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Rugby de mare atracție, miine, la Toulouse I

ROMANIAFRANȚA
MECI DECISIV ÎN CAMPIONATUL F.I.R.A.

TOULOUSE, 2 (prin tele
fon). Duminică, pe „Stade 7 
Deniers* din marda oraș din 
sudul Franței, echipa de rugby 
■ tării noastre susține o foarte 
importantă intîlnire cu reduta
bila reprezentativă a „cocoșu
lui galic*. La acest med, deci
siv pentru soarta campionatu
lui FIRA, -XV*-le României 
ae prezintă după două victorii 
In această ediție a competiției 
continentale 
Si 19-3 cu 
splendidul 
fața Țării

(31—0 cu Polonia 
U.R.S.S.) sl după 

succes (24—6) In 
Galilor. Echipa 

noastră e bine pregătită, e pu
ternică. știe să joace, uneori 
chiar foarte bine (a dovedit-o 
și în recentul med cu Țara 
Galilor. renumita echipă a 
„diavolilor roșii* fiind între
cută atlt de categoric la Bucu
rești). Opinia publică specia
liștii așteaptă din partea spor
tivilor noștri o mare perfor
manță. E necesar să fie defi
ni tiv eliminat. în deplasare, 
„oomplexul francez* si e cazul 
să se profite acum din plin 
atmosfera favorabilă creată 
jurul rugbyului nostru. Un

IAtacă rugbyștii români prin Florică Murariu (i se opun Rives 
fi Rodriguez). Dumitru. Munteanu și Carăgea tint gata să-l sus

țină... (1982 București. România — Franța 13—9).

ROMANIA

de 
ta 
a-

astfel „egalul* din 1961 de la 
Bayonne. Se confirmau strălu
cit cele două succese româ
nești anterioare — primele din 
fata Franței — 11—5 (1960) și 
3—0 (1962). La Toulouse, in ini
ma rugbyului francez, „tricolo-

Ion
14. M. Aldea 13. Lungu 12. M. Marghescu 11. Vărzaru

15. V.

10. D. Alexandru
9. M.

Constantin
4. Gh.

7. Al. Rădulescu 8. Șt
5. Gh. Caragea

3. V. Pașcu 2. M. Munteanu

Paraschiv
6. FI. Murariu

Dumitru
1. I. Bucan

Arbitru : Roger Onintenton (Anglia)
1. Cremaschi

4. Lorieux
6. Rives 7. Joinel

10. Lescarboura
11. Esteve 12. Codorniou

2. Dintrans 3. Garuet
5. Condom

8. Erbani
9. Gallion

13.
15. Gabernet

Sella 14. lagisqust

FRANȚA

Șl PARTIDA DE LA SLATINA
© In Capitală, ultimul cu
plaj interbucureștean al 
sezonului, cu meciuri de
fruntea clasamentului ©
La Slatina, elevii lui Hala- 
gian în fața „blocului cra- 
iovean" de la Bratislava © 
La Oradea, F. C. Bihor are 
șanse să mai adauge două 
puncte Ia frumoasa sa zes
tre © La lași, gazdele pri
vesc spre... locul 2 © La
Tg. Mureș, va putea Gabor să treacă de Boloni ? © La 
Tîrgoviște, în preajma sondelor, meciul din „adîncurile 
clasamentului** @ Și F. C. Baia Mare mai poate urca, 
dar nu are o misiune ușoară cu formația piteșteană © 
La Galați, o echipă (Dunărea) care nu prea știe ce-i 

golul in fața... șutului lui Avădanei

CLASAMENTUL
1. STEAUA 13 9 1 3 27- 9 19
2. Univ. Craiova 12 7 2 3 21-10 10
3. Sportul stud. 13 7 2 4 23-14 îl
4. Politehnica lași 13 5 6 2 12-10 14
5. F.C. Bihor 13 6 3 4 20-17 11
6. Dina mo 10 6 2 2 18- 8 14
7. Jiul 13 6 2 5 13-15 14
8. F.C. Baia Mare 13 5 4 4 16-13 14
9. S.C. Bacău 13 6 2 5 13-18 14

10. F.C. Olt 13 4 5 4 11-10 tt
11. A.S.A. Tg. M, '13 5 3 5 15-18 11
12. Rapid 13 4 4 5 12-12
13. Corvînul 12 4 3 5 16-15 ii
14. Chimia 13 4 3 6 14-20 n
15. F.C. Argeș 12 4 1 7 13-17 9
16. C.S. Tîrțjovișîe 13 1 5 7 9 19 7
17. Dunărea C.S.U. 13 1 5 7 3-13 7
18. Petrolul 13 2 3 8 11-24 7

PROGRAMUL ETAPEI

Slatina : 
Oradea : 
București

- UNIV. CRAIOVA
- CHIMIA RM. VILCEA
- STEAUA

F. C. OLT 
F.C. BIHOR 
RAPID
(stadionul ,,23 -August*, ora 12)

SPORTUL STUD. - DINAMO
(stadionul „23 August*, ora 14)

POLITEHNICA
A.S.A.
CLUBUL SPORTIV 
FOTBAL CLUB 
DUNĂREA C.S.U.

- JIUL
- CORVINUL
- PETROLUL
- F.C. ARGEȘ
- S.C. BACĂU

i

lași :
Tg. Mureș
Tirgoviște :
Baia Mare 
Galați :

Ca excepția meciului Rapid — Steaua, celelalte partide vor .începe
Io ora 14.

I
Pe marginea lucrărilor plenarei C. N. E, F. S,

ANGAJAMENT FERM AL MIȘCĂRII NOASTRE SPORTIVE
PENTRU ÎNDEPLINIREA OBIECTIVELOR OLIMPICE DIN 1984

desfășurat.
Ple- 

Consiliului National 
Educație Fizică Și

semenea moment nu trebuie 
ratat I

înainte de a vorbi despre 
meciul de duminică, să ne a- 
mintim că. acum exact 20 de 
ani. la Toulouse, echipa de 
rugby a României obținea unul 
dintre cele mai bune rezultate 
ale ei pe un teren, francez : 
6—8. un eseu (Puiu Dragomî- 
rescu-RahtopoI) și un drop- 
goal de partea noastră, două 
eseuri (Gachassin si Dupuy) 
de partea adversă. Se repeta

rii* din . generația lui V. Mo- 
raru, R. Demian, P. Iordă- 
cheseu, M. Rusu, C. Stănescu. 
R. Chlriac et comp, au reușit 
o partidă magnifică. Jean Prat, 
atunci antrenorul francezilor, 
spunea după meci : „Românii 
au probat nu numai că pro
gresează că au ajuns la ma
turitate ; ei au știut să lupte

Dimitrie CÂLLIMACHI

(Continuare in pag a 4-a)

Miercuri s-a 
după cum am informat, 
nara 
pentru 
Sport, la care a fost analizată 
— ca 
important 
activitatea 
din anul 
principal 
gătire al 
principalele direcții si 
suri în vederea celor 
mari evenimente sportive 
anului viitor : Jocurile 1 
Dice de iarnă de Ia Sarajevo 
si îndeosebi, cele de vară de 
la Los Angeles. Raportul pre
zentat. ca si numeroasele luări 
de cuvint au fost străbătute 
ca de un fir roșu de prețioa
sele aprecieri orientări si indi
cații. de înaltul îndemn mobili
zator cuprinse în MESAJUL 
TOVARĂȘULUI NICOLAE 
CEAUSESCU, secretarul ge
neral al partidului. președin
tele tării, adresat Conferinței 
oe tară a mișcării sportive din 
anul 1982. ca si în alte docu
mente importante de partid. 
Toți participantii la dezbateri 
au rostit cuvinte calde, pornite 
din adincul inimilor, nline de

un punct deosebit de 
pe ordinea de-zi — 

de performantă 
1983. cu accentul 

oe stadiul de ore- 
loturilor olimpice si 

mă- 
două 

ale 
Olim-

aleasă dragoste si fierbinte re
cunoștință. 'fată de mult iubi
tul si stimatul conducător al 
oartidului si statului, tovară
șul Nicolae Ceausescu, pentru 
deosebita si permanenta sa 
grijă fată de mișcarea sporti
vă. fată de sportivii patriei. 
Sportivi fruntași Si maeștrii 
lor. antrenorii, ca si alti slu- 
iitori ai mișcării sportive care 
au luat cuvîntul au arătat că 
poartă in suflete ca o imagine 
de neșters, intîlnirile la 
au avut cinstea să 
secretarul general 
lui. sfaturile si 
clarvăzătoare .pe 
primit de fiecare 
dinamizatoare . si 
re a îndemnurilor
însuflețit in luneul 
proces al pregătirii, precum si 
in asprele, tot mai asprele în
treceri sportive continentale, 
mondiale si olimpice.

care 
participe cu 
al partidu- 

orientările 
care le-au 
dată, forța 
mobilizatoa- 
care i-au 

si greul

Plenarei s-au 
cum bine se a- 

concluzii. într-o deose- 
serioasă si responsabilă 
a muncii, caracterizată 

pronunțat

Lucrările 
constituit, 
răta în 
bit de 
analiză 
de un 
Si autocritfc. S-a 
succesele anului 
superioare celor 
cut dar aceasta 
dragul succeselor, 
cu seamă pentru a ; 
învățămintele pentru 
da intensă de pregătire care 
a înceDut in vederea marilor 
întreceri olimpice ale anului 
1984. Intr-adevăr, munca te
meinică. responsabilă, presta
tă eu dăruire de sportivi, an
trenori. medici si alti specia
list!. de activul federațiilor de 
organele sportive iudetene si

spirit critic 
vorbit despre 
1933. 
din
nu

evident 
anul tre- 
atit de 

ci mai 
se scoate 

i Derioa-

Divizia „A“ de baschet masculin

DINAMO - I.C.E.D. 93-86,
DUPĂ UN MECI APLAUDAT

M Caraion (Rapid) încearcă o 
pătrundere (în meciul eu C.S.V. 
Sibiu). Foto : Dragoș NEAGU

Ifiri. în sala Floreasca. în ca
drul Diviziei ..A* de baschet 
masculin. echipele DINAMO 
BUCUREȘTI si I.C.E.D. C.S.S. 
4 BUCUREȘTI au oferit o 
splendidă întrecere, la ca
pătul căreia victoria a revenit 
primei 
(54—50). 
tiunilor. 
la COS 
tor faze 
tinut încordată atentia publicu
lui pînă în ultima secundă de 
ioc. Rezultatul a fost hotărît 
în final cînd Niculescu. Popa 
si Braboveanu au punctat de
cisiv In fata unor adversari 
care au merite egale cu ale 
învingătorilor pentru 
disputei. Au înscris 
lescu 32. Braboveanu 23. David 
12. Vlnereanu 7. Uglai 7. Popa 
6. Ivascencn 4. Vasillcă 2 pen
tru Dinamo. respectiv Arde-

cu 93—86
rapid al ac- 

aruncărllor

formatii
- Ritmul
precizia 

spectaculozitatea mul
și evoluția scorului au

reușita 
Nlcu-

lean 27. Carpen 28. Grădiștea- 
nu 13. Mihalcea 10 Voicu 2. 
Pogonaru 8. Arbitrii Fr. 
si P. Pasere s-au achitat 
de o misiune dificilă.

POLITEHNICA C.S.S.
REA IASI — CARPATI GRUP 
8 CONSTRUCȚII BUCUREȘTI 
96—76 (54—38). Ieșenii au abor
dat întrecerea cu deplină 
seriozitate au condus de la 
cap la can si au obtinut o vic
torie (neașteptat de netă) gra
tie bunei prestații în 
a „5“-lui format din 
lescu — Măgurean_ — 
nu 
liniem că antrenorul D. Pave- 
lescu a menținut aproape tot 
timpul în teren trei iucătorî de 
2 m). De la îuniorH echipei

Dumitru STANCULESCU

Took 
bine

UNI-

special 
Mihăi- 

________ Boistca- 
Takacs șl Dănăilă (sub-

(Continuare ta patf 2-3J

(Continuare in pao

OLYMPIC CHAMPION!

Mircea COSTEA

DUPĂ LOS ANGELES
ANIȘOARA CUȘMIR

VOI SCRIE PE TRENING

Sala de atletism de la com
plexul „23 August* din Bucu
rești. Intr-un trening oliv, pe 
al cărui spate scrie mare, cu 
roșu. ANIȘOARA CUȘMIR. 
ROMANIA recordmana mon
dială la săritura In lungime 
se pregătește pentru antrena
ment. Gazda e fortuită. Anl- 
șoara ar fi trebuit să fie acum 
la munte—

— Am venit pentru plenara 
C.N.E.F.S. Am fost invitată ta 
prezidiu. Am șt luat cuvîntul. 
Am vorbit, bineînțeles despre 
Jocurile Olimpice de anul 'vi
itor, despre 
tiv ele unei 
diale.

— înainte 
Împărtășești . 
rulut - am vrea să ne vorbești 
despre anul care se Încheie.
La începutul lui. publicam un 
interviu cu „marea învinsă"
din 1982. Spuneai atunci că

ambițiile si obiec- 
recordmane mon-

de a te ruga să le 
si cititorilor zla-

1983 va fi .anul tău*. îți pro
pun să începem interviul de-a- 
cum cu gîndurile exprimate 
atunci, la început de an. Ce 
ți-a adus 1983?

— A fost un an foarte bun. 
cu multe bucurii, cu multe im-

Vladimir MORARU

(Continuare ta pag. 2-3)



Campionatul de hochei Campionatele individuale de tenis de masă I Rîndu

STEAUA CONTIKUA SA LIE EIDEIIA A CLASAMENTULUI
Următorul turneu: la Gheorghenl. Intre 4 și 9 Ianuarie

Cel de al III-lea turneu al 
campionatului primei serii va
lorice a Diviziei „A“ la hochei 
s-a încheiat zilele trecute la 
Miercurea' Ciuc. printr-un ioc- 
derby de mare spectaculozitate. 
In care formația locală S. C. 
Miercurea Ciuc a izbutit să în
trerupă șirul victoriilor echipei 
Steaua, lidera .clasamentului si 
deținătoarea titlului de cam
pioană a tării. Partida urmărită 
de un mare număr de specta
tori s-a încheiat cu un rezul
tat strîns (3—2). ceea ce în
seamnă că victoria putea să su- 
rîdă șl bucureștenilor care —să 
nu uităm — au' primit golul... 
înfrîngerii intr-un moment cînd

erau in inferioritate nijjnerică 
de 5 contra 3. avînd deci 2 Ju
cători eliminați.

Acest lucru nu scade, insă, 
cu nimic din meritele hpcheiș- 
tilor din Miercurea Ciuc care 
au luptat mult, cu dăruire pen
tru această victorie.

Următorul turneu al campio
natului va avea Ioc la Gheor- 
gheni intre 4 si 9 ianuarie 1981. 
Pînă atunci iată clasamentul :
1. STEAUA 15 14 9 1 136- 33 23
2. S.C. M. Ciuc 15 12 0 3 M- 3« 24
3. Dinamo BUC. 15 10 e 5 SI- 5S 20
4. Pro?. M C. 15 4 2 9 5$- IM 19
5 Dunărea Gl. 15 2 1 12 42-105 5
6 Avîntu! Ghe. 15 1 1 13 52-125 3

If DUPĂ LOS ANGELES, VOI SCRIE PE TRENING
(Urmare din pag. I)

pliniri, Da. a fost un an foarte 
bun, chiar dacă...

— Chiar dacă ?...
— Chiar dacă am pierdut 

Helsinki, singura înfrîngere 
tot anul, in singurul i 
pe care n-aș fi vrut 
pierd.

—■ Ajungem și la momentul 
Helsinki. Să răminem deocam
dată la bucuriile acestui an. 
In ce ordine le-ai așeza ?

— Cea mai mare este de or
din sentimental. Azi (n.n. 1 de
cembrie) Se împlinesc 
Urni de la căsătorie...

(Alături, Paul Stanciu, ____
Anișoarei. este vizibil emoțio
nat de răspuns).

— ...Vin apoi cele trei re
corduri mondiale pe care le-am 
stabilit in aer liber, 7,21 m, 
T.27 m ți 7,43 m. Apoi exame
nele la Institutul de Educație

Ia 
în 

concurs 
să-l

două

soțul

Fizică și Sport. Și, in sfirțit, 
rezolvarea transferului la Stea
ua. Unora le poate părea o 
problemă de mică importanți, 
dar pentru mine a f ‘
mult. Mă simt aici ca 
adevărată familie. Am fost în
țeleasă și ajutată Vi rog să 
mi credeți că mă 
față de noul meu

— Deși bănuiesc că 
face plăcere, iți propun 
întoarcem la... Helsinki, 
lumea aștepta să ciștigi 
acel 7,43 m. acel uimitor 7.43 
m pe care nu numai noi II so
cotim recordul atletic al anu
lui.

— Știu că medalia de argint 
de la campionatele mordiale 
a fost privită ca un eșec. Și 
eu am considerat-o la fel, deși 
am sărit mai mult ea orictad 
intr-un concurs peste 
Am pierdut, pe de-o 
pentru că Heike Daute a sărit 
mai mult decit aș fi erezut-o 
capabili la acea ori ți pentru 
ci la 14 august eu na «ai

însemnat 
i tntr-o

simt 
club.

datoare

nu-ți 
să ne 
Toată
după

hotare, 
parte.

HI P I S M

MllNE, 0 Rtli.MUNE

CU ALERGĂM ECHILIBRATE
Reuniunea de

desfășurată pe . ____ ____=_
roasă, a avut o desfășurare ine
dit â. ultima alergare a zilei fiind 
anulată, deoarece reuniunea a 
începui ou o tatîrziere de apro
ximativ o oră, datorită faptului 
că mașina ce transportă o parte 
a personalului, de la București, 
nu a venit la timpul potrivit.

Din desfășurarea acestei reu
niuni am remarcat dubla victo
rie a formației tinărulul antrenor 
M. Dumitru, cu Rasova, condusă 
cu precizie de G. Grigore, și cu 
Stația, ou care tfaăruj M. Crlstea 
ă conceput o frumoasă tactică. 
r. Pașcă a reușit o victorie eu 
Albinița, în rea] progres. C. Ior- 
ga, stăpînlnd-o au brio pe Ju- 
Beta. nat a dat nici o speranță 
adversarilor, tar principala cursă 
a zilei a revenit lui Hamilton 
«evul antrenorului S. lonescu 
dovedind o formă de zile mari 
Ftonla, puternic lansată dfa 
Mart, a eiștlgat fără probleme, 
ta fața Repetiție], restw concu- 
Fenților făcind simplă figurație.

Din reuniunea de miine remar- 
căm un buchet de 19 alergări e- 
•taUbrate, antlcipînd. un spectacol 
tapte reușit, mai ales că printre 
•oncurențl se numără Trifoi, Co- 
Ptat, Rural, Catran, Intr-un han- 
ofeap pe 2100 m, eu șanse fru
moase pentru toți. Pariul aus
triac are un report de 16554 lei.

REZULTATE TEHNICE ale reu- 
Btunlî de joi : Cursa I : l. Rasova 
(Grigore) 1:37,1, 3. HonoricA.
Cota : elșt. 2,80, ord. 41. Cum 
a n-a : 1. AJbinița (Pașcă) 1:39,9, 
9. Stmfieascs. Cota : elșt. 1, ord. 
4, ev. 11. Cursa a in- : 1. stația 
fCrtetea) 1:33,8, 2. Delicat, 3. O- 
ttoreu. Dota : cișt. 2,40, ord. 3, ev. Ă ord. triplă 33. Cursa a IV-a ; 
L Juliota (C. lorga) 1:32,6, i. Ru
leta. 3. Tuștaa. Cota : elșt. 1,«, 
«ti. L ev. 20, ord. tripli 335. 
Curea a V-a t 1. Flonla (Dumi
trescu) 1:33,4, 2. Repetiția, 3. He
matite. Cota; eîșt. 1^0, ord. 4 ev. 
», ord. triplă 36. Curea a Vl-a : 
L Hamilton rS. lonescu) 1:31,7, 2. 
Megruț, ». sondaj. Cota : cîțrt- ». 
«rd. 9, ev. 8, ord. triplă 230, triplu 2—4—6 57.

joi după-amiază, 
o vreme trlgu-

A. MOSCU

AU FOST DESEMNAȚI ÎNVINGĂTORII ÎN PROBELE DE DUBLU
BUZĂU, 3 (prin telefon). In 

Sala sporturilor din localitate au 
început Întrecerile din cadrul 
Campionatelor naționale indivi
duale de seniori șl ale „Daciadei* 
de performantă la tenis de ma
să. Slnt prezenți 113 concurenți 
(70 băieți. 4S tete) din 29 de clu
buri și asociații. In prima zi s-au 
desfășurat probele de dublu, 
tltlurte revenind următoarelor 
cupluri: Sorin Cauri (Progresul 
I.IJt.U.C. București), Teodor 
Gheorghe (Mecanică fină Bucu
rești) — masculin. Marfa Alboiu, 
Kinga Lohr (Înfrățirea Tg. Mu
reș) — feminin, Maria Alboiu (în
frățirea), Andras Fejer (A.S.A. 
Muntenia Buzău) — mixt.

La dublu masculin (32 cupluri), 
partidele au fost ceva mal ani
mate începînd din sferturi. S. 
Cauri, T. Gheorghe au învins cu 
2—1, pe rfnd, pe M. Nlcorescu, 
C. Tiugan și pe S. Crișan, A. 
Fejer (campionii de anul trecut), 
în timp ce Șt. Moraru, V. Florea

OLYMPIC CHAMPION!'
eram la fel de tare ca la 4 
iunie, nici fizic ți nici psihic. 
Dacă crem intr-adevăr să in- 
vățăm din greșeli, se cuvine 
sd recunoaștem ci eu nu tre
buia să concurez la Universia
dă, in iulie.

— Te mai gindești la acel 
concurs ?

— M-am gindit adesea pini. 
la începerea pregătirii pentru 
Olimpiadă. Dar n-a devenit o 
obsesie. Așa cum am spus a- 
tunci, am pierdut doar o bă
tălie

— Am ajuns și la întrebarea 
de sfirșit. Dar nu te vom În
treba ..ce proiecte ai pentru 
1984*. ei altfel : A-.ișoara Cuș- 
mir-Stanciu. cine va fi cam
pioană olimpică la săritura in 
lungime ?

— E o provocare 7
— Nu. e doar o întrebare I
— Pe treningul cu care sint 

Imbricati acum voi scrie, după 
concursul de la Los Angeles, eu 

mina mea, ^Olympic cham
pion*. Mai e nevoie si traduc?

au depășit eu 2—1 pe D. Ghlță. 
A. Ovanez. Partida finală a de
butat cu un set mal echilibrat, 
avantajul alternlnd, pentru ca fa 
următorul, S. Cauri, T. Gheorghe 
să se Impună: 2—0 (1S, 18). Pe 
tocurile 3—4: M. Nlcorescu, C. 
Tîugan (Universitatea Craiova) și 
D. Ghiță (Mecanică fină), A. O- 
vânez (C.S.Ș. t STIROM).

La dublu feminin (24 perechi), 
meciurile au fost mai bune. 
Maria Alboiu, Kinga Lohr au În
trecut tn fazele finale pe Anca 
Cheler, Cristina Enulescu 2—1, 
Carmen Găgeatu, Rodica Urba- 
novicl 2—0, Iar Daniela Păduraru 
Șerban, Otllia Bădescu pe Maria 
Păun, Nela Stolnea 1—1 și pe 
Magdalena Leszay, Liana Urzică 
I—1. Finala a fost frumoasă, mal 
ales în setul al n-Iea, cînd deci
zia a fost luată abia în prelun-

gti-i. Deci, 2—0 (13, 24) pentru Al- 
boiu, Lohr. Pe locurile 3—4: Mag
dalena Leszay (C.S. Arad), Uana 
Urzică (FAIMAR Bt Mare) șl Car
men Găgeata (MILMC CPL Bucu
rești), Rodica Urbanovlcl (Meta
lul C.S.Ș. Rm. Vllcea),

La dublu mixt (42 cupluri) au 
ajuns în finală Maria Alboiu, 
A. Fejer (în semifinală î—0 eu 
Anca Cheler, T. Gheorghe) și 
Rodica Urbanovlcl, V. Fierea 
(2—1 eu Marla Păun, S. Cauri). 
în ultimul Joc: Marfa Alboiu, A. 
Fejer — Rodica Urbanovlcl, V. 
Horea 2—0 (14, 10). Pe Jocurile 
3—4: Anca Cheler, T. Gheorghe 
șl Marfa Păun, S. Canri.

întrecerile continuă cu probele 
de simplu.

Mirceo COSTEA

în Divizia „A“ de volei

MECIURI DE MARE INTERES
Mline este programrată o nouă 

etapă în campionatele primei di
vizii de volei, a 8-a la masculin 
șl a 7-a la feminin.

UN DERBY DE TRADIȚIE : 
EXPLORĂRI — STEAUA

Etapa masculină este dominată 
de cuplajul de la Baia Mare, în 
cadrul căruia figurează derby-ul 
de tradiție Explorări — Steaua 
București. Ambele echipe se 
află la un punct de lideră (Di
namo), una dintre ele urmînd 
duminică să rămînă șl mal tn 
urmă cu un pas Care va fiT Șl ce
lelalte partide, ou excepția celei 
din Capitală, ni se par extrem de 
echilibrate. Iată programul : Baia 
Mare : Știința Motorul — Tracto
rul Brașov și Explorări — Steaua; 
P. Neamț : Relonul Săvineștl — 
Universitatea Crălova ; Tg. Mu
reș : A.S.A. Electromureș — Cal
culatorul București ; Oradea : 
CE.U. Alumina — Elcond Dina
mo Zalău ; București («ala Dl-

1. Tractorul e 3 3 12111 9
S. C.S.M.U. SV. T 2 S 13:17 9
1. Știința Motorul 7 2 5 n :18 9

W. A.S.A. Electrom. 7 2 5 8:19 9
H. C.S.U. Alumina e 2 4 11:14 8
12. Relonul Săv. 7 1 6 9:19 8
CH1MPEX — DINAMO, MECIUL

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

-Și ad 
nale, desprj 
elogios, lat 
lui reprezei

na mo. ora 10) : Dinamo —
C.S.M.U. Suceava.

1. DINAMO Buc. 7 7 9 21: 1 14
2. Steaua Bue. 7 6 1 20: 7 13
I. Explorări 7 t 1 19:11 13
4. Universitatea 7 4 3 13:15 11
5. Elcond-Dfaamo 7 3 4 16:16 10
6. Calculatorul 7 3 4 11:16 10

ETAPEI FEMININE
Grupul masiv de urmăritoare 

ale liderei așteaptă o nouă star- 
prtză din partea Lilianel Văduva, 
Emiliei Mănăfiă șl compania tn 
fața campioanelor. Meciuri Inte
resante șl la Iași, Galați șl Sibiu. 
Programul : Constanța : Farul — 
Maratex Baia Mare șl Chlmpex 
— Dinamo ; Iași : Penicilina — 
Chimia Rm. Vîlcea ; Galați : 
C.S.U. — Calculatorul București ; 
Sibiu : C.S.M. Libertatea — Fla
căra roșie București ; 
Universitatea —
1. DINAMO
2. Chimia
3. C.S.U.
4. Universitatea
3. CJS.M. Libertatea
t. Calculatorul
7. Chimpsx
8. FI. roșie
9. Penicilina 

l«. Maratex
11. știința
12. Farul

știința 
s 5
I 4
5 4
6 4
8 3
e:
e 3
6 3

Craiova
Bacău.

1
2
2 
2
3
3
3
3

4 14 
£24
«14 
«19

10.12
9:12
9:12
9 n* 
9:13 
5:15

PE MARGINEA LUCRĂRILOR PLENAREI C.N.EF.S
(Urmare din pag 1)

de cele eu atribuții in scor*, de 
cluburile si asociațiile fruntașe, 
valorificarea la cote mal înal
te a potențialului uman si ma
terial existent eu dorința 
manifestată de a realiza, asa 
cum ne cere partidul. • nouă 
calitate si în mișcarea sporti
vă. au adus in anul 1983 
semnate realizări. Cităm

tn- 
unul

•chiDe de De continent dețină
toarea trofeului. Să adău- 
eăm strălucita victorie a fot
baliștilor tricolori, care s-au 
calificat pentru turneul fi
nal al campionatului european 
din Fraata. confinsind încre
derea tuturor 
sportului din tara 
niorii — la riadul 
cucerit 11 medalii 
natele mondiale (3 
de medalii la ..europene'

iubitorilor 
noastră. Ju- 
lor — au 
la earnnio- 
de aur) ; 29 

(« de
din numeroasele exemple care sar) : 44 de medalii Ia eon-
au fost date în Plenară cel CBrsnriie „Prietenia* 09 de
al halterofililor. care au ajuns aur).
la realizările notabile de Aceste succese situează
la ultima ediție a campionate- România pe tocul 6 in clasa-
lor mondiale ridicind zi de zi menta! acestui an alcătuit pe
mii și mii de kilograme. va- criteria 1 medaliilor si puncte-
goane întregi Intr-un ciclu de 
pregătire.

Sportivii români au parti
cipat la 10 campionate mondia
le la ramuri olimpice si la 
două la ramuri neolimpice, 
precum si Ia 11 casgpionate eu
ropene. dintre care 9 la ramu
rile olimpice. Jocurile Mon
diale r 
monton 
nlment 
au luat 
sportivii 
eipat. de asemenea la 18 cam
pionate 
precum 
măr de i 
amicale 
atit pe 
zenta’.Ke. 
cluburilor, 
unor 
cucerite 
medalii la campionatele mot 
diale. dintre care _ . 
31 de medalii Ia europene 
de aur) ; 27 de medalii
Universiadă (6 de aur) 
medalii Ia balcaniade 
aur) ; Super-eupa i 
de către echipa de 
masculin ; succesele 
lor ; calificarea^ echipe! _
fotbal Dinamo in sferturile de 
finală ale Cupei campionilor 
europeni, prin eliminarea 
uneia dintre cele mai puternice

Jocurile 
Universitare de la Ed- 
au constituit un eve- 
important. la care 

parte cu succes si 
i noștri. S-a parti-

balcanice de seniori, 
s la un însemnat nu- 
competitii oficiale si 
de seniori si Juniori, 
linia loturilor renre- 

cit si pe cea a 
Județelor si a 

departamente. Au fost 
la seniori — 31 de

4 de aar ;
(5 
la 
de 
de 

mondială 
handbal 

rugbyști- 
de

19* 
cn

MASA ROTUNDĂ
ConsilluJ municipal pentru educație fizică șl sport, fa eo- 

labotwe cu Centrul de perfecționare a cadrelor dfa mișcarea 
sportivă șl Centrul de cercetări a) C.N.E.F.S., sub auspiciile Uni
versității cultoral-șaințifice <5W București, organizează iun! 5 de
cembrie, la orele 12,30, în sala ,,Dalles", o masă rotundă sub con
ducerea conf. dr. Meu Alexe, cu tema : „Interrelația dintre 
pregătirea intelectuală, estetică șl etică a sportivilor de înaltă performanță".

Participă prof, ur.iv. Ioan Kimst-Ciîiermănescu, rectorul
I.E.F.S., N. Stancu, pceședirutele Consiliului municipal pentru 
educație fizică și sport, șl loan Chlrilă, ziarist.

tor abținute la ramaiile de 
sport olimpice.

Asa cum s-a arătat în ple
nară. gimnastica feminină a 
reintrat Intr-un timp foarte 
scurt. in elita sportului 
mondial pornind cu încre
dere si entuziasm cu o forma
ție de sportive si antrenori ti- 
nără. care dovedește forța 
sl vitalitatea, talentul și capa
citatea scolii românești de gim
nastici S-a apreciat ca deo
sebit de îmbucurătoare obți
nerea unor succese mai mari 
ca In anul trecut la juniori, ca 
si contribuția adusă la succe
sele anului 1983 de un număr 
de cluburi si asociații, de iu- 
dețe mult sporit față de anii 
trecu t i.

S-a vorbit incă răspicat, des
chis. fără menajamente, despre 
neimpiinirile și lipsurile din a- 
nul 1983. Mît in documentele 
prezentate Plenarei, cit și In 
cu viatul pârtie: pan ților la dez
bateri. Intre cane sportivii și 
antrenorii Înșiși. „De 20 de ani 
aoi, luptătorii, venim eu capul 
sus la plenarele mișcării spor
tive, spmea antrenorul emerit 
Ion Corneanu, unul din arti
zanii nenumăratelor succese de 
prestigiu obținute de sportul 
luptelor. De asii dată venim 
eu capul plecat, pentru că la 
ultima ediție a mondialelor nu 
am obținut nid o medalie. De 
vină sîniefti numai noi, antre
norii și luptătorii'', tn aceiași 
spirit au vorbit șl tf ti arrtrc 
nori, sportivi și reprezentanți 
de federații ale căror rezulta
te nu au fost satisfăcătoare in 
acest an. cam s-a InîSmplat la 
gimnasfâca masculină, scr&ni 
multe probe atletice, tenis de 
masă, volei, baschet feminin, 
polo, judo și unde probe de 
tir. Și Anișoara Cușmir-Slanclu 
a vorbit autocritic, deși meda
lia de argint la prtoul com- 
ptonat mondial de atletism re
prezintă — așa cum s-a spus

pe bună dreptate — o perfor
mantă remarcabilă. Atleta noas
tră fruntașă și-a exprimat re
gretul că nu a obținut aurul 
prin repetarea unui rezultat pe 
măsura recordului mondial 
realizat înaintea întrecerii mon
diale de la Helsinki. JȘi asta 
spunea ea. numai din ran za 
mea". AȘadar, CAUZE SUBIEC
TIVE, anarțmind unor sportivi, 
antrenori, unități sportive si 
feA>rații, care nu au muncii 
la parametrii cantitativi și mai 
ales calitativi eeruți de înalta 
performantă, na au respectat 
documentele de planificare sau, 
la fel de dăunător, s-au lăsat 
cuprinși de automultumire in 
urma unor succese, au crezut 
ei „firma" pe care 
cut-o e suficientă în 
altora și nitînd că 
sportivă concurența 
mai puternică. Ce a 
se punea întrebarea — pentru 
ca Valeria Răeilă să cucereas
că tăttul mondial și medalia de 
aur la care o îndreptățeau ca
litățile sale, pregătirea sa de 
excepție și pe care o așteptau 
cu încredere toti iubitori:: spor
tului ? Un minimum elemen
tar de grijă in pregătirea băr
cii, în asigurarea vîsiei — de 
cea mai bună calitate. Și, ast
fel, o singură neglijență, apa
rent minoră, a anulat in clte- 
va secunde o muncă 
îndelungată, a lipsit 
sportului nostru de 
de aur I *

Firește, sportivii, 
și toți ceilalți slujitori ai spor
tului implicați în pregătirea 
olimpică și-au afirmat dorința 
de a recupera aceste pierderi, 
după cum s-a exprimat de a- 
semenea și faptul că Ii se,a- 
cordă în continuare întreaga 
încredere, că vor Izbuti acest 
lucru in anul olimpic.

S-a atras atentia că perioada 
care a mai rămas pînă la Jocu
rile Olimpice ale anului 1984 
trebuie privită cu maximum de 
grijă și răspundere, FOLOSIN- 
DU-SE CU EFICIENȚĂ FIE
CARE ZI, FIECARE ORĂ DE 
PREGĂTIRE, trăgindu-se maxi
mum de învățăminte din nea
junsurile și neîmplinirUe ma
nifestate in acest an. MUNCĂ, 
MUNCA ȘI IAR MUNCĂ, 
FĂRĂ PREGET ȘI FĂRĂ ME
NAJAMENTE, FĂRĂ NICI UN 
FEL DE CONCESII, DE CEA 
MAI ÎNALTĂ CALITATE, in 
care să ie simtă pregnant par
ticiparea conștientă a fiecărui 
sportiv și antrenor, a fleeăioi 
elub și asociație, a fiecărei fe
derații șl fiecărui județ și de
partament angajat în pregăti
rea olimpică. Plenara, ea tei-

și-au fi- 
obținerea 
in arena 
este tot 
lipsit —

enormi si 
panoplia 

o medalie

antrenorii

I
I
I
I
I
I
I
I
I

sași o analiză cuprinzătoare si 
pertinentă, a urmat altor dez
bateri largi, care aiu analizat 
fiecare ramură sportivă în par
te. Iată de ce s_a cerut ca, de 
vreme ce s-au tras condurii 
cuprinzătoare și complexe si 
s-au întocmit planurile de mă
suri necesare, să se treacă eu 
avint la acțiune, fără alte șe
dințe și discuții. Timpul pre- i 
țios, nu Îndelung dar suficient, 
care a mai rămas — s-a pre- I 
cizat — să fie folosit cu cea 
mai mare grijă.

Este tocmai angajamentul 
ferm, în mumele lor și al tu
turor celor pe eare-i repre
zentau, luat de participant!! la 
Plenara C.N.E.F.S.

S-a exprimat dorința fierbin
te, angajamentul solemn ca 
MIȘCAREA SPORTIVA SA 
CINSTEASCĂ CU SUCCESE 
DINTRE CELE MAI MARI A- 
NUL CELEI DE A 40-A Â- 
NIVERSĂRI A ACTULUI IS
TORIC DE LA 23 AUGUST 
1944, AN ÎN CARE VA AVEA 
LOC ȘI CONGRESUL AL 
XIII-LEA AL PARTIDULUI 
NOSTRU DRAG. Pentru aceas
ta există, s-a arătat, toate con
dițiile. avem sportivi si antre
nori competent! care, alături de 
toți ceHalți factori răspunzători 
de pregătirea olimpică, ge 
simt puternic mobilizați să În
deplinească obiectivele adopta
te, pentru a ridica pe eulmi 
iot mai înalte prestigiul spor- I 
tuiul românesc.

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

sa

LUNG : 1 
între... stil, 
în vederea 
asemenea e 
eît a reușii 
de faptul e 
mare echip, 
dat încrede 
a încurajat 
fost puncta 
na sau eu 
nnor contra 
putea evitai 
o vină lai 
bovy șutind 
ternie din

NEGRIUL 
credere md 
echipa națJ 
în eonseeid 
de integrați 
a formației 
reușit da toi 
sale calități 
tehnicitate. I 
Janecka si I 
acestuia, lai 
taie 
nerii 
Calm, 
jocul 
nrcat 
de unde 
derutante, 
lui G

hi

siem 
în m 
în al

va din ..ful 
cut-o ‘fa m 
rezolvat in 
mite pentrd

LA C
Bratislav: 

21. Apropo 
plecare. R1 
bela electr 
care vor k 
rești, spre, 
orașe roma 
hol. se aud 
E o adevăî 
că la Brad

H zăresc 
minte, lntr 
că e foarte

— Ce fJ
— Mă d
— La ce |
— Mă c 

n« ne dani 
timplate. ăl 
avem de I 
de minute.l 
inline, tacj 
glndesc 
M- 3K >V| 
Cipru. Ann 
ti. Am ți I 
mai trimis!

terpreteze 
este foarte 
Balaef. Gl 
cu Italia a 
dtfi-vi H 
Stockholm, 
eidentului. 
de forță, J 
Ațtept eu 
revină in J 
tnie si a»l 
In jeihaltrd 

*- Am al 
telegramă. I

Da.

Ite, încă fc 
aici, ta Bi 
tori «punet 
3d primim 
IHa. Ar fk 
pregătire j

DIVIZIA „k" DE BASCHE
(Urmare din pag. 1) oob 8.

Carpati ne-am așteptat la mal 
mult Ieri. însă, nu s-au „bă
tut" suficient in apărare, 
nu au obținut recuperări tf 
nici intercepții, iar în atac 
au aruncat de prea multe ori 
de la distanță (ceea ce le-a 
redus procentajul aruncărilor 
din acțiune la 45%. față de 
61,10 la sută cit au realizat ad
versarii) si nid nu «u fortat 
pătrunderile sub panou (fap
tul că au obtînut doar două 
faulturi cu aruncare la cos 
este semnificativ), tn mod 
cert, ei pot mai mult si aștep
tăm să demonstreze că locul 
de ieri a fost doar un accident. 
Au înscris : Boișieanu 36, 
Măgurean 24. Dănăilă 14. Ta
kacs 12. Mihăilescu 6. Bahrin 4 
pentru învingători, respectiv 
Constantin 22. Pintea 20. 
Panaîteseu 10. Tzachis 10. la-

Olane (bin
RAPID 

C-B.U. 
80—70 (
evoluție a 
rea al pin 
cărui rezui 
intre mint 
de Ia 69-T 
la 78-64 
scrise de 
hn*ă tf ri 
Caraion 3 
14, Socio 1 
Bănică 4. | 
vlneători. 
26, Dăian I 
4. Sertritd 
posta 2. q 
Mihai si d

ACADEN 
CANICĂ I 
— FARUB 
«3 (48—81)1



Puncte de vedereevoluția tricolorilor

TALOG“ CU PREMIANȚI ÎN BLOC
urile adresate ECHIPEI noastre națio- 
e de presă continuă să relateze în mod 
Ieri despre fiecare component al...... 13“-

stîlp 
atins 

' un 
i, în- 
tracție 
lui 0 

ei, a 
■chipe, 
al, a 
■o mî- 
snsărli 
e. Nu 
e nici 
i. La- 
e, pu-

du.i lui Danek nici o speranță, 
in condițiile terenului dificil 
din zona centrală a careului 
de 16 m.

ȘTEFANESCU : Valoarea și ex
periența eompctițională a de
canului de virstă — al „blocului 
eraiovean", al echipei naționale 
în totalitatea ei — i-au permis, o

eu în- 
lrli în 
ndu-se 
forturi 
: joc
e si n 
cutelor
viteză, 
ut de 
jcin»" 

for- 
obtl- 

Ivator. 
'lansat 

a 
1 lui, 
ntrări 
.baea“

d£ ee- 
fi-

L * 
pri- 

lisin-

dată în plus, să evolueze la limi
ta maximă a posibilităților sale.* 
Dotat cu un rar simt de anti
cipație, a reușit să intercepteze 
foarte multe mingi trimise în 
adîncime, a acrosat si a dublat 
eu oportunitate si eu precizie.

în importanta lui calitate de 
căpitan de echipă, i-a trans
mis acesteia încredere, echili-

bru, elemente absolut necesare 
înti-un joc cu o miză atît de 
mare.

UNGUREANU : * avut o mi
siune dintre eele mai grele — 
anihilarea lui Vizek, un fotba
list extrem de periculos 
mingea la ' * 
adus-o la 
exemplar, 
zească pe 
de atentle. a participat 
puțin la acțiunile de atac.

REDNIC : S-a adaptat eu u- 
șurință Ia necesitățile noului 
post, acela de mijlocaș dreap
ta. L-a marcat cu strictețe pe 
Stambacher (stîngaciul ceho
slovac atît de periculos Ia mm; 
gile șutate din zona sa, ea și 
la centrări), a „filtrat" nume
roase baloane spre coechipierii 
din linia 1.

BOLONI : I 
ea de obicei, „axohu ~,
complexe, de care s-a achitat 
eu o mare dăruire si exactita
te. In(egrîndu-se rapid în re
gistrul tactic al acestui joc im
portant, a putut fi. în același 
timp, un sprijin real si pentru 
coechipieri. In plus, el a „scos" 
mingi de necrezut din picioa
rele adversarilor infiltrați fron
tal spre poarta lui Lung, în 
momentele grele din finalul 
partidei.

KLEIN : L-a desființat, lite
ralmente, pe Chaloupka, „ma- 
ratonlstul" echipei cehoslovace. 
Un om de echipă fără reproș 
prin spirit de sacrificiu si in
teligență tactică.

GEOLGAU : L&sind la cabine 
orice urmă de complexe, ți-a

eu 
picior — pe care a 

îndeplinire în mod 
Trebuind să-I pă- 
acesta cu maximum 

mai

spre coechipierii

s-a încredințat, 
sarcini dificile,

DEȘTE BOLOHI
e, ora 
tn de 
>e ta
curile 
Bucu- 

alte 
din 

toriei. 
ineas-

— Cum a fost 
in teren, Loți ?

— Teribil 
greu, dar știam 
ne așteaptă, 
fecundă.

— Adică 7
— tnainte

primit 
rpe- 

i ad- 
direcți.

de 
ce 
la

de

e cu
red e

inci 
e tn- 

mai 
lâzeci 

de 
mă 
aci.
I 1”_Jra- 

i-am 
t cd 
9dt>-

jtizi
Ui 

ecitsl 
Gfii- 

la 
ac- 

itate 
mmi.

•d 
tre- 
bun

meci am 
. fiecare fișe 
dale pentru 
•ersarii i 
Klein de pildă, a 
primit de 
Mircea o 
li puncte, 
văzut citind-o, 
un elev, de 
sau șapte ori. Cred 
ci in noaptea di
naintea meciului 
l-a visat tot tim
pul pe Chaloupka.

— Ce zici de 
Rednic ? SInteți 
nedespărțiți.

— Stăm in ace
eași cameră. E un 
băiat fain. Cinstit, 
curat, respectuos. 
Cind eram de vlr- 
sta lui, stăteam 
ht cameră cu Mir
cea Lucescu. Acum 
am ajuns eu bă- 
trtnul. Și încerc să 
procedez la fel. Ii ___
de fiecare dată. Citește 
tot timpul. La fotbal 
de citit. Te odihnești 
Numai să-ți placă. Si să

la nea 
fișă In 

L-am 
ca 

fate

Foto : D. NEAGU
Un aprig duel cu Vizek (ta alb) sau o fo
tografie celebră pentru viitorul album al 
doctorului Băloni. Foto : D. NEAGU

putut valorifica cunoscutele 
calități. Tenace si rezistent, el 
a fost umbra fundașului Rada 
la fiecare din tentativele aces
tuia de a participa la acțiu
nile ofensive, făcindu-i apoi, 
in situațiile de posesie a 
mingii, clipe dintre cele mai 
grele. Marea — decisiva — 
reușită. înscrierea istoricului 
gol de pe „Slovan Stadion" 
care — pentru bune minute 
— a înmuiat picioarele jucăto
rilor cehoslovaci si a tăiat res
pirația „tribunelor".

CĂMATARU : A avut o com
portare remarcabilă pe întrea
ga durată a partidei. A prote
jat si controlat mingea in con
diții dintre cele mai grele, u- 
neorl in dispută cu 2—3 ad
versari. A cîștigat, de aseme
nea. multe mingi înalte pe 
care le-a deviat coechipierilor. 
A participat la multe acțiuni 
de pressing in prima parte a 
meciului, a jucat — ca la... Li
sabona. in manșa 1 cu Ben
fica, din semifinalele Cupei 
U.E.F.A. _  pentru ECHIPĂ,
repliindu-se după Prokes. in 
propriu! teren, ta fazele fixe.

GABOR : L-a avut in față 
pe Jakubec. recunoscut prin 
calități atletice. îndeosebi prin 
viteză. Nefăcînd rabat la efort, 
i-a limitat acestuia numărul 
infiltrărilor în dispozitivul de 
atac, apoi, cind a avut balonul 
Ia picior, hunedoreanul i-a pus 
adversarului direct destule pro
bleme. depășindu-1 prin fente 
și driblinguri. S-a aflat, cum 
se știe. Ia un pas de deschi
derea scorului. Senzațională 
„bară" I Chiar dac.ă n-a în
scris, el a atras atenția lui 
Hrușka eă în această partidă 
românii n-au venit să joace 
la... 0—0. Mai puțin rezistent 
in condițiile terenului greu, 
Gabor a mai slăbit tempoul in 
cea de a doua parte a me
ciului.

AUGUSTIN : N-a reușit să 
se conecteze rapid ta marea 
tensiune a jocului si din a- 
ceastă cauză, credem, a trimis 
pasa greșită spre propriul ca
reu. O mare neșansă, desigur, 
în ceea ce îi privește, întrucît 
după transmiterea defectuoasă 
a mingii, a urmat golul Iul 
Luhovy.

NICOLAE : în eele 2-3 mi
nute cit a fost folosit, a atins 
mingea o singură dată.

Ne vom aminti multă vreme 
de acest „catalog" cu pre- 
mianți In bloc...

Gheorghe NICOLAESCU

DE CE PIONTEK 
ȘI NU LUCESCU ?
După acea frumoasă vic

torie a tricolorilor, la Stock
holm, pe care italienii, 
campionii lumii, o aplauda
seră cu invidie in fata mi
eilor ecrane, confratele Al
berto Folverosl. de la cu
noscutul ziar „Corriere dello 
sport-Stadio" declara ; _La- 
eescu al vostru mi se nare 
cel mai inteligent antrenor 
din Europa, Ia ora actuală ! 
A dovedit-o cu noi. dar. mai 
ales, Ia Stockholm. Gîn- 
dește fotbalul In termenii 
cei mai moderni 1" Nu am 
publicat, atunci, această „de
clarație neutră" pentru că 
tricolorii nu-si incheiaseră 
cursa europeană. Acum. 
Insă. cind. după ..lecția de 
la Bratislava", au rămas In 
urma echipei noastre națio
nale Italia, campioana mon
dială. Cehoslovacia. fostă 
campioană europeană. si 
Suedia, o abonată la tur
neele finale, acum, după 
triumful din cea mși grea 
grupă preliminară, este ca
zul să salutăm, ceea ce alții 
au anticipat încă de la a- 
paritia tlnărulul Lucescu în 
arena de elită a tehnicieni
lor mondiali. „Căpitanul de 
pe Wembley" s-a depășit în 
timp record ca antrenor, re
ușind. prin profesionalismul 
lui. prin ..fanatismul” său 
pentru fotbal să fie consi
derat revelația anului fotba
listic în rindul antrenorilor 
europeni. Argumentul l-am 
prezentat mai sus : eîștiga- 
rea grupei • V-a europene, 
tn care s-au aflat trei 
„monștri sacri* la timonă: 
Bearzot. Havranek. Arnes- 
șon. Calificarea, triumful fi
nal !n .grupa de foc*, dar ți 
locui, glndit în detaliu, fii 
perspectivă, ca • la sah. Si
gur. cineva ar putea replica 
Imediat : . bine, dar Sepp 
Piontek, coach-ul Danemar
cei. e primul fn top-ul eu
ropean al anului, după an
cheta revistei World Soccer 
(efectuată Înainte de... Bra
tislava !) pentru că ..tearn"- 
ul din Nord a cîetigaț si el. 
surprinzător, o grupă din 
care nu lipsea marea favo
rită. Anglia ! Replica noas
tră vine imediat din analiza

„părților". Pentru că. în 
tîmp ce Piontek a avut la 
tademînă o echipă formată 
In campionatele vț>st-ger- 
man. olandez, belgian, fran
cez (unde au activat sau ac
tivează „blonzii din Copen
haga"). campionate puterni
ce. Lucescu a reușit să-și 
formeze o echipă cu mult 
peste nivelul campionatului 
nostru, care (de ce să ascun
dem a’devărul ? !) este des
tul de modest I Sigur 
Mircea Lucescu a beneficiat 
de marile valpri craiovene. 
cu cheag european, de „vîr- 
furile" dinamoviștilor si stu
denților bucureșteni. Dar. pe 
lingă acest nucleu de ex
cepție. el a știut să asam
bleze „pionii anonimi" nu
miți Rednic, Klein, Andone, 
Gabor, crescuți de el. la 
Hunedoara, pe ..abandona
tul" Boloni, pe Lung, pus 
pe lista de transferări - Si. 
în primul rind, el a știut 
să dinamizeze echipa națio
nală, ca un mare psiholog, 
pentru sărirea unei ștachete 
aflată cu mult deasupra 
campionatului. Lucescu a si 
greșit, dar a recunoscut si a 
fnvătat din greșeli, ceea ce 
alții n-au... făcut. Iar în 
ceea ce privește șansa care 
l-a apărat uneori, să nu ui
tăm că „norocul îi aiută pe 
cei Îndrăzneți".

în decembrie trecut, la 
Florența. Enzo Bearzot 11 
aplauda cu franchețe pe tî- 
nărul său coleg de breaslă 
Lucescu. în septembrie, la 
Vlgo. un alt om celebru în 
fotbalul mondial. Alfredo di 
Stefano, îl cota pe Lucescu 
drept „unul dintre cei mai 
Inventivi antrenori ai mo
mentului". Naționala noastră 
nu obținuse, la vremea res
pectivă. răsunătoarea califi
care pentru Paris.

Mircea Lucescu. antrenorul 
la modă în Europa, este. în 
fond, șeful de promoție a! 
unei generații. Din aceeași 
„generație de referință” vin 
De turnantă alți antrenori 
tineri cerebrali care știu să 
gfndească modern : Dinu. 
Dobrin. Dembrovschi...

Mireeo M. IONESCU

ilț o

aduc cărți, 
J mai 
ai timp 

.... citind. 
Numai să-ți placă. Și să te 
mai ajute cineva. Eu cred că 
țl ața se construiește o echipă.

— Cu alte cuvinte, avem o 
filieră Lucescu — Boloni — 
Rednic.

— Cam 
puștiul si 
ci. Azi a 
Era peste 
voie.

lain- 
aanit

aja e. Si sper 
nu ne dezamigeas- 
Jueat 
tot. Unde era

A adunat 27 de tricouri.

ea

extraordinar.
ne-

de toi. baschetbalisiii de la 
Academia Militară s-au rea
bilitat printr-o prestație ex
celentă In fata unor adversari 
care erau (teoretic) 
Echipa antrenată 
Lecca a condus 
desprlnzîndu-se 
ma 
măsură evoluției de excep
ție a fostului international Ti
tus Tarău (70% procentaj la 
aruncări din acțiune), care ara
tă că trăiește o a doua tine
rețe sportivă. Au marcat : 
Tarău 30. Ghlță 18. Zdrenghea 
IX Zichițeanu 7. Neculcca 
6. Neaga 8 pentru Învingători, 
respectiv Bălceanu 20. Cueoș 
IX Splnu 8. Mănăilă 8. Radu 6. 
Tecău 4. Moldoveana 2. Ilucă 3. 
Arbitri : A. Mihai gi Z. Ra- 
doly.

STEAUA — UNIVERSITA
TEA C.S.S. VIITORUL CLUJ- 
NAPOCA 94—65 (49—24).

DINAMO ORADEA — 
C.S.U. BRAȘOV 101—68 
(42—45).

favoriti. 
de I. 

permanent, 
încă din pri- 

repriză datorită in mare 
de

Bdloni.
Vine din urmă. La virsta lui... 
Ce mult aș vrea să ne întrea
că pe amindoi. Eu. daci am 
sd mai joc un meci tn echipa 
națională, am să fac 70, ea fi 
nea Mircea. Dar Mircea Red
nic mai are ani buni înainte. 
Și aș fi eel mai fericit si ne 
bată pe tofi... Dar să știți că 
duelul lui eel mai greu o sd 
fie tet cu Ilie Bălăci. Ca bine 
ar fi ea operația «d fi reușit.- 
Sd se știe și pe Parc dea Prin
ces • cd 
de talia
- Ce 

Loți?
— Vine 

grea. Mai 
campionat, 
laș pe oare trebuie să-l crești 
„In doi", chiar dacă ești fotba
list. Mai e ți Policlinica. ~ 
lucrez in fiecare zi, cind 
aeasă.'

— Cum te descurci ca 
die?

— Muncesc... Deocamdată, 
mi laud ți eu cu-o Intimplare. 
Vine intr-o zi o femeie, înce
pem tratamentul, nu prea sim
plu... o lucrare, 
ședințelor, îmi 
mulțumesc. Mă 
Am avut ți un 
Mă repartizaseră la 
la fratele dumneavoastră, fot
balistul. I-am spus : Să știți 
că eu sînt fotbalistul. S-a sim
țit tare stingherită. I-am poves
tit fratelui meu intimplarea. A 
ris : Necazul e. Loți, că la 
dinți sintem doi. dar la fotbal 
ești unul...

avem și noi jucători 
lui Platini.
planuri imediate al.

• perioadă foarte 
avem jocuri în 
Mai e fi un eopi-

Eu 
»ini

me

La terminarea 
spune : „Vă 
simt perfect, 
pic de noroc, 

celălalt,

lc an CHIRILA

„TROFEUL FAIR-PLAY SPORTUL»
Din păcate, am Înregistrat 

din nou o „paletă" bogată în 
evenimente nesportive, care 
au punctat desfășurarea parti
delor etapei a 13-a. astfel ta; 
rit configurația „Trofeului 
fair-ptay Sportul" a suferit 
modificări esențiale. în pri
mul rînd. consemnăm trimite
rea în tribune a antrenorului 
Florin Halagian. „remarcat" 
pentru proteste ta adresa 
arbitrilor. Ma! îngrijorător 
apare acest caz ta cei care 
trebuie să se ocupe de educa
ția tocătorilor de vreme ce 
în 13 etape un număr de 6 an
trenori au fost nevoiti să vizi
oneze o parte din jocurile e- 
chipelor lor din tribună. La ca
pitolul ..cartonase roșii" ud 
nou nume : Ieșeanul Biro I, 
eliminat pentru o „repriză 
pugilistică". Faptul că Poli
tehnica a făcut eforturi 
imense timp de 65 de minute, 
reușind să mențină imaculată 
tabela de marca! în partida cu 
Rapid este un motiv in plus de 
meditație pentru talentatul mil- 
loeas din Dealul Copoului. care 
timp de o „etapă are ocazia să 
reflecteze. La capitolul „car
tonase galbene" un total de 16 
asemenea avertismente, de pe 
urma cărora alti 7 jucători vor 
sta pe tușă o etapă, numărul 
celor suspendată de-a lungul

celor 13 etape ajungind la 64. 
dintr-o cifră globală de 145 de 
divizionari „A* cu cel puțin vn 
cartonaș galben la activ. In
tr-un clasament al jucătorilor cu 
etape de suspendare conduce 
Chimia cu 6 jucători, urmată 
de Sportul studențesc ,‘Mun- 
teanu II si Iorgulescu. cu cite 
două). C. S. Tirgoviște (Aele- 
nel 2 etape) ți Jiul cu cite 
S jucători. De remarcat că in 
ultima etapă, doar două me
ciuri au avut rubrica „car
tonase galbene* albă. acestea 
fiind Dinamo — A.S.A. Tg. 
Mares si Jiul — C. S. Tîrgo- 
viște.

După 13 etape situația în 
„Trofeul fair-play Sportul" 
este următoarea :

1. DINAMO 2C5 p
»— 3. A.S.A. TG. M. 245 p

F.C. ARGEȘ 245 p
<— 7. DUNAREA CJ5.U. 240 p

F.C. BAIA MARE 240 p
F.C. BIHOR 240 p
RAPID 240 p

8. S.C. BACAU 235 p
8—18. PETROLUL 230 p

POLIT. IAȘI 230 p
11. CHIMIA 220 p

12—14. F.C. OLT 215 p
JIUL 215 p
STEAUA 215 p

15. CORVINUL 210 p
18. SPORTUL STUD. 185 p
17. C.S. TtRGOVIȘTE 100 p
18. UNIV. CRAIOVA 145 P

ȘTIRI
• PARTIDA RESTANTA Dl- 

namo — Universitatea Craiova se 
▼a desfășura miercuri 7 decem
brie, de la ora 14, pe stadionul 
Dina mo din Capitală. In conse
cință, meciurile Universitatea 
Craiova — F.C. Bihor și Petrolul 
Moinești — Dinamo, din cadru) 
„Cupei României", care urmau 
să albă loc miercuri 7 decembrie, 
au fost aminate pentru o dată 
care va fi stabilită ulterior.
• LOTUL DE JUNIORI D 

PLEACA AZI IN GRECIA. Lotul 
național de juniori II va pleca 
azi, pe calea aerului, tn Grecia 
pentru a susține partida retur cu 
selecționata similară a țării gaz
dă din cadrul Campionatului eu
ropean. Lotto este compus <Un 
următorii jucători : Leu, Volcllă, 
Zamfir, Pojar, Chlvu, Dumitra, 
Pistol, Proșteanu, Naghl, Harșanl, 
Hentzel, Kls, Radar șl Badea. 
Antrenorii selecționatei stat N. 
Belîzna și D. Liră.
• ARBITRI ROMANI LA ME

CIUL GRECIA — UNGARIA. O 
brigadă de arbitri formată din 
I. Igna, R. Petrescu șl F. Popescu 
va conduce azi, la Salonic, par
tida Grecia — Ungaria din pre
liminariile Campionatului euro
pean.
• Am aflat cu tristețe înceta

rea din viață a antrenorului Mir
cea Crețu, fost component al e- 
chipelor F.C. Craiova, C.S.C.A. 
București țl Ceahlăul Piatra 
Neamț.

ADMIXlSlRAIlA Dt SI/1T LOTO PRONOSPORT KTORNEUA
NUMERELE EXTRASE LA 

TRAGEREA LOTO 
DIN 2 DECEMBRIE 1983

Extragerea I : 79 42 9 77 20 
90 57 83 11 :

Extragerea a H-a : 72 82 87 
48 71 2 30 5 40.

Fond total de cîstiguri : 
1.113.890 lei. din care 339.406 
Iei report la categoria I.

ȘANSE MULTIPLE DE, MARI 
SUCCESE !

• Numai astăzi se mai pot pro
cura bilete cu numerele alese de 
dv. pentru tragerea Loto 2 de 
duminică 4 decembrie 1883, 
care va avea loc ia ora 16 în sala 
clubului sportiv Progresul din 
București, str. dr. Stalcovicl nr. 
42; numerele cîștigătoare vor fi 
transmise la televiziune și radio 
in cursto serii • Tot astăzi este

ultima zi pentru depunerea bule
tinelor de participare la concur
sul Pronosport de mâine, oare 
cuprinde meciuri atractive din 
campionatele Italiei (diviziile A 
ți B) și României (divizia B) 9 
De asemenea, la agențiile Loto- 
Ptono sport pot fl depuse in 
aceste zile, pînă marți 6 decem
brie inclusiv, buletinele pentru 
concursul Pronosport de miercuri 
7 decembrie 19B3, cu meciuri din 
returul optimilor de finală ale 
„Cupei U.E.F.Â.",



BOXfRII ROMÂNI AU CUCERIT LA ATENA Le Figaro: „FOTBALUL ROMÂNESC
6 TITLURI DE CAMPIONI BALCANICI
Reprezentativa de box a ță

rii noastre s-a întors de la 
Atena, unde ' a narticinat la 
tradiționala competiție ..Balca
niada".. Pugiliștii români au 
realizat de data aceasta o 
performantă deosebit de bună, 
cucerind 5 titluri de campioni 
balcanici. Iată performerii ro
mâni si învinșii lor din finale. 
Pană : Georgel Oprișor îl în
trece la puncte pe S. Kona_ 
valov (iugoslavia) ; ușoară : 
Mircea Fulger îl învinge prin 
abandon' în rundul 3 ne A. 
Degimerdgi (Turcia), semi- 
miilocie : Mihai Ciubotaru îl 
întrece la ouncte oe I. Ne- 
boisa (Iugoslavia) : xniilocie 
mică : Gheorghe Simion ori- 
meste o decizie categorică 
tot la puncte în fața lui A. 
Kantas (Turcia)^ Vasile Cio- 
banu (semimuscă) si Eugen 
Preda (semiușoară) au fost 
declarați învingători în finale 
crin nenrezentarea adversari
lor. Pe locul doi s-au clasat 
Gheorghe Negoiță (cocoș), 
Doru Mpricescu (mijlocie) si 
Gheorghe Preda (grea). Men
ționăm că duDă cum ne-au 
declarat secretarul federației 
de specialitate. Mihai Traneă. 
si antrenorul emerit Ion Popa.

în semifinalele campionatului mondial de șah

DEMONSTRAȚIA DE VIRTUOZITATE A LUI VASILI SMlSLOV
Remiză șl îs a 5-a partidă a 

meciului Kasparov — Korclnoi I
Joi seara, spectatorilor prezențl 

tn sala de festivități de la Great 
Eastern liotei din Londra nu M 
s-au oferit decit 22 mutări (intr-o 
deschidere Catalană), cel doi ad
versari căzind apoi de acord asu- 

eonsemnării tn fișă a egall- 
de pe tablă.

Din desfășurarea de ptnă acum 
a partidelor se pare că tânărul 
mare maestru sovletla suportă 
Încă șocul pslhologlo provocat de 
pierderea neașteptată, cu albele, 
a primei tnttmlri. Kâsparov nu a 
reușit pînă acum să imprime jo
cului tenta comblnatlvă, caracte
ristică Iul. locui avînd in general 
o desfășurare destul de liniștită, 
pozițională. în c&re Korcinol este 
un adevărat maestru. Scorul me
ciului este 3—2 tn favoarea Iul 
Korcinol care va avea albul în 
partida a 6-a. programată dumi
nică.

în contrast, o desfășurare cu 
adevărat senzațională a avut par
tida a 5-a a meciului Smlslov. — 
Rtbll. In care fostul campion 
mondial, după două remize de 
luptă, a jucat excepțional, -ata- 
dnd cu o vigoare tinerească și 
reallztnd o serie de combinații 
care l-au făcut practic k.o. pe 
adversarul său !

APARAREA TARRASCH : Vâ
sli! Smîslov — Zoltan Rl- 
bll : 1. d4 Cf6 l.cn e« S.c4 dl 
4.Cc3 dS s.erd C:dS S.e3 CcS 7.Nd3

TELEX • TELEX FRANȚA - ROMÂNIA LA RUGBY
La Varșovia, ia cadrul tn- 

tUnirii amicale de haltera din
tre echipa Steaua București și 
formația locală Legia, sporti
vul român Petre Dumitru (cat. 
90 kg) a stabilit un nou re
cord național ’a stilul .^muls“, 
cu performanța de IM kg.

BASCHET • Federația spaniojă 
a primit acordul F.I.B.A. de a 
mân ia 24 numărul echipelor 
participante La campionatul mon
dial masculin, pe care-1 va orga
niza in 1986. Turneu] preliminar, 
in Europa, va dura doi ani și va 
avea șase grupe a cite patru e- 
chipe. car- vor juca tur-retur.

CICLISM • Perechea elvețiană 
Urs Freuler — Daniel Gisiger a 
câștigat ..proba americană* tn 
cursa de șase zile de ja zartch, 
parcurcind 87.050 km cu o medie 
orară de 52.230 km.

handbal ft Campionatul mas
culin la Ankara : Iugoslavia — 
Turcia 30—18 Bulgaria — Turcia 
b 37—17. Echipa României a avut 
zi liberă..

sanie • sovieticul Sergbei 
Danilin a cîștigat miercuri, pe o 
ninsoare abundentă, prima pro
bă a turneului eelor trei piste, la 
Koningssee în R.F.G. în 102.70 
<51.51 4- 51,19) La femei a cîș-

Bettina Schmidt (R.D.G.) 
' .40.64 (50.54 + 50.10), iar îa du- 
f ’ S(an?gassinger — Wembacher 
(B.F.G.) 1 :39.05 (49,56 + 49.49).

\ÎI ft Irina Levitina a cîștd- 
?ea de-a 8-a partidă a me- 

'■ -Uui cu Nana Aleksandria din 
c"mifinalele turneului candidate
lor la titlul mondial. Scorul este e?al : 4—4.

tenis ft Campionatele Interna
tionale ale Australiei sînt serios 
influente de oloaie. Cîteva re
zultate din ortmul tur : Edmond
son — Strode 8—3 7—5. 4—6. 7—5. 
Tanner — Warwick 7—6, 6—î,
3—6. 8—3.

Preda cîștigase finala cu I. 
Stephanopuios (Grecia), dar o 
eroare de arbitrai l-a privat 
de titlul balcanic pe care ii 
merita. Ciudată a fost si hotă- 
rîrea luată in privința ..semi
greului" Petre Bornescu. clasat 
pe locul trei. După ce în par
tida cu I. Spiridakis (Grecia) 
Bornescu fusese declarat învin
gător prin inferioritatea adver
sarului. pe care îl expediase la 
podea în două rînduri. arbitrul 
salvindu-1 pe pugilistul grec de 
la un k.o. evident nrin hotărt- 
rea sa de a întrerupe lupta, la 
sfîrsitul galei oficialii greci au 
făcut o... contestație, șolicitînd 
schimbarea deciziei I După dis
cuții aprinse, contestația a fost 
admisă prin votul conducătorilor 
de delegații (?!?) si Spiridakis 
a primit decizia de învingător 
Ia puncte ! Tot oe locul trei s-a 
clasat si Constantin Titolu.

Iată-1 si pe ceilalți 6 cam- 
Dionl balcanici. Cat muscă — 
N. Regepovskl (Iugoslavia), co
cos — A. Oner (Turcia), mijlo
cie — A. Iosipovld (Iugoslavia), 
semigrea — L Spiridakis (Gre
cia). grea — I. Stephanopulos 
(Grecia), supergrea — A. Sa- 
Iihn (Iugoslavia).

Ne7 8.0—6 0—0 5-a3 c:d 10.e:d Nft 
ll.DcZ ! (Pentru a evita o pregă
tire de acasă, RlbU a renunțat la 
Indiana Damei, adopttnd o des
chidere solidă șl un plan de joc 
activ, bazat pe atacul Imediat al 
pionului izolat d4. Mutarea llJDcd 
a Iul Smîslov constituie o mică 
surpriză, teoria recomandtod aid 
ll.Ne4 cu mic avantaj pentru alb) 
ll...h6 ! 7 (După cum se va vedea, 
era mal sigur 11... g6) 12.Tdl Db« 
13.Nct Td8 14.Ce2 Nd7 U.Det l 
Cce7 T6.Nd3 Nai 7 ! (Excamplo- 
nul mondial și-a postat piesele 
într-un clasic dispozitiv de atac, 
Iar ultima mutare a lui Rlbll con
stituie o provocare tactică ! Este 
oare atacui alb atît de periculos 
pe cit pare 7) 17.Dh7+ ! RfS lS.Tel 
Nb5 19.N:b5 D:bS SO.CgS Cgt
21. Ce5 ! Cce7 'Aparent, negrul s-a
apărat foarte exact și albul șl-a 
supraestimat șansele tactice, dar 
Smîslov a văzut mal departe_ )
22. N :h6 !■ (Un sacrificiu simplu, 
care constituie semnalul furtunii 
combinative ce va urma) 22...C:eS 
(Desigur, nu 22... ș:M!t 23.D:fT 
mat) 23.Ch5 1 I (O mutare extra
ordinară, după care atacul albu
lui devine Irezistibil, tn ciuda a- 
părărll înverșunate a adversaru
lui). 23— Crt+ 24.g:f3 CfS tiCrfȘ 
C:h< 26.<15 ! (Deschide la maxi
mum nozițla) 26... Drbl Z7.DhS> 
Re7 M.T:e«+ 7 I (O splendidă în
cheiere a atacu’ul condus eu vir
tuozitate de către Smîslov).

(Drmare din pag. I)-------x. 
exemplar chiar atunci cind smt 
departe de tară—**.

Comportarea rugbyștilor noș
tri a fost foarte apreciată. A- 
mtatim toate acestea spre a le 
arăta tricolorilor de astăzi ză 
echipa «cocoșului galic* este

Meciul este al 155-lea 
.din palmaresul tricolori
lor noștri. iar bilanțul 

. Intnnirilor româno-fran
ceze (32 la număr, un 
record) se prezintă ast
fel : România 32 7 2 23 
250—557, cu mențiunea că 
toate victoriile românești 
au fost realizate după 
1960.

(totuși) vu'.nerab;iâ chiar oe 
terenul ei. Odată si odată ea 
trebuie întrecută si la ea aca
să ! De ee n-ar realiza băieții 
noștri această [soravă în' ace- 
las oraș Toulouse, care — iată 
— acum 20 de ani le-a fost 
favorabil ’ De fapt, jucătorii 
si antrenorii noștri tintesc toc
mai o asemenea mare cerfor- 
mantă. asa cum ne-au mărtu
risi. fiecare In carte hi aces-

PATiNATOR! ROMÂNI DE VITEZA
Un grun de patinatori de vi

teză format din T. Kopacz, L 
Opincariu. D Jenei. Z. Zaka- 
rîas si E. Miklos, va narticina. 
sîmMtă si duminică Ia tradi
ționalul concurs international

Sl-A CUCERIT
Presa internațională conti

nuă să comenteze performanta 
echipei de fotbal a României, 
care si-a cucerit calificarea la 
turneul final al campionatului 
european, după o remarcabilă 
evoluție în grupa a 5-a preli
minară si un excelent rezultat 
in meciul decisiv, cu Ceho
slovacia. la Bratislava.

In articolul publicat de zia
rul suedez ..SVENSKA DAG
BLADET* se scrie. între al
tele : „Românii au jucat la 
Bratislava exact ca in iunie, 
pe stadionul Rasunda, cînd an 
învins Suedia cu 1—0, adică 
defensiv si cu contraatacuri 
surprinzătoare. Această tacti
că bine pusă la punct le-a 
adus încă o dată succes fot
baliștilor români*.

Sub titlul ..România forțează 
rezultatul egal si se califică 
pentru turneul din Franța?, 
ziarul ..LE SOIR* din Bruxel
les notează : „Echipa Româ
niei s-a dovedit superioară 
Suediei si Cehoslovaciei ta 
grupa a 5-a, clasamentul fiind 
definitiv în favoarea români
lor. clasați pe locul intîl. ta- 
trucît ultimul meci, dintre Ita
lia si Cipru, nu mal poate 
influenta configurația primelor

Z3...f:e 23.D:g7+ Crt (Sau 29— 
Rd« 3O.Ce4+ și negrul pierde 
dama) 30.d6+ 1 T:d6 3t.CdS+ T:<H 
32.D:b2 (Albul a cîștigat dama 
pentru turn șl cal. reallzîn<lu-și 
acum extrem de precis avanta
jul) 32...b< S3.Db4+ RfS 34.Tel IM 
35-h4 ThdS îs. Tr4 CdS ? 1 (Gră
bește sCrșitul, Ir.să negrul se 
afla 'tn mare criză de timp) 
J7.DCS+ ei 3S.T:eî ! T:es SSJ1 
Cf7 WJ:e5— Re< U.DC4+ și ne
grul a cedat.

Desfășurarea acestei partide e- 
rată dar că Vasffi Smîslov (fost 
campion mondial in 1957 șl 1958) 
păstrează o prospețime tine
rească. ,

Florin GHEORGHIU 
mare maestru internațional

te ceasuri de dinaintea primu
lui fluier — care se va auzi 
la ora 15 (16 la București) — 
al cunoscutului arbitru englez 
R. Quintenton Ei și-au desă
vârșit preparativele prin antre
namentul efectuat vineri, pe
un .soare cu dinți* (minus 1
grad), pe stadionul din Ra
mon viile. localitatea unde stat 
găzduia. ultima ședință de
pregătire fiind programată
pentru simbătă. Echipa noas
tră s-a si tntîlnit cu oartene- 
ra de Întrecere de duminică 
ambele formații Darticipînd vi
neri seara la festivitatea pre
mierii celor mai buni rugby ști 
francezi ta 1983 : Blanco. Esti- 
ve, Paparemborde. Cu acest 
prilej, s-au revăzut o parte 
din cei prezent! In toamna tre
cută in medul de la Bucu
rești (13—9 pentru România) și 
rare vor fi titulari și acum : 
V. Ion, Lungu. Aides. Paras- 
ehiv. Dumitru. Murariu. Cara
fe». Munteanu. Bncan. respec
tiv Sell a. Estive. Jolnel. Rives, 
Condom. Dintrans. „Va fi un 
meci de mare luptă 1“ se afir
mă de o parte și de alta. Să-l 
aș’eptăm cu Încredere 1

Partida Franța — România 
va fi transmisă la radio șl la 
televiziune.

LA „CUPA DYNAMO BERLIN"
dotat cu trofeul „Cupa Dynamo 
Berlin*. în nroeramul căruia 
figurează probele de 500. 1 000. 
1 500. 3 000 si 5 000 m. Sportivii 
noștri sînt însoțiți de antreno
rul Dan Lăzăresen.

TITLURILE SALE DE NOBLEȚE
locuri*. La rîndul său. cotidia
nul „LA LIBRE BELGIQUE" 
arată : „România a devenit 
miercuri seara, a șasea echipă 
calificată la turneul final din 
Franța. Fotbaliștii români au 
dominat grupa a 5-a, în care 
însăși campioana mondială, e- 
chipa Italiei, a fost surclasată, 
ocupînd un Ioc modest in cla
samentul final*.

De asemenea presa italiană 
publică relatări si comentarii

- - - - - - - - - - - - - - FELICITARE PENTRU CALIFICARE_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -
Cîteva ziare de peste hotare au transmis prin telex, pe 

adresa ziarului nostru, sincere felicitări pentru marea per
formanță obținută de reprezentativa de fotbal a României.

.,SPORT“-Bratislava scrie între altele : ..transmiteți din 
partea noastră sincere felicitări Jucătorilor, antrenorilor și 
tuturor factorilor de răspundere, care an contribuit la a- 
ceastă meritată calificare*.

Ziarul „DEUTSCHES SPORTECHO" din Berlin inserează: 
„Bravo pentru calificare ! Dorim alte succese echipei 
României, în preliminariile .... |

Felicitări au fost transmise și de ziarele poloneze „PRZE- 
GLAD SPORTOWY* din Varșovia și SPORT-Katowice.

de la meciul disputat la Bra
tislava. Ziarul „II» MESSA- 
GERO* evidențiază reușita e- 
chipei române, scriind. Intre 
altele : „Rezultatul de egali- • 
tate înregistrat la Bratislava a 
promovat echipa lut Mircea 
Luceseu in turneul final al 
campionatului european. Pro
nosticurile pentru meciul de 
la Bratislava eran în favoa
rea cehoslovacilor, dar aceștia, 
vorbind sincer, nu au prezen
tat nn pericol real, astfel ineît 
echipa română, după o oră de 
ineficiente atacuri ale gazde
lor, a realizat momentul de- 
eistv al partidei, mareind, 
prin Geolg&u. golul calificării*.

îa cronica sa. ziarul ..COR- 
RIERX DELLA SERA* con
semnează : „Lungul si drama
ticul roman al celei de_a 5-a 
grupe a campionatului euro
pean s-a încheiat la Bratisla
va, după 90 de minute de fot
bal palpitant, eu un rezultat 
egal, 1—1. care promovează 
România si elimină Cehoslova
cia. Echipa cehoslovacă spera 
să obțină victoria gratie ace
lei condiții atletice etalate și 
în meciul vietorios 2—0. con
tra Italiei. Dar formația româ-

HUI - ÎNCĂ DEPARTE DE 
PERFORMANȚELE TATĂLUI

1

Graham HlU este un nume 
eu rezonanță tn automobilis
mul internațional, grație nu
meroaselor sale victorii tn 
cursele de formula 1 ale mul
tor „Mari premii", ca șl fap
tului că a fost campion al 
lumii. Fiul său Damon, in 
vtrstă de 23 de ani, a simțit 
șl ei atracția... vitezei, dar pe 
două roți, la motoclcllsm. 
Considerînd. Insă, motociclis- 
muț ca pe un mare pericol, 
mama sa l-a decis pe Damon 
să-l abandoneze șl să treacă 
la... autemoblll3m 1 Recent, la 
Brands Hatch, la volanul u- 
nul „Argo Ford 2000" Damon 
Hill șl-a făcut debutul in 
premiul „B.B.C.*. Acest debut 
a fost departe de ceea ce sș 
aștepa de la Domon care a 
încheiat cursa pe jocul 19 L șl 
a avut marea șansă să fi scă
pat întreg, căci, din cauza u- 
nel greșeli de conducere, a 
produs un carambolaj mon
stru, cu multe mașini zdrobi
te. dar din fericire, fără ao- 
cldentări prea grave.

APROAPE DE RECORDUL 
DE EFICACITATE

Mal zilele trecute ați vă
suț, desigur, intr-unui din o- 
pisoadele „Omului din Atlan
tis* un uriaș negru, pe Ungă 
oare omul amflble-Mark pă
rea neînsemnat de mia. Acel 
uriaș se numește Karim Ab
dul Jabbar, arc aproape Mt 
tn și este Jucător de baschet 
in echipe profesionistă „La
kers* din Lot Angeles. In 
cele 15 sezoane, oa jucător 
profesionist, a tnsorls 30 000 
de puncte, apropllndu-se ast
fel la 1 lit puncte de recor
dul de eficacitate deținut de 
faimosul vrut Chamberlcln. 
Probabil că tntr-o ri Jabber 
n va ajunge șl H va tntreoe 
pe Chamberleta, dar orie 
31419 p, ale acestuia din ur
mă, au fost realizate doar kt 
14 ani. ceea oe este, oricum, 
mal valoros.
A FOST UITAT UN SINGUR 

AMANUNT

Cu ctteva săptămlnl tn ur
mă rucbyștll niponi au jucat 
tn Europa, tn chiar patria 
rugbyuiut, susțtntnd șl un

nă. antrenată de acel abii stra
teg care este Mircea Luccscu. 
a lăsat repede adversarilor să 
înțeleagă că are de gînd să 
facă lotul pentru a nu pierde 
partida și a reușit cu brio".

Succesul fotbaliștilor români 
este bine prezentat si ta pre
sa franceză. Sub titlul „După 
calificarea României. Euro *84 
capătă contur*, ziarul ..LE FI
GARO* relatează : „Calificarea 
românilor nu este totuși o sur

priză. Ea poate fi interpretată, 
și explicată prin prisma rezuf-F 
țațelor din ultimii ani. st na 
numai ale naționalei, ci și ale 
echipelor de club. Prin per» 
formantele echipelor Universi
tatea Craiova si Dinamo Bucu
rești. fotbalul românesc sl-a 
cucerit titlurile sale de no
blețe. Anul trecut. Universita
tea Craiova a dat o lecție do 
fotbal girondinilor din Bor
deaux. în Cupa U.E.F.A.. iar 
Dinamo București se numără, 
de asemenea, intre cele mai 
bune formații de club conti
nentale calificate in sferturile 
de finală ale Cupei campioni
lor europeni*.

Trecînd în revistă echipele 
calificate oină In prezent, au
torul articolului constată o re
lansare tn fotbalul european st 
conchide : „Turneul ce se va 
desfășura în Franța, cu parti
ciparea unor echipe cum sini 
cele ale României. Danemar
cei. Belgiei. Portugaliei, în si
tuația eliminării unor favori
te. ca Italia si Anglia, va fl 
o refleclare a unei noi ierar
hii iu fotbalul european*.

(Agerpres)

med test cu puternica ecnl- 
pă a Tării Galilor. Japonezii 
au venit pe continent cu lec- • 
țla foarte bine Învățată. In , 
acest sens antrenorul Hiroshi 
Hiblno, eunosetnd că ploaia 
și Implicit noroiul fao parte I 
din peisajul obișnuit, ia aceas
tă oră, al Țării Galilor, a fă
cut antrenamente tn conse
cință, pe terenuri desfundate. 
Mal mult chiar, a folosit mingi 
ude, tar jucătorii, mal Înain
te de a pasa, își ungeau pal
mele cu noroi. In acest fel, 
XV-le japonez a făcut o oar- 
tldă excelentă, plerztnd Ia li
mită (24—29) in fața unei e- 
chipe apreciată ea mult mal 
puternică. Un singur amănunt 
n-au prevăzut asiaticii in pre
gătirea lor, ți aceasta l-a cos
tat foarte mult: vtntul puter
nic. „Pentru un viitor turneu > 
ne vom pregăti țl in această 
direcție, a declarat antreno- | 
rul Hiblno. Vom instala niște | 
ventilatoare uriașe tn Jurul 
terenului, pentru a ne oblș- | 
nul cu o astfel de situație 
spedală*™

AU ÎNCEPUT EMOȚIILE 
PENTRU „MUNDIALUL ’86"

Parcă ieri a fost „Mundla- 
lul ’82“ spaniol, ou întregul 
lui cortegiu de emoții, de sa
tisfacții șl decepții, șl lată că 
discuțiile s-au șl deplasat spre I
1986. spre stadioanele mexlca- |
ne. Tată un exemplu: tn ceea 
oe privește num&rul partid- i
panțllor la viitoarea ediție a |
fost Înregistrat un adevărat 
record, căd la sediul F.I.F.A„ 1
do la Zdrlch, și-au trimis tn- .
scrierile 119 federații naționa
le. Acest număr depășește ou | 
10 pe od al edlțid trecut», la > 
timpul său — record de par- 
tldpare.

Aceste 119 țări Înscrise re
prezintă următoarele conți- I
nentet Europa 3S, Africa — 
b, Asia 26, America de Nord, 
Centrală șl bazinul mării Ca
raibilor — 18, America de Sud I
— 10 șl Oceania — S.

Tragerea la sorți a grupelor I 
preliminarii va avea loo la 
Zdrlch, la sediul F.I.F.A., la | 
T decembrie. Eliminatoriile se 
vor desfășura tntre 1 mat f 
1904 șl ÎS noiembrie 1989. Să 
vedem acum se surprize ne 
va oferi tragerea ia sorți— 1

Rubrica realizatâ de
Romeo VILARA
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