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FOTBALIȘTII TRICOLORI IAU STARTUL
IN ETAPA ASPRA A ACUMULĂRILOR
• Indici de start mai buni decît în ianuarie ’82 • Nica, lordache șl Hagl

Zile frumoase, de vacanță țcolară, la patinoarul Floreasca din 
Capitală

Acum, in zilele pline de 
mec ale vacanței școlare 
iarnă, patinoarul 
Floreasca din Capitală cunoaște 
o animație deosebită. In fie
care zi vin. in medie, să alu
nece pe acest cunoscut drept
unghi de gheață 16M de tineri 
și virstnici. Unii vin pentru 
prima gară, merg ca pe picio
roange pină la coltul rezervat 
patinatorilor in devenire, iar 
după o săptămină se prezintă 
„intr-un picior* în fata in
structorilor Maria Cărunta. 
Tereza Neneu sau Paul Nense- 
reanu (planul la începători: 
500 DE PATINATORI PE LU
NA!). Alții vin la Floreasca 
de cind e patinoarul, adică de 
aproape 20 de ani (fuge 
pul : primii patinatori de 
Floreasca alunecă astăzi 
gheață împreună cu fiii ___ 
fiicele !). Sigur, sint și „sezo
nieri*. băieți și fete din Ber- 
ceni, Drumul Taberei. Militari, 
care nu au ..răbdarea* altora 
să aștepte ziua cînd va fi gata

far- 
de 

artificial

la
pe 

sau

în lotul mare, pentru rodaj și verificare

tot
In 

alb 
auzi

patinoarul natural din cartierul 
respectiv.

La patinoarul Floreasca vre
mea trece repede. Te prinzi de 
mină cu prietena, ori colega de 
școală, intri In bora care 
timpul ia rotește, străbați 
tempo-ul muzicii spațiul 
dintre manti nele. iar cind
la difuzor vocea instructorului 
Constantin Grozea .jchimbi 
sensul* (toată lumea trebuie 
Învățată să patineze in am
bele scosuri D. Responsabilul 
acestei unități. Constantin Gro
zea. e pa gheață aproape de 
cind a luat flintă patinoarul. 
„SclLmbă sensul*. adică. de 
vreo 19 ană. ane acum în do
tare • Rolbâ și — cum spu
neam la Început — are In me
die pe zi 1 600 de oaspeți mid 
și mart. Conform unui program 
bine întocmit. lucrează aid șt 
performerii secțiilor de patinaj

VosF-e TOFAN

(Continuare h» pag. 2-3)

Fotbaliștii tricolori pleacă as
tăzi spre Poiana Brașovului, 
din fața stadionului „23 Au- 
gust*.

„.După o scurtă mini-etapă 
de cinci zile, petrecută la Cen
trul „23 August" (control me
dical șl prunele antrenamente 
de acomodare). Lotul „A* în
cepe astăzi, după-amiază, ete- 
Pa aspră din Poiană, cart se 
va închei» în jurU date* de 
23 ianuarie.

Dar să recapitulăm. Miercuri 
șt joi, control medical. .-In
dia generali mai buni deeft te 
ianuarie 1982- (Dr. M. te- 
dreeecu'. ..Pre—.anți* — Boitei 
și Klein, care s-au creze-nar 
lș nivelul perioadei__rr>mpeCi-
țiooaie. Surpius de greutate. 
Coraș — 4 k-ic grame. Ceilalți 
teel-pamu, cu cite 2 k-lograme. 
ac reverul Ia greutatea ocrew- 
lă jupi numai două zile, aste 
3a să ne dăm seama te intm- 
sitatea acestor prxre antrena
mente de .u.xruxisre.

Am atleta: Iert c m—nwsță ■ 
un asemenea aotreoament fc

sală. A fost o galopadă non
stop, cu o variație de exerciții 
debordantă — s-a lucrat șl 
după o schemă italiană. La 
„cronometru*, Mircea Răda- 
lescu, pentru simplul fapt că 
Mircea Lucescu s-a antrenat 
cot la cot cu ceilalți, avindu-1 
Ca partener (ați ghicit 0 pe 
Gabor, cafe astfel stimulat, a 
lucrat in plia.

Se poate spune că antrena
mentul de ieri dimineață a fost

centimetri moi puțin deeft 
Opșitaru.

Dar pentru că am pomenit 
citeva nume, rinteți, deeiguoț 
curioși să știți dne • in drum 
spre Poiană. Ded—

Portari : Moram, 
cadam

Fundași : Rednlc, _ 
Ștefăneecu, Ungureanu, Ande- 
ne, Stancu, Munteane IL

Mijlocași : Augustin, BSlînl, 
Bălăci, Ballnt, Kleia, Coreș.

Lung, Dw”

Iorgulesee,

ÎN 1983 -SELECȚIE Șl INSTRUIRE 
LA NIVELUL CERINȚELOR MONDIALE

9

Interi iu cu Alcidndm
Realizările din 1982, deși mai 

puțin consistente decit in alți 
ani (fetele au ciștigat un titlu 
european și Balcaniada de se
nioare, iar echipa de „Cupa 
Davis* s-a impus, in depla
sare, in fața celei a Mexi
cului. rămînind in competi
ția „non-zonală*. astfel spus 
în elita mondială etc.), ne ou 
îndemnat să începem inter
viul cu Alexandru Uzăreseu. 
secretarul responsabil al F.R. 
Tenis, intrebindu-1 ce mâawf 
vor fi luate pentru a asigura 
tenisului nostru rezultate su
perioare in 1983 ?

— Am evaluat, in biraul fe
deral, la dimensiunile reale, n- 
tît neimplinirile, cit și mo
destele succese obținute ia 1983. 
Despre acestea din urmă nu 
voi vorbi. Rămin insuccesele. 
Faptul că — deși am evoluat

Lizâicscu, secretar res*eesaNl al r. R. Tenis

Fotbaliștii tricolori, la primele „slalomuri* (pe parchet) ale anu- 
Augustin, Munteanu II, Rednie 

Foto : D. NEAGU 
înaintași : Gabor, Cămătara. 

Radu H, Nica, Iordache, HagL 
O singură absență la antre

namentul de ieri dimineață.

lai. Ia frunte, Radu II, urmat de

mobile, 
dintre

Printre 
Staacu, loan CHIRILA

(Continuare In pag 2—3)

li „$fertsril!~ Cupei erelor la handbal masculin

DINAMO BUCUREȘTI VICTORIOASĂ
LA GRAZ: 31-27 (14-11) CU A.T.S.E

GRAZ, 9 (prin telefon). Sim- 
bătă seară s-a disputat in Sport 
Centrum ASKO Halle Eggen- 
berg din Graz, In prezența a 
peste 1000 de spectatori, parti- 
te-tur din cadrul sferturilor de 
finală ale „Cupei cupelor* la 
handbal masculin dintre echipa

Biro sl

echili- 
a in-

(Conlinuare te -i® s 4-s)

Ion GAVRILESCU

Iubitorii sportului cu 
duc — vechea poveste ! — do
rul unei gale tari. O gală care 
să Înceapă cu „casa închisă*, 
așa cum se intimpla cu ani in 
urmă, cind capul de afiș era 
un meci Cuțov — Dobrescu, 
Deși ne aflăm in plin sezon al 
sporturilor 
este unul 
cluburile; 
specialitate 
organizării _______  ___
listice interesante. Se mai im
provizează ici-colo cite o gală 
de juniori sau de tineret. Lip
sește, insă, cu desăvirșire reu
niunea care să programeze bo
xerii noștri fruntași, campionii. 
Este și aceasta una din cauzele 
căderii în mediocritate a spor
tului nostru cu mănuși. Marile 
performanțe sportive se nasc 
din mari rivalități. A-l înfrun
ta și a-l depăși pe campion 
este . visul fiecărui sportiv. 
Campionatelor' naționale, care

de sală și • boxul 
dintre acestea, nici 
nici federația de 
nu ne fac.„ surpriza 
unor reuniuni pugi-

In ultimii ani impun mereu noi 
ierarhii, ne-au dovedit că am
biția p dorința de afirmare 
nu lipsesc. Lipsesc insă prile
jurile ca această ambiție și 
dorință de afirmare (sau con
firmare) a valorii să se ma
nifeste concret, LIPSESC GA
LELE ! Așteptăm un răspuns 
G-am dori concret) din partea 
federației de specialitate, a clu
burilor, a antienorilor. Să nu 
mai avem, oare, oameni eu i- 
nițlativă in boxul nostru ?

Bune și • •• rele
1983 va fi, printre altele, și 

anul campionatelor europene 
de seniori. In vederea acestui 
important eveniment pugilistic, 
federația a organizat la munte, 
la Piatra Arsă, în zilele vacan
ței, un scurt stagiu de pregă
tire pentru cei mai valoroși 
boxeri din țară. Au fost invi-

Un antrenament 
vocați la lot. O 

încearcă, la 
naționale

ta), 
pei

la Piatra
19 sportivi,

in sala Dinamo. „Cei mari" lipsesc, fiind con- 
singură „vedetă", Titi Cercel (primul din dreap- 
club, să prindă- un „tren pierdut", cel al echi- 

Foto : N. DRAGOȘ

locală A.T.S.E. Waagner 
Diaaiao București.

La capătul unui meci 
brat. Dinamo București
trecut formația eiștigătoare a 
„Cupei Austriei" cu 31—27
(14—11). După ca In min. 24 
scorul era egal (9—9), handba- 
liștii români reușesc să fructi
fice citeva atacuri si se deta
șează. încheind prima repriză 
cu un avana de tr£i goluri. 
Partea a doua a întîlnirii. in 
care antrenorul Ghiță Lieu a 
rulat întreg Iotul, a fost de a- 
semenea echilibrată. Decisivă a 
fost rezistența dinamoviștilor in 
apărare, dar a contat mult și 
calmul luciditatea handbaliști- 
lor noștri in ofensivă.

Golurile partidei au fost 
marcate de Roșea 7. Durăn 7, 
Oprea 6, Bedivan 5, Grabovschl 
3, Ștefan 2 si Jianu 1 — pen
tru Dinamo București 
delewicz 6. Niederbichler 
Vass 6, Huber 
Reiter * 
pentru 
Graz.

Au
Schunke (R.F. Germania).

Partida retur dintre Dinamo 
București si A.T.S.E. Graz este 
programată pentru sîmbătă 15 
ianuarie. în Capitală.

Hoi-
5, 

4. Plauder 3, 
2, Odermayer 1 —
A.T.S.E. Waagner B’ro

arbitrat : Reimers și

Arsa
de al cărortați

program de pregătire s-au o- 
cupat antrenorii Vasile Mariu- 
țan. Constantin Ciucă și Emil 
Popa.

„Zilele petrecute Ia Piatra 
Arsă au fost folositoare pentru 
pregătirea fizică și tehnică a 
boxerilor — ne-a spus antreno-

rul federal Mihai Bădescu —, 
majoritatea încadrîndu-se cu 
seriozitate iu programul stabi
lit. Exemple in acest sens au 
fost Constantin Tițoiu și Ion 
Stan (Dinamo). Cristian Gheor- 
ghișor (Pistonul Slatina), Con
stantin Stancu (Rapid), Nicolae 
Talpoș (Metalul Salonta). O 
mențiune deosebită pentru Du-

(Continuare tn pag 2—3)

In sala Ciulești
PRIMA COMPETIȚIE
DE JUDO A ANULUI
După oe ieri, te mai multe loca

lități, au avut ioc lntreoerile eta
pei de zonă a concursului repu
blican de judo pe categorii d« 
greutate, la sttrșltul lunii, In sala 
Giuleștl dim Capitală, se v« desfă
șura turneul final.



CEI MÂI BUNI |
10 SPORTIVI |

PATINAJ |
artistic . ■ |

1. ADRIAN VASILE i 
(I.E.F.S. București), 2. I 
Bogdan Krutti (Tracto- . 
rul Brașov), 3. Mariana 
Chițu (I E.F.S.), 4. Vio- ' 
rica Nicu (I.E.F.S.), 5.
Irina Nichiforov (C.S.S. 
Triumf București), 6. Li- I 
viu Ghica (C.S.S. 2.
București). 7. Marius 
Negrea (Tractorul), 8. |
Laura Glăvan (Triumf).
9. Simona D'Albon (Trac- i 
torul), 10. Istvan Lang I 
(C.S.M. Cluj-Napoca). 1

•
SCHI

1. LIVTA IfEIT (Trac
torul Brașov), 2. Iuliana 
Popoiu (Tractorul), 3. 
Zsolt Balazs (A.S.A. Bra
șov), 4. Vili Podaru (Di- I
namo Brașov), 5. Liliana 
Ichim (C.S.S. Vatra Dor- 
nei), 6. Ion Lungociu 
(Dinamo Brasov), 7. Car- i
men Koszma (C.S.Ș. I
Miercurea Ciuc), 6. 1
Francisc Forika (Dinamo 
Brașov), 9. Elena Oncio- 
iu (Tractorul), 10. Gabor I
Nagy (C.S.S. Brașovia 
Brașov).

MOTOCICLISM 
dirt-track . I

1. IONEL PAVEL 
(Voința Sibiu), 2. Mari- . 
an Gheorghe (Metalul 
București), 3. Marin Do- ■ 
bre (Metalul), 4. Daniel 
Stoica (Steaua), 5. Sar
citis Halagian (Steaua), I
8. Marius Șoaită (I.P.A. 
Sibiu), 7. Gheorghe Șo- I 
Iran (C.S. .Brăila), 8. Ni- | 
colae Puraveț (I.P.A.)
9. Eugen Botezatu (C.S. i
Brăila), 10. Lazăr Boris 
(C.S. Brăila). '

motocros

1. ERNEST MtJLNER 
(Torpedo Zărnești), 2. 
Alexandru Ilieș (Steaua), |
8. Petrișor Titilencu (Tor
pedo), 4. Paul Schmidt I 
(foiana Cîmpina), 5. Fio- | 
rian Pop (I.R.Â. Tg. 
Mureș), 6. Csaba Tompa | 
(Electro Sf. Gheorghe),
7. Vasile Poenaru (Fla
căra Automecanica Mo- . 
reni), 8. Laszlo Tomoș- 
vari (I.R.A. Tg. Mureș), '
9. Alexandru Enceanu 
(Steagul roșu Brașov)',
10. Gheorghe Oproiu (Po- I 
iana Cîmpina).

viteză pe șosea

1. AT1LA VICTOR . 
(Voința Oradea), 2. Ion 
Popa (Torpedo Zărnești), 1
3. Kalman Birtalan 
(I.R.A. Tg. Mureș), 4. 
Gabriel Bratovfci (I.M.G. I 
București), 5. Carol Ber- 
ke (Voința Oradea), & I 
Emilia Dinu (I.M.G.B.)
7. Iuliu Toth (I.R.A. Tg.
Mureș), 8. Afilia Toth i 
(I.R.A. Tg. Mureș), 9. 
Petra Popescu (Torpedo), 
10. Aurel Pona (Torpe- ■ 
do). I

regularitate și rezistență

1. FERENCZ FODOR 
(Electro Sf. Gheorghe), 
2. Eduard Laub (Elec- i 
tro), 3. Gabor Aranyoș 
(Steagul roșu Brașov),
4. Traian Mihăilescu . 
(I.M.G.B.), 5. Dorin Stan 
(I.T. București), 6. Ioan I 
Coman (C.S.T.A. Bucu
rești), 7. Marian Nicules- I 
cu (Calculatorul Bucu
rești), 8. Gheorghe O- 
prolu (Poiana Cîmpina), I 
9. Alexandru Enceanu 
(Steagul roșu), 10. Mu
gurel Neagu (Calculato- i 
rul).

OINĂ

1. NICOLÂE PĂSĂRI
CĂ (Dinamo), 2. Vasile 
Gălățeanu (C.P.B.), ». |
Florian Dinră (Dinamo), 
4. Dumitru Enășoiu (La
minorul Roman), B. . 
Gheorghe Gri gore (Ener
gia Rîmnicelu), 8. Ma- ’ 
rian Georgescu (Viață 
Nouă Olteni), 7. Petrică 
Călnar (Avîntul Frasin), I
8. Ion Eftimie (Lamino
rul), 9. Gheorghe Chițu | 
(Dinamo), 10 Gheorghe | 
Drăghiei (C.P.B.),

„PÎRTIE LIBERĂ"
începutul

„DACIADEI" I In etapa a iV-a a Diviziei „A" d

acestui an anunța, din Jadețc, numeroase inițiative și preocupări
pentru succesul deplin al

Sint multe 
al noului an 
Harghita, Brașov, 
Prahovei, in Paring și, peste tot. amatorii spor
turilor de iarnă au răspuns, entuziaști, cu mii 
de prezențe la startul diferitelor concursuri și 
manifestări de sezon, organizate de factorii lo
cali cu atribuții in sport. Sint tot mai bogate 

răsfoim 
sportul

de făcut în acest prim trimestru 
1983 ! A nins în județele Suceava, 

Bistrița-Năsăud, pe Valea

și „carnetele de vacanță" pe care le 
zilnic cu satisfacția de a constata că 

cele mai multe cazuri, dominant în pro- 
taberelor de odihnă, pregătire 3au in- 
Peste cîteva zile încep și plenarele con- 
județene pentru educație fizică și sport, 
importantă, menită să impulsioneze ta-

este, in 
gramul 
struire. 
siliilor 
acțiune ...._______ ...
treaga activitate din asociații și cluburi, să asi
gure îndeplinirea în cit mai bune condiții a pre
țioaselor sarcini, indicații și 
orientări cuprinse în Me
sajul tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, adresat parti- 
cipan-ților la Conferința miș
cării sportive din primăvara 
anului trecut. în ianuarie, 
asemenea dezbateri vor a- 
vea loc în Mehedinți, Ba
cău. Olt, Maramureș. Su
ceava, Mureș, Galați, Bihor, Bistrița-Năsăud. 
Botoșani, Călărași și Covasna, acțiunea urmind 
a se încheia — sperăm, cu rezultate din cele 
mai eficiente — la jumătatea lunii februarie.

Caracteristic, 
de calitate diferite, pentru toate județele 
nl se pare a 
lusținută a 
ca „Daciada 
în rîndurile 
ai muncii.

Așadar, „pîrtie liberă"... „Daciadei"! Am a- 
dăuga : indiferent de condițiile meteorologice, 
indiferent de abundența sau... lipsa zăpezii. 
Pentru că, intr-adevăr, vremea este încă nesta
tornică. Tocmai de aceea ne bucură să consta
tăm. chiar din primele zile ale'-acestuj an. că. 
în duda condițiilor diferite In județele tării,

marii competiții naționale
sport se preocupă cu 
exigență de organizarea 
„Daciadei", adaptînd în

GAZDE - OASPE

firește la dimensiuni și la cote 
--------- țării 

fi însă, în aceste zile, preocuparea 
tuturor organelor sportive pentru 
albă" să cunoască un larg ecou 
tineretului, ale maselor de oameni

factorii cu atribuții in 
mai multă inițiativă și 
întrecerilor din cadrul 
mod corespunzător programul de desfășurare a 
acestora și renunțînd astfel la „vacanțele" pe 
care și le permiteau în alți ani. Iată, spre 
exemplu, în aceste zile au fost anunțate la 
C.N.E.F.S. importante acțiuni, competiții și ma
nifestări sportive locale, organizate în cadrul 
„Daciadei". La Piatra Fîntînele, In județul Bis
trița-Năsăud — un mare concurs de selecție a 
copiilor pentru schi-fond ; la Cuibul Dorului, în 
Dimbovița — „Cupa fulgilor de nea" la orien
tare turistică, în mai multe localități din Sălaj 
— „Maratonul sănătății" (crosuri pe schiuri), 
diferite Cupe ale U.T.C. și U.G.S.R. la patinaj, 
biatlon. etc. Dar acolo unde tocă nu a nins ?

Peste tot — activitate bo
gată. Cu atractive întreceri 
de popice și tenis de masă 
Ia Mizil, cu altele de inot 
și lupte la Cîmpina, cu o 
amplă competiție polispor
tivă (șah, tenis de masă, 
popice, volei) la Botoșani, 
sau „Cupa vacanței" (bas
chet, șah, tenis de masă, 

volei) la Găești.„ Toate sub genericul celei 
a 3-a ediții a „Daciadei"!

Totul pentru a face să crească frumusețea 
nădăjduim, valoarea și eficiența celor 34 
finale ale etapei de iarnă, pe care — tncepind 
de la jumătatea lunii — le vor găzdui princi
palele centre sportive din județele Suceava, 
Caraș-Severin, Harghita, Brașo.v, Prahova, Bis
trița-Năsăud, Maramureș. Pînă la ora finalelor, 
după cum vedem, fiecare zi este însă la maxi
mum folosită pentru organizarea și desfășurarea 
etapelor de masă ale „Daciadei", pentru creș
terea masei de practicant! al sporturilor de iar
nă și, implicit, pentru îmbunătățirea rezultatelor, 
odată cu descoperirea elementelor talentate, cu 
aptitudini pentru activitatea de performanță.

de

?i, 
de

A început Divizia națională de scrimă

SABRERII DE LA STEAUA,
DIN NOU FARA

Ediția din 1983 a Diviziilor 
naționale „A" ți „B“ de scri
mă a debutat sîmbătă to sala 

■ Floreasca din Capitală, prin 
întrecerea sabrerilor, duminică. 
La încheierea primei etape, 
fiind stabilită și prima ierarhie, 
ghid pentru actualul raport de 
forțe.

Față de ediția anterioară 
care consemna printre protago 
aistele primului eșalon forma
ția Clubului sportiv școlar din 
Slobozia, acum în clasam ent fi
gurează echipa Voința din a- 
ceeeși localitate, cea care a 
preluat ștafeta foștilor elevi a! 
antrenorului N. Mihăilescu, tre- 
cruțl acum de vîrsta școlii Prag 
trecut însă cu dificultate, pen
tru că în prima etapă sabrerii 
Voinței Slobozia n-au înregis
trat decît o singură victorie, In 
fața Progresului, ceea ce nu-i 
scutește de emoții pentru res
tul etapelor, întrueft odată cu 
actuala ediție a 'campionatului 
vor retrograda din prima Divi
zie cîte două echipe, la fiecare 
armă.

O altă surpriză : echipa de 
sabreri a clubului bucureșteen 
Progresul, altădată candidată 
la primele locuri to Divizia 
„A", este nevoită acum să în
cheie plutonul fără nici o vic
torie la activ și doar cu 6 asal
turi cîștigate ! Este situația a- 
ceiasta fără ieșire ? Deocam
dată, da, pentru că trei dinâre 
componenții de bază ai echipei 
— Nuță, Mocanu și Iancu — 
s-au transferat din acest sezon 
la Politehnica Iași, iar actualii 
titulari (ajunși în această pos
tură peste... 
juniori mici, 
13-14 ani ți. 
experiența
unei întreceri de asemenea am
ploare și responasabilitate. Dar, 
pentru viitorul nu prea Înde
părta t, după cum ne-a spus 
antrenorul H. Bădescu, echipa 
cflubului Progresul se va
măra din nou printre frunta
șele armei, dintre „copiii teri
bili" de" azi recruttodu-se vii
torii candidați ai lotului
prezentatlv de tineret. Cunos- 
cînd capacitatea antrenorului 
Bădescu de a lansa tineri sa
breri de talent, sperăm eă a- 
eesrta își va ține promisiunea șl 
de această dată. Ața tacit 
poate vom mal auzi de N. Pău
nescu (fratele lui FI Păunescu,

noapte) sînt tocă 
deci niu au decît 
deci, le lipsește 

minimă necesară

ITU-

re-

Din cele 6 partide ale etapei a IV-a a c 
de handbal (Divizia ,,A“), trei au revenit 
Dintre victoriile obținute în deplasare se i 
de Textila Buhuși, „recidivistă" în materî 
fruntea clasamentului se află Rulmentul 1 
de A.E.M. Timișoara 11 p și Textila Buh 
urmă cu o partidă mal puțin jucată.

CONFECȚIA BUCUREȘTI 
CHIMISTUL -------
29—27 (16—10).
prin numărul mare de goluri 
înscrise, dar si datorită puter
nicei reveniri, în repriza se
cundă. a handbalistelor de la 
Chimistul. Confecția a pornit 
„tare* (8—1 în min. 10 și 10—3 
in min. 13), dar a trebuit să 
depună mari eforturi pentru a 
riștiga. Atacurile rapide, bine 
construite. încheiate cu goluri 
aproape din toate aruncările 
■pre poartă, lăsau să se între
vadă o victorie lejeră a gazde
lor. Chimistul a fost însă altă 
echipă după pauză. Din min. 
36, mai ales, cînd în poarta e- 
chipei vîlcene a reintrat Cris
tina Lada, care a apărat exce
lent, iar Maria Torok-Verigea- 
nu a oferit un adevărat recital, 
înscriind 6 goluri consecutive 
(de la 22—15 pentru Confecția

RM. VTLCEA
Meci frumos

în min. 38 
rul la 22— 
de scor s-< 
fecția a < 
urmă, pe 
Grigoraș r I 
Constantin 
Amarandei 
3, Nuțu 3 
respectiv 
(6 din 7 i 
3, Popesc: 
Dudas L 
Cristea si 
(Constanța 
CU).

A.E.M. : 
GREȘUL 
(7—8). Ga 
merit un 
ce timișoi 
5—3 (min 
handbalist 
să treacă 
8—6 (min.

IA „ffSTIVAIUl ȘAHIJIUI VIICfAN" 
D( SPORTIVI DIN ȚARi
Intr-o atmosferă de mare In

teres, la Călimăneștl (Complexul! 
O.J.T. Oltul) au început întrece
rile din cadrul celei de a 5-a e- 
diții a „Festivalului șahului vil- 
oean“, la care iau parte aproape 
250 de concurenți români și de 
peste hotare. In turneul „open" 
după consumarea a patru rundaDan GÂRLEȘTEANU

(Urmare din pag. 7)

CONTRACANDIDAT 
din lotul olimpic). Buză, Teo- 
dorescu, Ștefaniu, Ghiță...

O surpriză în prima etapă a 
Diviziei „A" : Tractorul Bra
șov a intr^but pe Dinamo. De 
fapt, surpriza niu constă în vic
torie, pentru că elevii antre
norilor Rohonyi și Ticușan i-au 
mai învins și în edițiile pre
cedente pe sabrerii clubului 
din șos. Ștefan cel Mare ci ta 
faptul că ea s-a produs in ciu
da faptului că în echipia brașo- 
veană n-au evoluat doi trăgă
tori de bază, Szabo (bolnav) și 
*1100136 (suspendat o etapă). 
Trăgînd insă foarte bine tînă- 
rul Sultan și Duția (fiecare 
cîte 3 v), dinamoviștii Panteli- 
moncscu. Frunză și coechipierii 
lor au trebuit să se recunoască 
învinși.

Actuala campioană națională, 
Steaua, cu formația Marin, 
Mustață, Chiculiță, Păunescu, 
Filipoiu și Pop (doar în meciul 
cu Dinamo), n-a avut nici o 
dificultate. Confirmarea valorii 
o așteptăm, cu 
.Cupa Europei",

Iată rezultatele 
tul Di vizei „A" 
•tapă : 1. Steaua
namo, 11—5 cu Tractorul ți 
Voința, 15—1 cu Progresul, 
12—4 cu Politehnica) 10 p, 2. 
Tractorul Brașov (8—8, 64—6Q
t.d., cu Dinamo, 14—2 cu Po
litehnica, 15—1 cu Progresul, 
10—6 cu Voința) 8 p, 3. Dinamo 
(14—2 Progresul, 13—3 Voința. 
9—7 Politehnica) 6 p, 4. Poli
tehnica Iași (15—1 Progresul,
9—7 Voința) 4 p, 5, Voința Slo
bozia (15—1 Progresul!) 2 p, 6. 
Progresul București 0 p

In Divizia „B",’ lideră 
Victoria Cărei.

Paul SLAVESCU

mitru Senciuc (I.A.E.M. Timi
șoara), un băiat deosebit de 
conștiincios care, am putea 
spune, nu cunoaște expresiile 
„nu pot" sau „nu vreau". Nu 
aceleași lucruri bune putem a- 
firma despre Viorel 
(S. C. Muscelul) și

Pregătiri

Ioana 
Dumitru

la lot

speranțe, la 
în februarie...
și clasamen- 
după prbna 
(13—3 cu Di

este

Iată o problemă mult discu
tată, în legătură cu care s-au 
emis păreri nu numai nume
roase, ci și contradictorii. Un 
punct de vedere în această 
privință am aflat de la antre
norul Ion Monea, unul dintre 
tehnicienii care s-au impus în 
ultimii ani prin juniorii valo
roși pe care i-a ridicat (multi 
dintre ei campion! și la seni
ori) : „Eu mă situez în grupul 
antrenorilor care nu-și dau cu 
plăcere elevii la Iot. Sint ano 
rat si deosebit de bucuros daca 
federația solicită juniori de Ia 
noi, de Ia Dinamo, pentru e- 
chipa națională sau pentru di
verse tntiînirl Internationale. 
Ii dau bucuros, dar doresc să-t 
pregătesc eu, la clubul nostru, 
nndc avem condiții excelente.

*
• Antrenorul emerit Ion 

Popa s-a întors din Indonezia 
unde, timp de 6 luni, a pre
gătit reprezentativa acestei țări 
și a făcut un schimb de expe
riență cu antrenorii localnici. 
Ion Popa a fost numit acum 
antrenorul coordonator al echi
pei noastre naționale, care se 
pregătește pentru campionatele 
europene din Bulgaria. El va 
fi ajutat de Vasile Mariuțan, 
Calistrat Cutov, Constantin Ciu- 
că si Emil Popa.
• Obiectivele importante ale 

boxerilor români în 1983 : 
„Centura de aur" — București 
21—27 martie ; campionatele eu
ropene — Varna, 6—15 mai ț 
campionatele naționale — Cons
tanța, 1—7 august.

Cipere (Metalul Drobeta 
Severin). Ioana a fost indisci
plina!, plecind din tabără ; 
Cipere nu mai are chef de an
trenament, suportînd efortul 
fizic din cc în ce mai greu din 
cauza fumatului și a altor a- 
bateri

Cine 
audă...

de la viața sportivă", 
are urechi de auzit, să

sau la club ?
Este suficient să mi se spună 
din timp care dintre sportivii 
mei sint solicitați si eu mă an 
gajez să-i prezint bine pregătiți 
și în limitele categoriei de greu
tate. Menționez că nu am pre
tenția să-i însoțesc, mai ales In 
deplasările peste hotare. Con 
sider, insă, că mai ales juni
orii nu trebuie să schimbe an
trenorul nici măcar pentru o 
perioadă scurtă (cit ar dura 
pregătirea la Iot). Riscul dezo
rientării tinărului sportiv este 
deosebit de 
schimbului de 
este punctul 
oare ar putea
alte argumente..."

Așteptăm și alte păreri hi 
această controversată problemă.

★
• Primele întilniri interna

ționale ale boxerilor români in 
noul an vor avea loc, între 24 
și 27 ianuarie, în Iugoslavia, la 
competiția „Mănușa de aur". 
Vor participa la întreceri Al 
Șchiopu, FI. Țîrcomnicu. I. Bă
lan, L. Sandu, C. Stancu și N. 
Talpoș.
• Aflăm că s-au 

antrenorii emeriti Ion 
(Steaua) și Constantin 
trescu (Dinamo). Au 
acum tinerii antrenori 
și Ciucă (Steaua), 
Mariuțan (Dinamo). Așteptăm cu 
interes să vedem la lucru... 
noua rivalitate sportivă.

mare în eazul 
antrenori. Acesta 
meu de vedere, 
fi susținui și eu

★

pensionat 
Chiri ac 
Dumi- 

cuvîntul 
Năstac 

Monea și

Rubrică redactată de
Petre HEN]

DUNAREA GALAȚI S-A DETAȘAT IN CAMPIONATUL HOCHEIȘTILOR JUNIORI
Sâptâmîno trecută s-a consumat, 

pe patinoarul bucureșteon ,,23 Au
gust", cel de-at doilea tur a>i cam
pionatului de hochei a>l juniorilor 
mori, lată rezu'tatele : Dunărea Ga
lați Ș—1 cu C.S.Ș. Dinamo, 14—0 cu 
as.ș. - - - - -
curea 
Guc 
21-4 
C.S.Ș. 
culese.

SI DE
de Joc, o 
Ștefanov ț 
Ungureanu 
Gordan șl 
Timișoara); 
partide), 
Baum stark 
dica Reich 
(Univ. B 
(Met. Tgș. 
trecerea 
Adela Ges1 
2 p, Rodie 
Vîlcea) și I 
Rm. Vîlcea

La categl 
(C.S.Ș. Rn 
start foart 
atltea part 
Stoicea (C 
2,5 p și I 
Rm. Vllce 
C. Ardelea 
deține intîi 
tide), talod 
lea și R. 
Echilibrată 
rea și la 
în care nJ 
curenți asj 
me ce la f 
(C.S.Ș. Rn^ 
nescu (C.S 
(3) promit 
^\\\\\\\\\\\\\^

I

$

tați

trei 
put 
i-a 
bas 
»pr| 
11 | 
tioti 
pes| 
mul

gajore interzisă" I Un aspect negetiv: 
atitudinea Fui A. Baczo (S.C. Mier
curea Ciuc), un element talentat — 
dealtfel, membru al lotului reprezen
tativ — care a avut repetate Inter
venții periculoase pentru adversari >1 
chior pentru... spectatori (o trimis 
intenționat pucul în tribunâ I). Au in
serts : Munteonu 2, Burada și Moldo
van, respectiv Antal, Csati, Moraru. 
Bun arbitrajul lui FI. Gubernu, aju
tat de M. Dinu și C. Zgîncâ.

Clasamentul dupâ 2 tururi : 1. Du- 
nârea 12 p (60-16), 2. S.C. Miercu
rea Ciuc 8 p (54-31% 3. C.S.Ș. Di
namo 4 p (36—34), 4. C.S.Ș. Tg. Se
cuiesc 0 p.

Andi VILARA, coresp

doi portari (Stanciu și, Mspectlv, 
Biro), dar pripelii ta finalizare.

Formația din Miercurea Guc, dor
nică de revanșă, după 
din primul tur (7—11), a 
bine meciul, a deschis 
terminat prima repriză 
(2—1). In a doua repriză, scorul a 
rămas neschimbat, kw In a treia, 
după ce hocheiștil din Miercurea 
Cuc s-ou distanțat Io 5—1, rotind 
oile cîteva occzM deosebite (un țut 
de penalitate ?l au avut c bară I), 
gălățenli ou preluat Inițiativa, ou 
egalat In penultimul minut șl ou în
scris golul victoriei ev 20 do se
cunde înainte de sfirțlt, Io o fază 
confuză la caro s-o reclamat o „dfr

Infrlngerec 
început meri 
scorul țl a 

In avantajS.C. Mier-
Miercurea 
'Dinamo, 

Secuiesc ;

ig. Secuiesc, 4—3 cu 
Ciuc ; S. - 

6-2 cu 
cu C.S.Ș. _ __ .

Dinamo 9—2 cu C.S.$. Tg. Se
in meciul-derby. Dunărea țl 

Sport-club au oferit un Joc intere
sant de bună valoare tehnică, cele 
două echipe fumlzind cel mai mulți 
Jucători lotutiri național. Scorul s-o 
menținut strins tot timpul locului, da
torită, fa special, intervențiilor celor

C.
C.S.Ș. 

Tg.
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livrare de la ma
gazinul Reșița 

livrare de la ma
gazinul Craiova

p-ai.ru
în sală.

• Iri- 
simțî

referate 
Santana, 
participă

fe-
i-a

Jocuri 
să-1

I va tn- 
'himistul 

Foto : D. NEAGU

pe- 
a 

peste 
oricum dacă 
performanțe

de iarnă, 
că și in 
martie 
Îndrăgit 
va fi la 1

In 
me

de 
~ a 
fost
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Caramalău 3,
1, Oltean 1, 
CREȚU -

TG.
BUHUȘI 20—22 
fondul unui joc

6, Tomescu 3, Bocănea- 
lancu 2. Matarangâ 2. 
1, Carapetru 1, respec- 

Avădanei 8. Covaliuc 5, 
Corban 1, Discă 1

„momente" 
noș-

fu
a-

Foarte utilă echipei tale. Victoria Amarandei (Confecția) 
scrie un nou gol (Fază din intilnirea Confecția —_ C) 
Rm. Vilcea).

si 1'69

Iordache — de 
ținute „om la 
acestea poarta 

dar

„IRICOlOmi" IAU SIARTUL ÎN [IAPA ACUMULĂRItOR

ACTUALI TATI

eseu

«r-ga 1. (A. SZABO

9

DE ȘTAFETA • ••

de

Emanuel FANTÂNEANU

Magazinul Pitești pînă Ia

?i intre 101 și
SATISFACȚII PEN- Magazinul Iași

i
f

L-am 
dirt
Ion

Reșița 
Craiova 
Timișoara

noi 
de 

le-am

plnă la nr.
(între 4.001 șl

pînă la 
Intre 1.001

gate 0 bogate activități sportive, repu- 
viști nti Dumitrescu, Dan Nlculescu șl 
ghiar șl ultimele lor trofee...

FOTO : Jacqueline ZVON’EVSCID

g

MAGAZINELE AUTO I.D.M.S. livrează autoturisme DACIA 
1300 după cum urmează : 
Magazinul București

Și

- an
ii re

gional.
pe 

ovițti
ei de 
l na- 
îlniri 
egitit
ționa-

4.800/1982
5.000/1982 cumpărătorii vor fi 

onorați de la magazinul I.D.M.S. Pitești)

s-au inmînat cupe, 
partea

Vînzăriie se efectuează tn funcție de stocul zilnic de autotu
risme șl capacitatea de livrare a fiecărui magazin.

Id... ; CONSTANTIN (Titi) 
DUMITRESCU, antrenor e- 
merit, medaliat cu 
la J.O. de la

1300", „Trabant

GREU ACUM UȘOR MAI TIRZIU

[|f

de la gazde, si 
la oaspete sînt 
om", eu toate 
Progresului este asaltată. 
Lidia Stan apără foarte bine. 
Au înscris : Luțas (cea 
bună de pe teren) 8, Cojocaru 
<, Șîefanovici 4, Ștefan 1, res
pectiv Iordache 6, 
Manta 3, Sotiriu 
Bădescu 1. 
coresp.).

MUREȘUL 
TEXTILA 
(10—11). Pe 
fără convingere al handbalis
telor mureșence, și al unei e- 
voluții foarte bune a echipei 
Textila, aceasta din urmă a 
cîștigat pe merit. Au Înscris : 
Peres 9, Biro 4, Bărbat 3, Ki- 
bedi 3, Petrescu 1, respectiv 
Ciubotaru 7, Popovici 6, Hai- 
dău 4, Raclis 3^ Leonte 1, Var- 

coresp.)
HIDROTEHNICA CONSTAN

TA — TEROM IAȘI 28—19 
(13—11). Ieșencele au evoluat 
bine doar în primele 10 mi
nute. Cu un atac eficient 
avînd în poartă pe Viorica Io
nică în zi foarte bună. Hidro
tehnica a cîștigat fără proble
me. Au Înscris : Dimofte 11,

Frîncu 
lă 2. 
Bratu 
dv 
Vișan 2, ________
Turbatu 1, Borșanu 1. (Cofijel 
POPA — coresp.)

C.S.M. INDEPENDENTĂ SI
BIU — ȘTIINȚA BACĂU 21—24 
(10—10). Cu o apărare fragilă 
si ratînd 8 aruncări de la 7 m, 
gazdele nu au putut face față 
jocului foarte bun al studen
telor băcăuance, conduse exce
lent in atac de Laura Lupșor. 
Au înscris : Barzu 5. Coșulțchi 
5, Oncu 4, Oțelea 3, Macarie 
Klein 2, respectiv Voinea 
Lupșor 6, Leonte 5. Călin 
Găitan 2, Ilrițcu 1, Păun 1. 
IONESCU — coresp.)

C.S.M. SF GHEORGHE 
RULMENTUL BRAȘOV 16—22 
(7—10). Brașovencele și-au
construit mai bine atacurile, au 
avut in Elena Drăgănescu un 
portar In formă excelentă și au 
cîștigat pe merit Au înscris : 
Andor 6, Vișan 4, Laszlo 2. 
Marian 2, Kopacz 1, Florea 1. 
respectiv Oacă 7, Tache 4, Nei
că 4, Pătruț 2, Marian 2, Că
lin 1, Demeter 1, Drăgușel 1. 
(Gh. BRIOTA — eoresp.)

ZILE „DE VÎRF" LA PATINOARUL FLOREASCA... I
I

ale C.S.Ș. nr. 2 (prof. Doina Bă- 
dic, Felicia Grozea), Triumf 
(prof. Victor Neagu, Alexandru 
Bărbălău), I.E.F.S. (elevii din 
grupa prof. Letiția Miclescu) 
etc.

Da, e plăcut la patinoarull 
Floreasca ! Muzică, lume mul
tă și veselă. Atelierul de as
cuțit patine lucrează de dimi
neață pînă seara. Numai de 
dimineață lucrează centrul pen; 
tru închiriat ghete cu patine 
(stocul pentru adulti se epul-

zează in zece minute) și nu
mai rareori lucrează. acum 
..secția ceai" din cadrul bufe
tului aparținind de .Ambasa
dor".

Așadar, lună de vîrf in ia
nuarie, la patinoarul Floreas
ca. Cu sute de avansați 
cepători, cu atrăgătoare festi
valuri și Întreceri în 
„Daciadei" 
insă spera 
bruarie și 
pe acest 
bucureștean 
gată și frumoasă.

cadrul
Putem 

lunile fe- 
ac ti vita tea 

patinoar 
fel de bo-

faima... ,* GAVRILA 
GHIAR — de mai 
ori campion national 
pistol liber, participant

multe 
h 

_ la
Olimpiada din I960, maestru 
emerit al sportului, l-a 
crescut ți format, printre 
alții, pe Laurențiu Pop, spe
cialist tn probele de pistol 
eu aer comprimat... — iată 
In citeva cuvinte o „viață* 
de sportiv și antrenor des
fășurată timp de peste trei 
decenii sub culorile acelu
iași club : Dinamo Bucu
rești. „Dan Niculescu, Titi 
Dumitrescu, Gavrilă Ma
ghiar au trecut ln._ tribună 
— ne spunea președintele 
clubului, Nicolae Petriceanu. 
cu

bronz 
Melbourne, 

multiplu campion national, 
maestru emerit al sportului, 
unul dintre cel mai desă- 
virțiți tehnicieni ai boxului 
nostru, frații Simion ți Ca- 
Hstrat Cuțov îi datorează

prilejul unei emoțio
nante festivități care 
a avut loc zilele tre
cute —, dar la capă
tul unei îndelungate 
și bogate activități, 
tn care au cunoscut 

sportivă și munca 
de satisfacții a an- 

eforturi ris- 
decursul anilor 

succese de prestigiu pe 
național ți intemațio-

gloria 
plină 
trenorului, 
plătite în 
prin 
plan 
nai".

U
plachete, flori. Din

SUCCESE DE SEZON LA ÎNDEMÎNA TUTUROR I
Cu suma de numai 10 lei, oricine joaca poate 

obține:

• AUTOTURISME „Dacia 
601" • MARI SUME DE BANI.

Agențiile Loto-Pronosport 
vă oferă zilnic posibilitatea 
dv. printre marii cîștigători I

?' 
de

vînzătorii volanți 
a vă număra și

UN PRILEJ DE FRUMOASE
TRU DV.. UN CADOU PLĂCUT PENTRU CEI

DRAGII

S-a încheia*., La sfîrșitul săp- 
tămînii trecute, consfătuirea 
antrenorilor primului eșalon 
fotbalistic; astăzi începe, pen
tru toate divizionarele „A", 
rioada cea mai importantă 
întregului ciclu anual, 
care nu poți trece 
vrei să obții 
înalte.

Intre cele două 
— colocviul tehnicenilor 
*.ri și startul pregătirilor pen
tru stagiunea competițională 
de primăvară — legătura este" 
una firească, primul propanin- 
du-și să-1 pregătească pe celă
lalt așa cum scrie ia carte, po
trivit cu obiectivele de perfor
manță ale fotbalului românesc 
in 1983.

Erau, normal, unele 
insuficient precizate (atît 
pianul instruirii cit și al 
todologiei, al mijloacelor 
obținere și de menținere 
formei sportive) ; ele au 
lămurite in timpul consfătuirii, 
care a întrunit deseori, pe par
cursul ei. atributele unui curs 
de perfecționare.

Antrenorii mai tineri — în
deosebi ei. aflați la o vlrstă 
deopotrivă a elanurHor și a... 
originalităților lipsite de bază 
științifică — au putut pătrunde 
ceva mai adine in specificul 
perioadei, au înțeles de ce tra
tarea. ACUM, cu «perficiali- 
tate a factorului fizic se plă
tește la ora (adevărului) com
petițiilor oficiale, interne și 
internaționale. acumulări
temeinice de energie, obținute 
ia iarnă, ea și după aceea, pe 
parcursul anului — s-a subli
niat In zilele consfătuirii — 
fotbalist oricît de înzestrat 
poate da randament maxim 
niveluL terințelor actuale".

Afirmație cu acoperire 
practica imediată, cursanțiî 
vind posibilitatea să constate, 
prin intermediul video-casete- 
lor, cit de mult transpiră la 
antrenamente cei mai taleaîați 
fotbaliști ai lumii. Și. pentru 
a-i feri pe antrenori de exage
rări. de căderi dintr-o extremă 
intr-alta, a fost lămurită. o 
dată In plus, relația fizie-teh- 
nic, relația fîzie-tetuue-taetie- 
psihic, -mnund''M': -se — și 
în perioada pregătitoare, desi
gur — temele, exercițiile prin 
care fotbailstu! acumuiează sj-

multan la mai muiți factori.
Se înțelege, întreaga pregă

tire care urmează să se efec
tueze va trebui să se reflecte 
ÎN JOC, in rezultatul de pe 
tabela de scor. In acest sens, 
a fost bine venit dialogul pe 
tema „cit ofensiv ?, cit defen
siv S-au emis,' in sprijinul 
linei teze sau a alteia, și urnele 
proporții, ajungîndu-se, spre 
final, la singurul adevăr ace' 
că — pentru a fi realmente 
competitiv — JOCUL TRE
BUIE SA FIE COMPLET că 
în fotbalul actual „toată lumea 
atacă, toată lumea se apără". 
Este, in ultimă analiză, teoria 
„normelor duble" de mult 
transpusă în practică, cunos
cută și sub formula FOTBAL 
TOTAL, o noțiune care încor
porează în sfera șa efort, mult 
efort, judicios acumulat, judi
cios cheltuit.

Așadar, de astăzi — START, 
pentru toate divizionarele „A". 
Intr-o nouă perioadă de mu/ncă 
intensă, depusă în slujba obți
nerii performanței înalte A- 
colo unde antrenorul primului 
eșalon va mai întîmpina rezis
tență, de genul „Știți, maestre, 
azi sînt obosit, vă rog să mă 
Invoițî", el va putea replica cu 
ceea ce i-au arătat, săptămina 
trecută, video-case tele : „Știi
dragă, și Keegan muncește e- 
norm, zi de zi, pe întreaga du
rată a anului fotbalistic.-"

Gheorghe NICOLAESCU

e ORAȘUL IUUOSl-AV 
SPLIT găzduiește în aceste zile 
cursul U.E.F.A., deschis antre
norilor echipelor nați-inaie și 
responsabililor cu formarea 
cadrelor tehnice La acest curs, 
la care vor prez-n a 
Enzo Bearzot, Tele 
Jupp Derwall ș.a., • ,______
din partea tării noastre Mir
cea Lucesc» și Victor Stâncii' 
lescu.

« ÎNCEPIND DE MilNE, 
federația de specialitate orga
nizează o competiție de mini- 
fotbal rezervată echipelor 
cadrul centrelor de copii 
celor 18 divizionare „A", 
trecerile se vor desfășura 
formula cu patru serii (la 
iești. Pitești, Timisoara și 
șov), Ia *Ie avînd cHeot de joc 
copiii născuți în 197') 
(ani calendaristici).

Me.-iurile din cele 
grupe se vor disputa — ___ ,
sistem turneu, iar echipele cla
sate pe primul loc vor parti
cipa la turneul, final programat 
sîmbătă și duminică la Bra
șov. La încheierea competiției, 
echipa învingătoare va primi o 
cupă din partea ziarului „Spor
tul".

din
■ ’ e

în-
;r.

Plo
ii ra-

sile.
După-am ,-_^a de ieri a fost 

consacrată înotului, pentru su
plețe ți relaxare. Intr-o scur
tă pauză, l-am rugat pe Mir
cea Lucescu să comenteze con- 

ales 
Am alcătuit un

»•

• DUPĂ ANTRENORII PRI
MULUI EȘALON FOTBALIS
TIC. VA FI RÎNDUL TEHNI
CIENILOR CARE ACTIVEAZĂ 
LA ECHIPELE DIVIZIONARE 
„B“ să ia parte la un curs de 
perfecționare, de îmbogățire a 
cunoștințelor în vederea pre
gătirii temeinice a sezonului 
competițional de primăvară. 
Cursul va avea loc între 17 și 
20 ianuarie, la București.

clubului. Din partea celor 
care au preluat ștafeta. 
„Este o aparentă despărțire 
— ne spune Dan Niculescu. 
vorbind și In numele cole
gilor săi —. deoarece 
vom rimine alături 
sporturile pe care 
îndrăgit ți care ne-au con
sacrat de echipele și dubit 
nostru', la care Titi Dumi
trescu adaugă : teșit
la pensie, dar asta nu ta-

* - "de
felid- 

din 
poate, 

albume 
mărturii 

despre drumul parcuri de 
el prin sportul românesc.

Ne-am despărțit, 
lăsat. Insă, pe „omul 
cPlț" explicîndu-i lui 
Monea cum trebuie să-i În
vețe pe puști lovitura deci
sivă, pe Dan Niculescu spu- 
nlndu-i lui Gheorghe Novac 
care este cel mai scurt drum 
spre panou. Iar pe Gavrilă 
Maghiar demonstrind cum 
se la linia dreaptă... O linie 
care pentru cei trei a dus 
spre numeroase șl frumoa
se victorii I Schimbul 
ștafetă Începuse...

seamni cd att_ scăpat 
noi P. îmbrățișări, 
țâri, fotografii. Cele 
urmă vor pune, 
punctul final unor 
care au adunat

figurația lotului și mai 
numele noi. 
lot lărgit, in care se află 
eițita dintre probabilii purtă
tori ai tricoului olimpic. Asta, 
pe de o parte. In ceea ce pri
vește numele noi, să încep cu 
mezinul, deci en Hagi, un tinăr 
care va împlini 
bruarie „-1S ani.
remarcat In cite
și am socotit nec
prindem in rodaj. Controlul me
dical ne-a demonstrat că am 
procedat bine, deoarece poten
țialul lui fiziologic e mult sub 
cel tehnic si trebuie mărit 
Sper să înțeleagă semnificația 
acestei chemări si să prindă 
din zbor ritmul internațional. 
In ceea ce îl privește pe Nica, 
ei are unele calități, plus re
comandarea Iul Dobrin, care nu 
e a nnui om neavizaL- Balint 
nu e chiar în situația lui Hagi, 
a mai trecut prin loturi, dar 
trebuie să știe că principala lui 
misiune e de a eiștiga Încrede
rea tehnicienilor si a coechipi
erilor de lot Iordache, de a- 
semenea, poate găsi și el un 
loc sub soarele echipelor na
ționale. Bineînțeles că acest 
lot nu e complet Este vorba 
între alții, de craiovenii Irimes- 
eu, Cirțu și Geolgău, care vor 
reveni in lot după pregătirea 
de la club, care, nu mă în
doiesc, va fi la fel de exi
gentă ea șl a Lotului".

Antrenorul secund Mircea Ră- 
dulescu e și el mulțumit de 
felul In care jucătorii răspund 
la comenzi, Încă din start 
„Sper să repetăm ciclul de la 
Poiana ’82, cu uu plus, nece
sar, pe care îl vrem bine e- 
chilibrat. Munca va fi deo
sebit de grea, pentru că acum 
e perioada in care fotbaliștii 
nu sînt mai prejos de efortu-

rile sporturilor individuale de 
mare dificultate".

Costică Ștefănescu e satis
făcut de atmosfera din cadrul 
echipei : „Simt că e bine, că 
eforturile sînt liber consim
țite. Au contribuit la a~ta și 
rezultatele, dar și o anume at- ' 
mosferă de civilizație fotbalis
tică, dacă-mi permiteți expre- . 
sia. Se vorbește mai serios și 
se glumește mai puțin pe te
ma fotbalului. Mai mult ca 
oricind, antrenamentul practic 
alternează cu cel teoretic. Cei 
tineri par deciși să se inte
greze si din acest punct de 
vedere. Intr-un cuvînt, la ca
pitolul pregătire nu am grija 
Lotului. Mă gîndesc însă la di
ficultățile intervenite la echi
pa mea. Universitatea Craiova. 
Țlcleanu s-a operat la ochi 
si nu poate fi vorba să joace 
meciurile cu Kaiserslautern, Bă
lăci, nu va putea juca nici el 
primul meci cu echipa 
germană, pentru că a 
cartonaș galben cu Bordeaux, 
la Craiova si. așa cum preve
de o clauză de regulament pe 
care nu am runoieut-o. es(c 
suspendat pentru meciul ur
mător, ca reeiiiiv’st. In sfî sit. 
lui Donose i-a lofi scos ghip
sul, dar lucrurile, nu merg prea 
bine și va trebui să reia bă
ile. Deci, o întreagă linie de 
mijloc, fo.la noastră. Sigur, 
că am avea și o a doua /inie 
(Geolgău — Beldeanu 
mescu), da. tare m-aș ____
eu bine și cu ceilalți in teren".

€ind l-am văz it pe Bal.ui, 
in pat. cu boneta pe cap. a 
zlmbit amar și ne-a spus: „De 
unde să știu eu că te rade și 
la un singur cartonaș? Noroc 
că Univt sitatea a arătat că 
poate juca bine în deplasare 
și fără Bălăci". Bine ar fi...

Astăzi, la Poiana Brașovu
lui. la era 18, începe marea e- 
taoă a acimra’ări’oT de fond...
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REZULTATELE CONCURSULUI 
PRONOSPORT DIN 9 IANUARIE 

1983
I. Aveilino — Udinese X ; II. 

Cagliari — Ascoll 1 ; ill. Cesena
— Napoli X ; IV. Fiorentina — 
Pisa 1 ; V. Genoa — Juventus 1; 
VI. inter — Catanzaro 1 ; VII. 
Torino — Roma X ; VIII. Verona
— Sampdoria X ; IX. Cremonese
— Cavese X • X. Foggia — Cata
nia X ; XI. Lazio — Arezzo 
xn. Lecce — Milan X ; 
R6ggiana — Bologna X. 
TOTAL DE CÎȘTIGURI ; 
LEI, din care 114.512 lei, 
la categoria 1.
NUMERELE EXTRASE LA 
GEREA EXTRAORDINARA 
NOEXPRES A NOULUI AN DIN 

9 IANUARIE 1983
FAZA I : Extragerea I : 29 

36 10 25 9. Extragerea a II-a : 
26 9 16 13 42

FAZA A II-a : Extragerea a 
IlI-a : 40 30 39 11 3 7 : Extrage
rea a IV-a : 40 22 34 42 13 27 ; 
Extragerea a V-a : 7 40 25 6 
30 ; Extragerea a Vl-a : 21 19 
26 2 45 ; Extragerea a Vn-a : 
44 25 17 32 10 ; Extragerea
VIII-a . - - — -
gerea a

FAZA 
X-a î 11

17 
10
39 
a

38 22 9 11 25 23 : Extra-
IX-a : 24 8 36 10 45 12. 
A în-a :
8 23 20 34 39. FOND TO

TAL DE CÎȘTIGURI : 4.882,993 lei.

ai.ru
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PREGĂTIRI, LA EDMONTON, 
PENTRU UNIVERSIADĂ

. D'ISERE. Proba de x>- 
din cadrul „Cupei Mon- 
desfășurată duminică, a 

ciștigată de austriacul

VAL 
borire 
diale“, 
fost I . _
Erwin Resch în 1:59,26, urmat 
de Peter Luscher (Elveția) 

-1:59,44, Conradin Cathomen (El
veția) 1:59,56, Ken Read (Ca
nada) 1:59,57, Michael Mair (Ita
lia) 1:59,64, Harți Weirather 
(Austria) 1:59,71.Elvețianul Pe
ter Muller, unul din principalii 
favoriți, a fost descalificat

VERBIER (ELVEȚIA) Slalo
mul super-uriaș feminin con
țină pentru „Cupa Mondială”, 
disputat duminică, a fost cîș
tigat de vest-germana Irene Ep
ple in 1:16,70, urmată de Hanni 
Wenzel (Liechtenstein) 1:16,94, 
Tamara McKinney (S.U.A.) 
1:15,96. Cindy Nelson (S.U.A.) 
1:17,31, Fabienne Serrat (Fran
ța) 1:17.33, Maria Epple (R-F. 
Germania) 1:17,48. De la acest 
slalom super-uriaș, primii din 
istoria „Cupei Mondiale* femi
nine, a lipsit campioana mon
dială Erika Hess (Elveția), care 
a suferit in luna decembrie o 
intervenție chirurgicală la ge
nunchi. In clasamentul general 
al „Cupei Mondiale* conduce în 
continuare Erika Hess cu 105 p, 
urmată de Hanni Wenzel 89 p, 
Tamara McKinney 80 p, Elisa
beth Kirchler (Austria) 59_P, 
Irene Epple 52 p, Christin 
oper (S.U.A.) 50 p etc.

Co-

(W
3-a 

oară consecutiv titlul de cam
pioană a R.D. Germane la pa
tinaj artistic. Au urmat-o Jani
na Wirth si Karin Handschke. 
In proba masculină titlul i-a 
revenit lui Falko Kirsten, in 
timp ce la perechi a cîștigat 
cuplul Sabine Baess — Tassilo 
Thierbach, cane repetă 
•ul de anul trecut.

KLINGENTHAL (TLD. 
MANA).
schi-fond pe distanța de 18 km.

BERLIN. Katarina Witt 
ani) a cîștigat pentru a

sucre-

___ .____ GER-
Proba feminină de

REZULTATE DE VALOARE
IN CONCURSUL DE INOT

DE LA INDIANAPOLIS
aa 
de 
de

Ckeva rezultate de valoare 
fost înregistrate In eonc-ar»ul 
Înot de la Indianapol^ (bazin 
25 m). Kristin Otto (R.D. Ger
mans) a realizat 5S.S7 La m
«paie, iar compatrioata sa Birjit 
Meineke 1^6.33 la 2M m liber. 
Americanul Jeff Kostoff a Îno
tat 6M m liber in 7:44X3. iar r-a- 
feta feminină de 4 X !•» m mret 
a R. D. Germane a fost crono
metra tâ in t.fft.B. Toate aceste 
rezultate reprezintă cele mal 
bune performanțe mondiale ia 
bazin de 23 m. Alte rezultate : 
MASCULIN : 5» m liber : Slong 
Aug (Singapore) 22.42, ttă m li
ber : Barat Petnd (Iugoslavia) 
1:4S,27. Rowdy Gaines (S.U.A.) 
1:48.36. IO* m libero Petrid 3.47M. 
Kostoff 3:43,11. 100 m bra* :
John Moffet (S.U.A.) 1:61.82, »• m 
bras : Moffet 2:14.73. IN m flu
ture : Brad Haring (S.U.A.) 54.13. 
160 m spate : Frank Ba.truscti 
(R.D.G.) 56.06, 260 m mixt : Roger 
Vanjouanne (S.U.A.) 2:61.3a. 4N 
m mixt : Kostoff 4:1952 ; FEMI
NIN : 50 m liber : Meineke 23X. 
400 m liber : Kim Lineham
IS.U.A.) 4:04,13. 800 m liber : Tif
fany Cohen (S.U.A) 2123,53. IN m 
bras : Ute Gewenlger (R.D.G.) 
1:07,85, 200 m bras : Geweniger 
2:26.85, 100 m fluture : Mary T. 
Meagher (S.U.A.) 59.43. 200 m
mixt : Otto 2:12.05, 400 m mixt : 
Tracy Caulkins (S.U.A.) 4:42.11.

Schioare vest-germani Irene Epple, recenta ciftigăioare a «Id
iomului 
britanic

„juper-uriaș” de la Verbier, are in persoana atletului 
Sebastian Coe (logodnicul său) un înfocat susținător 

Telefoto t A.P.-AGERPRES

pentru „Cupa Mondia-contind _ _ _
lă“, a fost ciștigată de norve- 
gianca Brit Pettersesn (campioa
nă mondială de junioare la S 
km în 1980) cu timpul de 27:30,8, 
urmată de Marie Rlsby-Johan*- 
son (Suedia) 27:31,0 șl Blanka 
Paulu (Cehoslovacia) 27:354- 
în clasamentul „Cupei Mondia
le* conduce Pettersen cu 40 p, 
urmată de Maria-Lfisa Hae- 
mae’.aeiien (Finlanda) și Blan- 
ka Paulu cu cite 38 p.

HARRACHOV (CEHOSLOVA
CIA). Concursul de sărituri eu 
schiurUe din cadrul „Cupei 
Mondiale* i-a revenit lui Holger 
Freitag (R.D.G.) cu 25L5 p 
(113,5 m și 114 m). urmat de 
Marrku Pueenius (Finlanda) 
25X9 p (118 și 113 m), Klaui 
Ostwald (R.D.G.) 249 p (111 U 
114 m). Ștefan Stannariun
(ÎLD.G.) 247.7 (115 și 108 tn).
Armia Kog’er (Austria) 247,1 p

VIOLENȚA
După cum infomeazi Jnter- 

national Herald Tribun»* «ub 
impulntt crefterii 
loose* a vLG—. 
Bill Beausey. directorul Acade
miei pentru psihologia sportu
lui din Toledo (Ohio, S.U^J 
s inventat un sistem de clasi
ficare a disciplinelor sportiva 
ra funcție de periculozitatea 
lor. Pentru ceea ce el a numit 
Jlegistrul violenței in sport*. 
cutoml a luat in considerație 
J elemente : numărul de 
Cipenți (la competiție) ;
Si calitatea contactelor 
role ia timpul jocului;
Si irstensiiatea zgomotelor ge
nerate de spectacolul sportiv ; 
efortul principal necesar pen
tru obținerea succesului ; tipul 
de desfășurare a acțiunilor 
specifice «portului respectiv; 
gradul pericolului fizic i-iereni 
și atmosfera emoțională a în
trecerii sportive eu public. 
Dind puncte celor S5 de dis
cipline luate in evidentă, au
torul le împarte trei mari 
categorii, pe care le notează 
cu literele : X (interzise co
piilor sub 13 ani). R (cu res
tricție, deschise doar persoane
lor cu o buni condiție fizici) 
«i G (generale, pentru oameni 
de orice virstă și in orice stare 
fizică). Intrucit s-a concentrat

T „«pectueu- 
tholenței fa» «port.

parti
tivul 

corpo- 
tipul

selecție ȘI INSTRUIRE
'(Am-re lin vag l)

— Nu spunem vreo noutate 
afirmînd că, in tenisul mon
dial — ca si în alte discipline, 
dealtfel 
coboară vertiginos. Tenisul ro
mânesc

virsta campionilor

întreprinde ceva pen
tru ca participările la 1 
nee internaționale (destul 
multe în 1982, dar soldate 
puține rezultate demne de

tur- 
de
cu

. . s a
fi luate în seamă) să se ridi
ce la nivelul așteptărilor, în 

. 1983 ?
— Fără ca acestea să fie scu

ze, trebuie să recunoaștem că 
în tenis un jucător se formea
ză foarte greu, de cele mal 
multe ori fiind nevoie de ani 
multi pînă să ajungi la i 

■ legerea roadelor. Tocmai de 
ceea dorim ca anul 1983 
însemne si un salt calitativ 
tit în privința selecției și 
struirii, cit si a promovării 
talente în arena internațională. 
Pe alt plan, vom pretinde

cu-
■ a- 
: să

a- 
in- 
de

mai mult de la antrenorii sec
țiilor și cluburilor. Este un lu
cru bun că asistăm la Înti
nerirea cadrelor de tehnicieni, 
colegiului antrenorilor răminin- 
du-i sarcina de a-i îndruma 
și controla cu maximum de e- 
xigență. Aceeași conduită e 
vom avea și față de jucătorii 
care vor fi prezent la startul 
unor turnee, fiind hotăriți să 
trimitem ca reprezentanți ai te
nisului românesc numai spor
tivi foarte bine pregătiți, ca
pabili să se „bată" pentru fie
care punct și care să nu con
sidere prezenta la turnee o... 
excursie ! Am nominalizat o 
serie de jucători tineri, pe 
grupe de vîrstă, cărora le vom 
asigura cele mai bune condiții 
de pregătire. Chiar în aceste 
zile ei se află în diverse o- 
rașe, unde au Ia dispoziție săli 
de sport corespunzătoare, pre
cum sl toate materialele ne
cesare unei instruiri de cali
tate superioară.

(111,5 și 112J m). în clasamen
tul generai al „Cupei Mondia
le* conduce Matti Nykaenea 
(Finlanda) cu 98 p.

BRUXELLES, 9 (Agerpres). 
După cum se anunță in bule
tinul Federației internaționale 
a sportului universitar, între
cerile sportive ale Universia
dei de vară de la Edmonton 
(1—11 iunie 1983) vor fi com
pletate cu un bogat program 
cultural, capitala provinciei ca
nadiene Alberta transformîn- 
du-se în zilele campionatelor 
mondiale studențești într-o 
vastă scenă a artei și culturii 
din întreaga lume. Va fi orga
nizat, astfel, un Festival folclo-

ric internațional, evoluțiile di
feritelor ansambluri desfășu- 
rîndu-se în principalele puncta 
de atracție din Edmonton, ia» 
în piețele metropolei canadie
ne vor fi organizate spectacole 
de circ, pantomimă șl muzici 
Centrul Congreselor din Ed
monton va găzdui o expoziție 
internațională de artizanat, ta 
care meșteri artizani din în
treaga lume vor face demon
strații practice. Vor fi. de ase
menea, vernisate expoziții de 
pictură și desene executate de 
copii.

COMPETIȚII EUROPENE DE HANDBAL
Cit^va dintre rezultatele care 

ne-au parvenit din competiți
ile europene de handbal (op
timi de finală, tur) : FEMEI : 
Cupa campionilor ; Spartak 
Moscova — Vorwărts Frankfurt 
pe Oder 26—11 (14—4), Swift
Roermond (Olanda) — Bayer 
Leverkusen 12—13 (5—8), Ra- 
dnicki Belgrad — Iber Valen
cia 29—19 (15—11). ATV Basel 
— Start Bratislava 18—32; 
Cups cupelor : RTV Basel — 
Ariosto Ferrara 21—14 (10—5),

SC Magdeburg — Paris UC 
30—7 (16—1), Campo Ourique 
Lisabona — Epitâk Budapesta 
7—28 (4—14), Osijek (Iugosla
via) — Siidwest Berlinul Occ. 
30—19 (17—7) ; Cupa federației! 
Empor Rostock — Conflane 
(Franța) 40—8 (20—2). VfL En
gelskirchen (R.F.G.) — Vesta» 
Oslo 15—15 (9—6) ; BĂRBAȚI!
Cupa federației : Empor Ros
tock — FQchse Berlinul Oce 
18—18 (7—9). j

Campionate
City 0—8,
West Ham
— Aston

R>- 
Ar-

ÎN SPORT

samental : 1. Estudiantes 46 p, 
2. Independiente 45 p, X Boca 
Junior» 42 p, 4. Newell’s Old 
Boy» M p (33 j). X Velez Sar«- 
field 39 p _ 17. Platanse 23 p, 
18. Nueva Chicago 22 p, 19. Sar
miento 20 p.

ANGLIA (etapa „32-imilor* 
de finală ale Cupei) : Arsenal 
— Bolton 2—1. Blackburn — 
Laverpotd 1—2. Charlton — 
Ipswich 2—3, Derby — Nottin
gham Forest 2—0, Tottenham 
—■’ Southampton 1—0. Sunder-

Turnee

land — Manchester 
Manchester Utd. —
2— 0, Northampton 
Villa 0—1.

ITALIA (ei. 15). _ ______
etapă a turului s-au înregistrat 
rezultatele : Avellino — 
nese 1—1, Cagliari —
3— 1, Cesena — Napoli 
Fiorentina — Pisa 2—1.
noa — Juventus 1—0,
— Catanzaro 5—0. Torino —
Roma 1—1, Verona — Samp- 

L 
P. 
P.

doria 1—1. 
Roma 22 n.
1 Inter 19 p,
5—8. Torino

In sală

tn ultima

Udi-
AscoM 

0-0, 
G«- 

Inter

Clasamentul : 
2.
4.
Si

Verona 21 
Juventus 18 
Udinese 18

cu precădere asupra «porturilor 
populare ia America. autorul 
notează cu X : cursele moto- 
cicliste, meciurile de hochei pe 
gheată, de fotbal american și 
de box, cursele de cai. Po
trivit autorului in categoria R 
intră : fotbalul (de tip euro
pean), baschetul, baseballul. 
schiul «i popicele. In ultima 
categorie apar jocuri ea golful, 
biliardul și altele.

Interesant ni se pare faptul 
ci. in concluziile studiului său, 
Beausey consideră că printre 
sporturile de echipă fotbalul 
(european, soccerul) este „cel 
mai bun și cel mai puțin vio
lent* și exprimi nădejdea că 
toți copiii americani îl vor a- 
dopta. înainte de a opta pen
tru alte ramuri de tipul spor
turilor violente. ca hocheiul 
sau fotbalul american. Autorul 
nu vede de cit doi factori ne
gativi in fotbal : continuitatea 
in desfășurarea acțiunilor de 
joc (care poate genera mari 
tensiuni, pe teren sau in tri
bune) și tradiția rivalităților 
(care poate produce, de aseme
nea, mari încordări printre ju
cători «cu spectatori).

Leningrad. In ziua a doua a 
competiției de juniori din ca
drul turneului „Memorialul 
Granatkin” au fost înregistrata 
rezultatele : Statele Unite — 
U.R.S.S. II 2—1 I. Franța — 
R.F. Germania 5—2, U.R.S.S. 
I — Cehoslovacia 3—1.

Geneva. Echipa Bayern M(in
ch en a cîștigat turneul din 
Elveția. Ultimele rezultate:

Nancy — Lausanne 0—2 (0—0), 
Bayern — Nancy 2—2 (0—2),
Servette Geneve — Zurich 
0—2 (0—2), Zurich — Lausanne 
1—3 (1—2), Bayern — Servette 
6—3 (3—0). Clasamentul : L 
Bayern Miinchen 7 p, 2. Lau
sanne 8 p, 3. Nancy 4 p, 4. Zu
rich 2 p. 5. Servette Geneva 
1 P-

L4.I.
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AGENDA SĂPTĂMÎNII
TENIS : „Marele premiu-, bărbați, la Auckland (S.U.A.), 
pină la 16.1 ; Turneu internațional feminin, la Houston, 
pină la 16.1 ; SCHI : Coborîre pentru „Cupa Mondială-, 
La Val d’Isfere ; „Super-uriaș- pentru „Cupa Mondială- 
feminină, la Verbier (Elveția).
SCHI : Slalom uriaș pentru „Cupa Mondială-, la Adel- 
boden (Austria) ; Slalom special pentru „Cupa Mondială- 
feminină, la Davos ; BOB : Concurs pentru „Cupa Mon
dială- (bob 2 persoane), la Cervinia ; BASCHET : Me
ciuri In competițiile europene inter-cluburi, turul tn sfer
turile de finală.
VOLEI : Meciuri In competițiile europene inter-cluburi, 
grupele semifinale ; TENIS DE MASĂ : Meciuri în ca
drul Ligii europene ; BASCHET ; Meciuri in competițiila 
europene inter-duburi, turul in sferturile de finală. 
BASCHET : Meciuri In cadrul competițiilor europene in- 
ter-cluburi, turul In sferturile de finală.
ÎNOT : Concurs internațional la Strasbourg ; SCHI : Con
curs de fond In cadrul „Cupei Mondiale- feminine, la 
Stachy Zadov (Cehoslovacia) ; ATLETISM : Concurs in
ternațional în sală, la Ottawa.
RUGBY : Prima eta'pă în noua ediție a „Turneului ce
lor 5 națiuni" (Scoția — Irlanda, Anglia — Franța) ; 
SCHI : Concurs de sărituri pentru „Cupa Mondială-, Ia 
Lake Placid ; Coborîre și slalom special în cadrul „Cu
pei Mondiale", la Wengen (Elveția) ; Coborîre șl slalom 
special în cadrul „Cupei Mondiale- feminine, la Schruna 
(Austria) ; SCRIMA : „Trofeul Monal-, la spadă, la Paris. 
BOB : Concurs pentru „Cupa Mondială- (bob 4 persoane), 
la Cervinia.

Victor BÂNCIULESCU

TELEX • TELEX > TELEX • TELEX • TELEX © TELEX > TELEX • TELEX ® TELEX
BOX • Japonezul Katsuo To- 

kashikl șl-a apărat titlul de cam
pion mondial profesionist la cat 
semimuscă (versiunea W.B.A.) In- 
vingîndu-1 la puncte pe sud-co- 
reeanuî Kim Hwan Jin In gala 
desfășurată la Kyoto. • France
zul Lucien Rodriguez, campion 
european la cat. grea, este „cel 
mai probabil” viitor șalanger al 
campionului mondial (W.B.C.) 
Larry Holmes — a declarat pro
motorul american Don King.

CICLISM • Concursul de d- 
clocros desfășurat la Luxemburg 
pe distanța de 21,131 km a fost 
cîștigat de Claude Michely (Lu
xemburg), care obține cea de a 
11-a victorie In acest sezon. în
vingătorul a realizat lh 05:59,

ȘAH • în runda a 11-a a tur
neului de la Zalaegerszeg (Unga
ria), maestrul român Llviu Armaș 
a remizat cu ungurul Karcza, 
Gheorghiev cu Vegh, Csema a 
cîștigat la Horvath iar Tisch- 
blrtek la Borontak. în clasament

oooduce Vladimirov (U.R.S.S.) cu 
1,5 p (1), urmat de Csema (Un
garia) 6,5 p (1).

TENIS • Americanul Joban 
Kriek a fost desemnat jucătorul 
lunii decembrie de către organi
zatorii turneelor pentru Marele 
Premiu FILT Kriek a cîștigat 
pentru a doua oară consecutiv 
Campionatele internaționale ale 
Australiei, calltlcindu-se pentru 
Masters-ul care se va disputa la 
Madison Square Garden din New 
York intre 18 și 23 ianuarie. In 
proba de dublu a turneului de 
juniori de la Caracas, perechea 
Valerio Boccito — Harold Costlllo 
a- întrecut cu 6—3, 3—6, 6—3 cu
plul Mthnea Năstase (România) 
— Norbert Teufel (Austria). • 
în semifinalele turneului demon
strativ de la Rosemont (Illinois) : 
Borg — Connors 6—4, 1—6, 6—2,
McEnroe — Lendl 6—3, 6—2 (tn 
„sferturi” : Connors — Gerulaitis
6— 1, 6—4, McEnroe — Teltscher
7— 6, 6—4, Borg — Leconte 6—2,

6—7, 6—1). • In , .sferturile” tur
neului feminin de la Washington i 
Navratilova — Sukova 6—1, 6—1, 
Jaeger — Russell 6—7, 6—2, 6—i, 
Piatek — Potter 6—3, 6—i, Ha- 
nika — Mandlikova 6—7, 7—5, 
6—3 ; în semifinale : Navratilova
— Piatek 6—1, 6—3, Hanika —
Jaeger 6—7, 6—3, 7—5. • In se
mifinalele campionatului mondial 
de dublu, Ta Londra : Gîlnthardt 
(Elveția), Taroczy (Ungaria) — 
Slozil, Smld (Cehoslovacia) 6—1, 
6—4, 6—2 ; Gottfried (S.U.A.), Ra
mirez (Mexic) — McNamara, 
McNamee (Australia) 7—6, 7—5,
6—2. • La Kiel, in campionatul 
european Indoor : R.F. Germania
— Anglia 3—0 ; la Dublin : Irlan
da — Cehoslovacia 1—2.

VOLEI • In turneul feminin 
de la Bremen î Cuba — Franța 
3—0, R.F Germania — Polonia 
3—1, S.U.A — R.P. Chineză 3—1, 
Cuba — R.P. Chineză 3—1. Con
duc S.U.A. și Cuba cu cîte 8 p.
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