
ne-a produs multa bucurie.

O toamnă fotbalistica - 1982 care pentru fotbalul nos
tru a fost otît de frumoasă pentr’u că într-o zl de sep
tembrie. pe cel mai mare stadion al țârii, echipa națio
nală a ROMÂNIEI invinaea SUFDIA cu 2—0 în prelimina
riile noului campionat al Europei Era orima victorie a

reprezentativei 'noastre in fața Suediei I O premiera pe 
care o dorim o fi de bun augur.

Și tot In toamna anului de care ne despărțim, în sîm- 
băta aceea de 4 decembrie, tot Ic Florența, Câmătaru. 
Ștefănescu, Bălăci, Lung, Ung urea nu, Țicleanu au revenit 
pe gazonul stadionului incandescent alături de Rednic, 
lorgulescu, Boloni, de data aceasta sub tricourile echipei 
reprezentative o țârii, ca sâ dea piept cu campioana mon
dială. Și echipa noastră a dat piept, șl a rezistat, $1 A 
FOST EGALA CAMPIOANEI MONDIALE. PE TERENUL El. 
Un splendid <ezultat obținut de echipa ROMÂNIEI într-o 
competiție oficială de mare prestigiu ITALIA — ROMANIA 
0-0, la Florența iată una din marile surprize ale toam
nei fotbalistice - 1932

Peste puțin timp vom pâșl în 1983. Bucurîndu-se de fru
moasele rezultate obținute în toamna Iul ’82, închinînd o 
cupă de șampanie pentru ele, speram câ fotbaliștii noș
tri se vor gîndi Io sezonul care urmează. Și se vo' pre
găti cum se cuvine Ș* vor fi Io fel de serioși, de harnici. 
Rezultatele din ’82 - frumoase promisiuni - obligă I

Constantin ALEXE
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MINI-PLUGUȘOR
Fotbaliștilor craioveni

RONDELUL
LA... PĂIANJEN

BALONULUI ROTUND
De-ai ști ce dor îmi e de tine, 
Neprețuitul meu balon,
Cind sub câciulâ și palton 
înfrunt vifornițe alpine ;

— El lovea totdeauna primul; 
în felul acosta avea mai multe 
șanse să nu fie observat de ar
bitru ..

Aho, aho, iubiți flăcăi !
Știuți peste fapte văi, 
Că pe cei trei adversari, 
Trei echipe foarte tari, 
Voi, făcînd partide bune,
Pe rînd i-ați scos din „sesiune", 
Stați așa, in noapte-albastră 
Am ajuns la poarta voastră.
Dar credeți-ne, parol,
N-am venit să dăm un gol 
Nici nu-i chip, căci între bare 
Silviu Lung e-n patrulare
Și un șut nu-și află sorții, 
Că-l oprește-n fața porții, 
Care-așa, fără lăcate, 
Parcă-i poartă de cetate.

Comparația găsită
Pare foarte potrivită,
Căci Craiova, fraților,
E Cetatea Banilor.
De aceea pe cărare
Vă... pasăm azi o urare :
In cupa continentală
Ia minați, măi, în finală !
Unde voi, copii și frați,
Cupa-n brațe s-o purtațl 
S-aveți în ce pune, măi, 
Și-alte victorii, flăcăi 1

Hăi, hăi, hăi I

V. D. POPA

Mi-e dor de o fenta-,,â la Ozon", 
De ghidușiile dobrine
Și de Infringed „girondine*,
Cu „U* Craiova pe blazon ;

— Regulamentul prevedea că 
puteau fi înlocui ți doi jucători 
de cimp sau un jucător de 
cîmp și portarul, dar nu spunea 
nimic de arbitru...

Te-aștept in după-amiezi senine 
Să zburzi pe proaspătul gazon 
Și să ne fi amfitrion 
Pe stadioane arhipline ;

De-ai ști ce dor îmi e de tine I

Mircea IONESCU-QUINTUS

— Adept 
namentului 
dea nimeni 
tru meci...

convins al „antre- 
invizibil", nu-1 ve- 
pregătindu-se t>en-

— Dă la cotonoagă de stinge, 
dar ce superb știe să-și ceară 
scuze...

— Vechi de milenii, cifrele 
1—4—3—3 rămîneau pentru ma
rele antrenor o.. necunoscută.

JJ

— Deși cîntaseră din toată 
inima „Și la anul să venim, 
tot așa să vă găsim“, colindă
torii au plecat cu traista goală; 
nimeriseră la F. C. Constanța...

O brad frumos, o brad frumos,
Cu cetina tot verde,
Tu ești „nouarul" bătăios
Ce mingea nu și-o pierde...

Desen și text de Al. CLENCIU

Tînărului antrenor al națio
nalei, Mircea Lucescu

Pe Lucescu îl socot
După cum i-a mers echipa,
Egalul lui Bearzot,
Numai că-i lipsește... plipa

Lui Silviu Lung
Adversarii, fel de fel.
Con sta tînd că nu-1 .,stră<pung“,
Toți se uită, după el...

'■
Fotbaliștilor de la F.C. Con
stanța

Pierzând meciuri cu grămada,
Vă întreb, cum e uzanța : 
Doar păstrînd locul din coadă-, 
înțelegeți voi... constanța 7

De Revelion
Nici șampanie spumoasă.
Nici garoafe în buchet
Oltenașll pun pe masă
Doar o sticlă ou... OȚET !

Pe adresa lui Girondina Bor
deaux

Rec u n oașteți adevărul
(C”ed că n-aveți încotro) :
Zaibărul fuse mai tare
Decît vinul de... Bordeaux !

Lui Vali Ionescu
Atleta, cît e planeta.
Se-ntrece doar cu.. ruleta 

Lui Ivan Patzaichin
Deși-i student momentan, 
La canoe e... decan

Fotbaliștilor dinamoviști
Mare paradox la voi :
Neînvinși, pe locul../ doi ! 

Ploieștenilor
După cum se vede treaba,
Nu au ars gazul degeaba

Sprinterilor noștri
Băgați viteză, doar 
Pe pistă nu-i... radar !

Antrenorului N. Dobrin 
„Gîscanul* — se aud voci — 
Vrea să crească mulțl „boboci*

Delta a dat mulțl caiac iști 
mari

Intr-un cor, firește, 
Spunem realiști.: 
Are balta pește, 
Dar și... caiaciști î

Ștefan 
oară 
lupte

Ajuns iar __ ___ _________ ____
Prin exceienta-1 comportare, 
Se pare că Ștefan e-un niume 
Predestinat să fie... Mare !

Lui Cămătaru, jucător con
troversat

Evident că e înalt, 
Mai ales atunci cind sare 
Bine c-a. venit Florența, 
Ca să spună toți că-i...

Automobilistică
. Oricum vei 

pe „Dacia",
fi venit la 
„Lada" sau

mare !

Rusu, 
campion

cei mai

pentru a doua 
mondial la

bun din lume,

Lui Rodion Cămătaru după me
ciurile cu Girondine Bordeaux

D-ALE FOTBALULUI...
PENALTY

Topirceanu-ar spune / între 
paranteze I : 

„Lung prilej de vorba și de 
ipoteze*

BARA

Cred că e i pîn-la un punct I 
Un fel de portar... adjunct

GHINION

Supremul argument
Cînd n-ai... antrenament

AUTOGOL
Mai presus de toate, 
Eficacitate !

PASA LA ADVERSAR

Imprecizie sau poate... 
Amabilitate !

DRIBLING

Arătîndu-și toată arta,
Uneori fentează... poarta

sfătuiesc să pled acasă, 
la petrecere, „per pedes"

Unui fundaș
— „Totul este trecător" 
Un fundaș filozofa 
Totul este trecător, 
Numai atacantul... ba !

Voleibalistei Maria Enache 
(Farul Constanța)

Cind vii la ea acasă 
Și ești poftit la masă, 
E-un fapt incontestabil : 
Servește impecabil

Lui Ilie Bălăci

Te 
De

Prin fantezie, 
Izbutești
S-amintești
De-un alt... Hie !

FILMELE CAMPIONATULUI
Prima parte a campionatului 

s-a încheiat. STAR a fost decis 
Sportul studențesc, căruia I BE 
SPUNE „BULDOZERUL-, după 
DUELUL cu Dinamo, ÎNVINGĂ
TORUL multor etape pline de 
ORGOLII...

In INFERNUL DIN ZGÎRIE 
NORI se află și PROVINCIALA 
Corvinul, ca ’ți F.C. Argeș, FA
VORIT 11 NOȘTRI RASFATATI, 
crescuți la ȘCOALA CURAJULUI. 
Dar Universitatea Craiova, CO
LOSUL DIN RHODOS speră In 
INTÎLNIRI TIRZII, cînd va ter
mina CURSA INFERNALA și va 
fi declarat CAMPIONUL, făcân- 
du-1 pe NEA MARIN MILIAR
DAR !

VOCILE suporterilor spun că 
ECHIPAJUL de la Steaua, care 
acum e mai mult TINEREȚE 
FARA BATRÎNEȚE, așteaptă CĂ
DEREA IMPERIULUI ROMAN, 
pentru a deveni CAMPIOANA 
MEA 1 Eh 1 FATA MORGANA...

S.C. Bacău, care nu participă 
la CONCURS, are jucători PREA 
TINERI PENTRU RIDURI șl nu 
ia în seamă PROVOCAREA DRA
GONULUI. Jiul, care se cam 
scaldă in APA VIEȚII, speră să 
fi găsit COMOARA DIN LACUL 
DE ARGINT. F.C. Olt, beneficia
ra unor DESTINE ROMANTICE, 
ca și F.C. Bihor, sînt acum la 
CINA INTRE PRIETENI. Politeh
nica Iași speră să-și vadă cu o- 
Chld VISUL DE ARGINT AL A- 
LERGATORULUI, pentru ca în 
prima divizie să n-aibă o... 
SLUJBA TEMPORARA !

Dar la CAPITOLUL AL DOI
LEA al clasamentului, unde clo

cotește VULCANUL IN ARȘIȚA 
NOPTH, mijește palid CURCUBE
UL CELOR ȘAPTE SPERANȚE î 
A.S.A. Tg. Mureș este decisă să 
lupte pînă la ULTIMUL CARTUȘ. 
Petrolul Ploiești, aflat și el ÎN 
SPAȚIU, execută un ZBOR MOR
TAL să scape de INCENDII Șl 
LOCURI PÎRJOLITE. C.S. Tlrgo- 
viște se roagă NON STOP la 
MADONA PAGINA. F.CJVI. Bra
șov, aflat și el printre PIETONII 
AERULUI, simte GHEȚURI PE 
ÎNĂLȚIMI, ca un SALTIMBANC 
LA POLUL NORD. Chimia Rm. 
Vîlcea, găsindiu-se șl ea in A- 
GONIE ȘI EXTAZ, caută CĂLĂ
UZĂ pentru TRECATOAREA de 
dincolo de SOARELE ALB AL 
PUSTIULUI....

în sfîrșlt, CALCULATOR UT. 
MĂRTURISEȘTE că pe „Poli* 
Timișoara, legată strâns cu LAN
ȚUL AMINTIRILOR, nici ME
PHISTO n-o mai poate scăpa de 
...DRUMUL OASELOR ; iar pe 
F.C. Constanța o vor înghiți 
LUPII MARII înainte de ULTI
MA CURSA șl nu va mai patrti- 
cipa la NOI AVENTURI PE VA
SUL POSEIDON ! Totuși, nici a- 
ceste două echipe nu admit DES
PĂRȚIREA, că nimeni nu știe 
încă SECRETUL JURNALULUI 
INTIM. O fi avlnd și ele vreun 
SFINX...
Dar să așteptăm terminarea 

campionatului, cînd va avea loc 
adevăratul WATERLOO și votm 
afla care echipă are PILOT DE 
FORMULA I și care vor urma 
CONVOIUL cu... DESTINAȚIA 
MAHMUD IA !

D. C. MÂZILU

Desen de TITI GHEORGHIU — Vaslui

Lui Ilie Năstase
Performanțe, împliniri.
Tu ni le aduci din vremuri 
Șl atâtea amintiri,
Depăntndu-le din... ghemuri

Lui Ovidiu Foișor, campion 
al țării la șah pe anul 1982

In acest campionat, 
Ce n-a fost deloc ușor. 
Titlul, iată, a urcat 
Tocmai sus, la... Foiișor.

— Antrenorul face echipa 
mare" sau echipa pe antre

nor ? Răspunsul depinde de... 
cine răspunde.

— Cind cîștigă echipa e me
ritul băieților ; cind pierde, e 
de vină... nepriceputul ăla.

— E drept, nu are forța de 
șut a lui Rpssi, dar în 
din careul mic 
superior...

ratări
ii e de departe

Mircea RAHOVEANU

Fără cuvinte
Desen de ANDODEFINIȚII

Dans — Joo de picioare la... Revelion
Emițător — „Vulpea" vînătorilor radiofonișli
Gol — „Plinul* portarilor
Idilă — Meci amical în nocturnă pe teren neutru
Lapsus — Gol... memorabil !
Lumină T- Campioană absolută la viteză
Mănușă — Ante...brațul boxerului
Nuntă — Partidă de dublu-mlxt
Pește — Zodia... înotătorului
Poligon — Figură geometrică la... tir
Revelion — Meci în nocturnă cu... prelungiri
Simulare — Pantomimă sportivă
Tartan — Zgură cu studii superioare
Vin — „Transformare" reușită a... strugurilor 1

SPECTACOLE PENTRU...
MTRCEA LUCESCU : Zidarul
CONSTANTIN OȚET : Omul care 
face minuni
ION VOICA : Dincolo de zare 
D. NICOLAE-NICUȘOR : Pluralul 
englezesc
VALENTIN STANESCU : Vedere 
de pe pod
VIOREL MATEIANU : Valiza cu 
fluturi
ION OBLEMENCO : O șansă pen
tru fiecare
FLORIN HALAGIAN : Oameni
și... Șoarece
CONSTANTIN RADULESCU : 
Speranța nu moare în zori

PICATURI
• Putea să marcheze cu capul, 

dar și l-a... pierdut în fața por
ții.
• Printr-un șut năprasnic tras 

în tabela de marcaj, aceasta a 
fost în fine modificată.
• Arta fentei - A te face că 

faci cea ce nu faci sau a nu face 
ceea ce te faci că faci
• Cotonogarul : — Cum să pă

trund printr-o pădure de picioare, 
fără a face o prealabilă... defri
șare ?
• De ce se prelungește me

ciul 7 ? Fiindcă un jucător i-a 
spus arbitrului ceva de i-a.,.. stat 
ceasul !

PIESE POTRIVITE
Arbitru părtinitor — JOC DUBLU
Magaziner de club — SA-I ÎMBRĂCĂM PE CEI GOI
Sir ulant pe teren — COMEDIE DE MODA VECHE 
Spectatorul huligan — BĂDĂRĂNII
Sportivul adevărat — PAHARUL CU APA
Rezerve — TREI PE O BANCA

Au colaborat : Jack BERARIU, Corin BIANU, Aurel CO- 
DREANU, Titu FILIPIDESCU, Victor IIÎLMU, Ion NEGREANU. 
Sever NORAN, Gheorghe OSIAC, C. POPESCU-BERCA Dan 
PRECUP, Nelu QUINTUS, C. RONCEA — Moșoaia și Ștefan 
STANESCU — municipiul Gh. Gheorghiv.-Dci



PERSONALITĂȚI ALE SPORTULUI MONDIAL 
DESPRE ROMÂNIA, SPORTUL ROMÂNESC

Șl PERFORMERII LUI
de-a lun- 
de perso- 
ale spor- 

oficialități, 
arbitri

Me-au vizitat țara, 
gul anilor, o serie 
nalități proeminente 
tulul mondial — 
tehnicieni de renume,
etc — venite cu prilejul unor 
manifestări sportive importan
te găzduite de România, la 
diferite reuniuni cu caracter 
tehnic sau pur și simplu pen
tru că s-au simțit 
zite anterioare sau 
ne cunoască țara, 
declarațiilor făcute 
oaspeții noștri la 
pitalității românești, 
zărilor noastre în toate dome
niile de activitate, inclusiv în 
cel sportiv este greu de făcut 
și ar necesita, oricit de rigu
ros ar fi realizată, spații prea 
ample. Am ales deci la intîm- 
plare, dintr-o „bancă de date” 
care ar putea constitui materia 
primă a unui întreg volum, 
cîteva impresii mai recente 
care ni se par interesante și . 
care ne arată cum este văzu
tă România sportivă de-afară,

JUAN ANTONIO SAMA
RANCH (Spania), președintele 
Comitetului Internațional O- 
limpic (C.I.O.) :

„Am venit la București 
satisfacția de a fi din nou 
tr-un oraș incintător, printre 
prietenii noștri din mișcarea 
sportivă românească. Dar, in 
primul rind, cu satisfacția de 
a fi asistat la admirabilul 
spectacol prilejuit de deschi
derea Jocurilor Mondiale Uni
versitare. Dealtfel, consider 
Universiada de la București 
drept cel mai important eve
niment sportiv a.1 anului. Cred 
că trebuie să mulțumim po
porului român pentru această 
mare sărbătoare a sportului. 
Se cuvin felicitări organizato
rilor români și membrilor din 
conducerea F.I.S.U. care au 
sigurat însemnatul succes 
Jocurilor studențești de 
București.

Vizita mea este însă inse
parabilă de sentimentul de o- 
noare simțit la primirea de 
către președintele României, 
excelența sa domnul Nicolae 
Ceaușescu. In înalta distincție 
românească cu care am fost 
decorat cu acest prilej (n.n. 
Ordinul Tudor 
clasa I) se află 
tului român nu 
soană, ci pentru 
care olimpică. i 
pe care am purtat-o, a reieșit 
sincerul interes al președintelui 
României pentru problemele
tinerelor generații. pentru
sport 
greș".

I)r. 
lia), 
Internaționale 
Universitar (F.I.S.U.) :

„La încheierea Universiadei 
doresc să 
tului de 
Asociației 
rrișt'i din 
lor politice, sportive și civile 
st udenților și tuturor celor 
care au contribuit la succesul 
organizării Jocurilor Mondiale 
Universitare de la București.

Doresc, de asemenea, să a- 
d’ic un omagiu și să exprim 
gratitudinea noastră domnului 
Nicolae Ceaușescu, președinte
le Republicii Socialiste Româ
nul i 
de a 
patronarea 
București... 
sărbătoare 
vrut să

bine in vi- 
au dorit să 

O selecție a 
în timp de 
adresa os- 

a reali-

cu 
in-

a- 
al 
la

Vladimirescu 
prețuirea sta- 
pentru o per- 

: întreaga miș- 
In convorbirea

pentru 
generații, 

ca factor social de pro- ■

PRIMO NEBIOLO (Itâ- 
președintele Federației 

a Sportului

mulțumesc 
organizare, 
Studenților 
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Șl ÎNTREPRINZĂTORI r
Aprecieri elogioase la adresa rugbyșiilor români

de rezultatele tehnice, că ti
nerii vor să trăiască in seni
nătate și prietenie, dincolo de 
barierele ideologice, de rasă 
și religie. Exprimăm gratitudi
nea noastră poporului romin, 
care ne-a oferit o caldă Ospi
talitate, de neuitat".

MILAN
slavia), președintele 
Internaționale de 
(F.I.L.A.) :

„De ani de zile 
români se numără 
fruntașii mondiali. In special 
la greco-romane. Perpetuarea 
tradiției frumoaselor rezultate 
ale sportivilor români — și aș.

numeroase 
existența

ERCEGAN (Iugo-
Federațiel 

Lupte

luptătorii 
printre

putea cita aici 
nume — dovedește 
unei școli naționale de înaltă 
valoare, bine organizată, care 
știe să formeze și să lanseze 
talentele. Am văzut, și mi-a 
plăcut, echipa României in a- 
cest an (n.n. 1932) la campio
natele mondiale ie Ia Kato
wice. Alături de nume atlt de 
bine cunoscute, din 
detașează, desigur, 
Rusii, indiscutabil cel 
luptător din lume la 
74 kg., am văzui cițiva 
de mare perspectivi, 
mi-au confirmat opiniile 
mate anterior asupra 
dumneavoastră de lupte".

TATIANA KAZANKINA 
(U.R.S.S.), campioană olimpică 
și recordmană mondială la a- 
tletism :

„Lotul nostru de semifond 
vine de mai mulți ani, in fle
care toamnă, la stagii de pre
gătire la Băile Felix. Venim 
cu mare plăcere pentru că gă
sim aici excelente condiții de 
pregătire, de refacere și trata
ment, 
foarte 
teni. Schimbul de experiență 
este folositor, 
părți. Cunosc, 
de pe pistă, 
fondistelor românce, dar 
inte de a le considera adver
sare le consider prietene".

(N. R. Campioana olimpică 
n-a putut veni in acest an, 
fiind accidentată, dar aceleași 
cuvinte au fost rostite de 
compatrioatele și colegele 
sale întru celebritate Nadejda 
Olizarenko, Olga Dvlrna, ~ 
tiana Provldohina, 
Veselkova).

CHEN XIAN (R. 
ză), conducătorul 
chineze la „Universiada ’81 

„Sîntem bucuroși si partici
păm la marea sărbătoare c 
sportivilor lumii organizată in 
România. Am venit cu gindul 
de a dezvolta legăturile de 
prietenie dintre țările noastre, 
dintre tinerii noștri, cu tinere
tul sportiv din întreaga lume. 
Pentru sportivii chinezi Uni
versiada este in primul rind 
un prilej de a învăța de la 
sportivii din alte țări, inclusiv 
de la prietenii români, de a 
acumula experiență. Ne-am 
simțit, chiar de la sosire, 
foarte bine, am fost înconju
rați cu multă prietenie, 
dragoste, iar Bucureștiul 
un oraș foarte frumos".

ADRIAAN PAULEN (Olan
da), președinte de onoare oi 
Federației Internaționale de 
Atletism :

„Sînt un vizitator statornic 
al întrecerilor atletice din țara 
dumneavoastră. Cînd am vă
zut, cu prilejul Universiadei, 
10 000 de spectatori la califi- 
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cări am fost un om fericit 
am simțit ci trăiesc, aici 
București, o nouă fi mare vic-

torie a atletismului, ceea ce — 
la urma urmei — este visul 
vieții mele și rațiunea de a fi 
a federației noastre, care se 
străduiește, prin toate mijloa
cele, să implanteze pasiunea 
atletică în toate colțurile lu
mii, pe toate meridianele. 
Aici, in capitala României, 
am avut o nouă confirmare a 
rezultatelor strădaniilor noas
tre. Federația români de 
atletism este un membru foar
te bun al forului internațional. 
Dacă n-ar fi decit modul in 
care a organizat acest concurs 
al Universiadei și tot am des
tule motive s-o felicit din 
inimă !"

CHARLES DE COQUEREAU- 
MONT (Franța), fost preșe
dinte al Federației Internațio
nale de Caiac-canoe :

„Am fost de multe ori In 
țara dumneavoastră, cunosc 
bine România, eforturile har
nicului popor român pentru 
continua dezvoltare a patriei 
sale. Am apreciat întotdeauna 
contribuția tehnicienilor ro
mâni în cadrul diferitelor or
ganisme și comisii ale F.I.C. 
Cit despre performanțele cam
pionilor padelei și pagaei din 
România ele sint prea bine 
cunoscute pentru a mai tre
bui si le reamintesc și eu. La 
toate marile competiții caia- 
ciștii și canoiștii români se 
numără printre fruntași, iar 
vedete de talia iui Ivan Pat- 
zaichin fac o buni propagandă 
atit dezvoltării sportului nos
tru în lume, cit și capacități 
lor multiple ale tineretului 
român".

ENZO BEARZOT (Italia), 
antrenorul echipei naționale 
de fotbal, campioană mondia
lă :

„Sint pentru prima oară la 
București (n.n. în septembrie 
1982,. observator la meciul 
România — Suedia), dar sint 
încintat, mă simt ca acasă. 
Noi, friulanii, sîntem din fire 
reținuți, temători, prudenți. 
Pină ne convingem de căldura 
sufletească a oamenilor, de 
sinceritatea lor. Ei bine, din 
primele clipe ale primirii la 
aeroport mi-am zis că voi pe
trece ore frumoase aici. Ro
mânii sint pe inima mea : 
exuberanți, generoși, calzi. *n 
privința jocului, a fost o par
tidă dominată in totalitate de 
gazde. Tinăra echipă româ
nească a jucat ca o formație 
matură, surprinzînd prin or
ganizare și rapiditatea acțiu
nilor formația Suediei".

WILLIE JOHN McBRIDE 
(Irlanda), celebru interna
țional de rugby :

„Pentru noi, britanicii, des
coperirea rugbyului românesc 
a fost o mare revelație. Cu
noșteam frurhoasele rezultate 
pe care le-au obținut in com
pania Franței, partenerul nos
tru din Turneul celor 5 na
țiuni, dar contactul direct 
ne-a relevat pe deplin valoa
rea rugbyului românesc, a e- 
chipei dumneavoastră națio
nale. Am fost impresionat de 
clasa individuală a unor ju
cători ca Mircea Paraschiv, 
Enciu Stoica sau Gheorghe 
Dărăban, cu care sint prieten, 
vedete autentice ale acestui 
spori colectiv. Permanentizarea 
contactelor noastre nu poate 
decit să contribuie și mai mult 
la progresul rugbyului româ
nesc și sînt bucuros că numii • 
rul întîlnirilor dintre echipele 
românești și cele britanice este 
tot mai mare".

Victoria rugbyștilor români 
in meciul cu Franța, de la 31 
octombrie, continuă să fie co
mentată in mod favorabil. Ast
fel, in numărul (5e decembrie 
al revistei de specialitate 
„RUGBY", editată de Federația 
franceză de rugby, se scrie In
tre altele : „Este a patra victo
rie a românilor pe 
teren propriu din 
1974 încoace... Ce 
plăcere să vezi ju- 
cind acești înaintași 
dinamici și întreprin
zători (n.n. — este
vorba de înaintașii 
noștri), nici un „pa
chet" din Turneul celor 5 na
țiuni neavind in teren in același 
timp un Dărăban, un Caragea, 
un Dumitru, un Stoica, un Mu- 
rariu. E o plăcere să vezi cit 
posedă Paraschiv sensul jocu
lui. EI este astăzi unul dintre 
cei mai buni mijlocași la gră
mădi de pe planeta rugbyu- 
lui. El a fost autorul eseului 
și al victoriei, care l-au re
compensat just pentru Inteli
gența sa de joc. Interesant să 
constatăm că acești români —

care sint uneori descriși prin- 
tr-o îngustime a jocului — s-au 
privat voluntar de un trans
former ca Ion Constantin, 
pentru a încerca să joace ba
loanele pină la aripă. Este de 
admirat că ei caută să joace 
cu cei mai puternici, cum o 
vor face dealtfel în 12 noiem

brie 1983 cu Țara 
Galilor, Ia București. 
Evident, multiplica
rea contactelor lor 
internaționale —
chiar dacă sint încă 
rare — va decontrae- 
ta șl dezvolta, tehnle 
și tactic, expri

marea românilor. Să ne adu
cem aminte că All Blacks au 
avut un pic de șansă ca să eiș- 
tige Ia București. Să ne amin
tim că Franța a plecat acum 
doi ani cu 0—15 de la Bucu
rești. ȘI II ascultăm pe spe
cialistul Benri Garcia, care a 
■pus : -Ce» mal frumoasă con
solare pentru XV-Ie france» 
învins este aceea că s-a în
clinat cu onoare în fața celei 
mai puternice echipe româna 
din toate timpurile»".

PE GHEAȚA ȘI PE
O La Copenhaga are loc 

„Cupa Pondus" la hochei. în 
primele zile au fost înregis
trate rezultatele : Iugoslavia — 
România 5—2 (2—1, 2—0, 1—1) 
pentru echipa noastră au în
scris V. Huțanu și Justinian, 
Danemarca — Olanda 6—4. 
România — Danemarca 5—2 
(1—1, 0—0, 4—1). Au marcat 
Chiri ță 2, E. Antal 2 și Bălău
că ; Olanda — Iugoslavia 5—3.

• Din Kalmandou se anunță 
că alpinistul japonez Yasuo 
Kalo (37 de ani) a reușit in 
premieră, in timp de iarnă, să 
escaladeze — singur — Eve- 
restul (8848 m), după o serie 
întreagă de peripeții extraor
dinare !...

• Campioana mondială Eri
ka Bess a suportat bine o ope
rație de menise la un genunchi.
• C.C.E. (sferturi de fina

lă, tur) la hochei: AIK (Suedia) 
— Rosenhaim (RFG) 6—3 (1—0, 
3—2, 2—1).

• Turneu de hochei la Gre
noble : Himlk Voskresensk — 
ISK Helsinki 5—5 (1—1, 3—3, 
1-1).
• Valentina Lalenkova 

(U.R.S.S.) a clștigat proba de 
3000 m (4:27,64) în concursul 
de patinaj de la Alma Ata. Pe 
locul 2 Ludmila Fllimonur cu 
4:29,23 far pe locul 3, Natalia 
Petrușeva cu 4:32,77.
• Proba de ll« km in con

cursul de schi de la Krasno-

ZĂPADĂ
gorsk a fost ciștigată de spor
tiva sovietică Liubov Liadova 
cu 41:03,0. Campioana olimpi
că Raisa Smetanina a sosit a 
patra, cu timpul de 42:43,1.

ATLETISM • O nouă perfor
manță excelentă pentru Vigne- 
ron : 5,66 m la prăjină.

FOTBAL • în campionatul An
gliei meciurile etapei a 20-a au 
avut loc luni, iar după 24 de 
ore s-a desfășurat etapa a 21-a : 
Coventry — Manchester United 
3—0, Manchester City — West 
Bromwich 2—1, Everton — Not
tingham Forest 3—1, Sunderland
— Liverpool 0—0, Nottingham 
County — Stoke 4—0, Norwich
— Luton 1—0, Southampton — Ar
senal 2—2. Tottenham — Bri
ghton 2—0. Clasamentul : 1. Ll-

PRIMA DIN CELE 52
DE SĂPTĂMÎNI ALE LUI 1983

„Schimbul de ștafetă" dintre anii 1382 șl 1383, care va avea 
loc vineri seara, la ora 24, va marca intrarea In ultima turnantă 
dinaintea liniei drepte a anului Olimpiadelor de la Sarajevo șl 
Los Angeles. La ora „H“ vor fi tn plină desfășurare și cîteva 
competiții sportive, între care tradiționalul cros „San Silvestro". 
Startul acestei Întreceri, care se va desfășura pe arterele prin
cipale ale marii metropole braziliene Sao Paulo, se va da cu 
puțin înainte de miezul nopții. In ’82, sosirea urmind să aibă 

loc... anul viitor. Printre oele cîteva sute de concurențl, din 14 
țări, se va afla șl columbianul Victor Mora (38 de ani) care, 
împreună cu belgianul Gaston Itoelants, dețin recordul de vic
torii — 4. Intenția lui Mora este de a fi unic recordman, ceea 
ce înseamnă o nouă victorie, a 5-a I

în prima zi a noului an, la ora 8, tntr-una dintre piețele cen
trale ale Parisului, „Place de 1a Concorde", se va da startul în
tr-o nouă ediție, a 5-a, a Raliului automoblllstio internațional 
Paris — Alger — Dakar (se va încheia la 20 Ianuarie), o probă 
de o duritate excepțională, care va supune la un greu examen 
nu doar calitățile conducătorilor, ci șl pe oele ale vehiculelor. 
Față de anul trecut (10 500 km), traseul are In plus 1 500 km, 
nid o zl de odihnă și o etapă care măsoară nici mal mult nici 
mal puțin de... 2500 de kilometri. O bagatelă, nu-1 așa ?...

In aceste zile ale începutului de an agenda pompetițillor spor
tive cuprinde, între altele :

HOCHEI : campionatul mondial de juniori, grupa ,,A“, la Le
ningrad (a început la 26 decembrie șl. se va încheia la 4 ia
nuarie).

YACHTING : campionatul mondial la clasa FD (olandezul 
zburător) la Geelong, în Australia (a Început la 26 decembrie 
șl se va încheia la 9 ianuarie). .

SCHI : turneul celor „5 trambuline", la sărituri, la Garmisch- 
Parienkirchen (1.1, etapa a H-a), la Innsbruck (4.1, etapa a 
IlI-a) și la Blschofshofen (6.1, etapa a IV) ; concurs de slalom 
special la Parpan, în Elveția (4.1) șl de coborîre la Morzine, In 
Franța (8—9.1).

BOB : „Cupa națiunilor" (4 persoane), la Igls, în Austria 
(5—6.1)

HANDBAL : meciuri în cadrul competițiilor continentale (in 
perioada 3—9 ianuarie), fetele joacă în optimi de finală, băieții 
In sferturi de "finală (Dinamo București va Juca la Graz, cu 
echipa locală ATSE).

RECORDUL CELOR 6 ZILE
Aminteam deunăzi că recordul mondial la săritura in lungime 

a trăit un sfert de secol, ceea ce este mult într-un sport ca 
atletismul, in care performanțele, chiar și cele mai valoroase, 
durează puțin. Iată însă că frunzărind niște fișe de statistică 
■atletică, fișe îngălbenite de vreme, am dat de un record mon
dial aproape uitat. Este vorba de performanța de 1 003,830.km pe 
care un englez, Littlewood, a realizat-o la Los Angeles în 
cursa de... 6 zile ! Șl să precizăm că acest uluitor record a fost 
înregistrat acum aproape un secol, adică, mal precis. în anul 
1888 !

De atunci au fost destui temerari care s-au dorit împăunați 
cu onoarea de recordman al aoestei probe (de-a dreptul inu
mane) dar tentativele lor au rămas fără rezultatul dorit, apoi 
proba însăși a căzut în desuetudine și. cu fiecare an. uitarea a 
început s-o acopere.

Iată însă că, săptămînile trecute, s-a mai găsit un temerar 
care a pornit la drum hotărît să obțină succesul. Este vorba 
de un infirmier din Nisa, Dominique Eche, în vîrstă de 27 de 

ani, un om dotat cu o rezistență extraordinară șl cu o voință, 
pe măsură. Pe pista stadionului ,,Pierre de Coubertin" din Can
nes, la sfîrșltul lui noiembrie, el a acoperit tur după tur, s-a 
oprit din cînd în cînd să se odihnească șl să se alimenteze, 
apoi a continuat să alerge și Ia încheierea celor 6 zile arbitrii 
au consemnat rezultatul de 1009 , 400 km ! Deci un nou record 
mondial ! Cine mai încearcă ?

z Romeo VILARA
P.S. Cîteva date în legătură cu acest nou record : Eche 

parcurs In medie 168 de kilometri pe zi, iar în cele 6 zile ale 
cursei el a lăsat în urmă 2522 de ture de stadion !

«TELEX•
verpool 44 p, 2. Nottingham Fo
rest 38 p, 3. Manchester Utd 36 
p, 4. West Ham 34 p (20 j), I. 
Coventry 34 p etc. • Starea să
nătății lui Maradona marchează 
o ameliorare și se speră ca in
disponibilitatea sa să fie mai 
mică de 3 luni

HOCHEI • La Leningrad, In 
cadrul C.M. (grupa A. juniori), 
Cehoslovacia — Norvegia 9—2 
(3—2, 2—0, 4—0).

TENIS • La Port Washington,

în primul tur al turneului 
pentru juniori, Daniela Moisa 
(România) a învins-© cu 6—2, 
6—2 pe Linda Poedecker (Cana
da).

ȘAH • în urma partidelor din 
runda a 8-a sovieticul Jan Ehlvest 
(7 p) a rămas singurul lider al 
C.E. de juniori de la Groningen 
urmat de : 2. Hansen (Dart.
6.5 p, 3. Greenfeld (Isr.) 6 r 
Con die (M. Brit.) și Stohl (O
5.5 p. Cîteva rezultate : Eh’ 
— Cramling (Sued.) 1—0, Gr 
feld — Hansen 1/2—1/2, Condi 
Bos boom (OI.) 1—0.
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