
Sub președinția tovarășului
PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VA I

NICOLAE CEAUȘESCU

ieri a avut loc

SESIUNEA CONSILIULUI SUPREM 
Al DEZVOLTĂRII ECONOMICE SI SOCIALE

Sub președinția tovarășului 
Nicolae Ceausescu, secretar 
general al Partidului Co
munist Român. președintele 
Republicii Socialiste Româ
nia. oresedintele Consiliului 
Suprem al Dezvoltării Econo
mice si Sociale, luni. 12 de
cembrie. a avut loc sesiunea 
Consiliului Suprem al Dezvol
tării Economice si Sociale a 
României.

Participantii au aprobai, in 
unanimilate. următoarea ordi
ne de zi :

1. Proiectul planului national 
unic de dezvoltare economico- 
socială a Republicii Socialiste 
România pe anul 1984.

2. Proiectul planului de dez
voltare a agriculturii si indus
triei alimentare. gospodăririi 
apelor si silviculturii in anul 
1984

3. Proiectul bugetului de 
stat oe anul 1984.

4. Programul privind creș
terea mai accentuată a pro
ductivității muncii si per
fecționarea organizării si nor
mării muncii in perioada 
1983—1985 si pină in 1990.

5. Programul privind îm
bunătățirea nivelului tehnic 
si calitativ al produselor, re
ducerea consumurilor de ma
terii prime, de combustibil si 
de energie si valorificarea su
perioară a materiilor prime si 
materialelor in perioada 
1983—1985 și pină în 1990.

6. Programul privind apli
carea măsurilor de autocon- 
dueere si autoaprovizionare 
pentru asigurarea unei bune 
aprovizionări a populației cu 
produse agroalimentare si bu
nuri industriale de consum pe 
perioada 1 octombrie 1983—30 
septembrie 1984.

In cursul dimineții, lucră
rile sesiunii s-au desfășurat in 
secțiunile Consiliului Suprem.

în ședința plenară de după- 
amiază. vorbitorii au relevat 
că sarcinile cuprinse in do

cumentele supuse dezbaterii 
Consiliului Suprem, organism 
ee îndeplinește atribuțiile u- 
nui parlament economic, co
respund orientărilor si hotă- 
rîrilor Congresului al Xll-lea 
și Conferinței Naționale ale 
Partidului Comunist Român, 
asigurind ridicarea întregii 
activități economico-sociaie la 
un nivel calitativ superior.

în timpul lucrărilor s-a sub
liniat că elaborarea planurilor 
si programelor pentru dezvol
tarea în 1984 a activității eco
nomico-sociaie s-a desfășurat 
sub directa conducere a tova
rășului Nicolae Ceaușescu.

Dezbaterile au reliefat ho- 
tărîrea oamenilor muncii de a 
întâmpina marile evenimente 
ale anului 1984 — cea de a 
40-a aniversare a revoluției de 
eliberare socială si națională, 
antifascistă si antiimperialistă 
și Congresul al XIII-lea al 
partidului — cu rezultate tot 
mai mari în direcția înfăptuirii 
neabătute a Programului parti
dului privind construirea so
cietății socialiste multilateral 
dezvoltate

Consiliul Suprem a anrobat 
în unanimitate documentele su
puse dezbaterii.

Participantii au adoptat Ho- 
tărîrea Sesiunii • Consiliului 
Suprem al Dezvoltării Econo
mice si Sociale a României 
care se va da publicității

In încheierea lucrărilor, a luat 
cuvîntul tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretar general al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste 
România, președintele Consiliu
lui Suprem al Dezvoltării Econo
mice și Sociale a României,

Cuvîntarea tovarășului 
Nicolae Ceausescu a fost ur
mărită cu multă atentie cu 
satisfacție si deplină aprobare, 
fiind sublimată cu puternice si 
îndelungi aplauze.
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Azi, la Chorzow [ora 20, ora României], în C.M. de handbal feminin

ROMÂNIA -R. D. GERMANĂ, 
CEL MAI IMPORTANT MECI AL PRELIMINARIILOR!

KATOWICE, 42 (prin tele
fon). A mai rămas o singură 
etauâ. care va avea loc marți 
si astfel campionatul mondial 
feminin de handbal grupa 
,.B“ va aiunse înaintea ultimu
lui său ..act“. iocurile finale. 
Luni, cînd competiția a mai 
acordat un răgaz de 24 de ore 
celor 12 formații participante, 
pentru a-si mai reface forțele, 
la Centrul de presă s-au for
mulat si crimele impresii ale 
numeroșilor ^comentatori si zia
riști prezenți aici (peste 190 !), 
care sînt. de pildă unanimi 
de acord că această ..gruDă 
B“ nu poartă litera pe care o

merită. Cu alte cuvinte, ea nu 
este cu nimic mai preios. va
loric. decît sruna ,.A“ a C.M.. 
consumată anul trecut la Buda
pesta. Incontestabil, fondul u- 
nei impresionante creșteri, in
contestabil progresul remarcat 
la maioritatea echipelor. în a- 
ceste condiții, ni se pare dem
nă de subliniat comportarea se
lecționatei României, care a- 
bordează ultimul meci al pre
liminariilor fără să fi cunoscut 
înfrîngerea si dună cîteva evo
luții dintre cele mai frumoase. 
In acest sens, am aminti pres
tația din partidele cu Bulgaria 
si chiar cu Danemarca, ultima

dintre ele marcată. totuși, de 
o ușoară scădere la echipa 
noastră, dar si de un arbitrai 
părtinitor, cum rar se poate 
vedea.

Ceea ce s-a evidențiat la re
prezentativa noastră a fost o 
netă îmbunătățire a jocului în 
apărare, unde fluctuațiile în 
comportare au fost mai rare 
si mai mici si u.nde echipa 
noastră — este drept — a be
neficiat si de aportul iucătoa- 
rei Viorica Ionică, un portar

Ion GAVRILESCU

(Continuare in pag 2-3)

In etapa a 15-a a Div’ziei „A“

LIDERUIADAT TOMUL EFICACITĂȚII, 
DAR „POFTA Df GOI“

AU AVUT-O... TOT GAZDELE

LUPTĂTORII ȘT. RUSU Șl V. ANDREI 
ÎNVINGĂTORI ÎN SUEDIA

în cadrul turneului de lupte 
greeo-romane de la Haparanda 
(Suedia), sportivii, români au 
avut o comportare remarcabilă 
in compania unor adversari va
loroși de pe continentul euro
pean și din Statele Unite ale 
Americii. Din rezultatele, par
țiale, transmise de agențiile de 
presă aflăm că luptătorii noștri 
Stefan Rusu (cat. 74 kg) și Va-

sile Andrei (cat. 100 kg) au o- 
cupat primul loc la categoriile 
respective de greutate, iar Ilie 
Matei (cat. 90 kg) și Victor Do- 
lipschi (cat. +100 kg) s-au cla
sat pe locul secund.

în continuare, luptătorii ro
mâni urmează să evolueze în 
Finlanda — unde, de asemenea, 
este programat un turneu re
dutabil.

într-adevăr. sprint final. Sîm- 
bâtă s-a d soutat etapa a 15-a. 
prima din cele trei care vor 
avea loc pe parcursul doar a 
8 zile. Un final de sezon pe 
care echipele noastre de Divi
zia „A“. (trebuie să le eviden
țiem eforturile) l-au tratat cum 
se cuvine. De mult, o etapă 
de campionat nu a mai avui 
un start atât de vijelios ca 
simbătă.

...Minutul 1. 1—0 pentru
Sportul studențesc ; minutul 
2. 1—0 la Rm. Vilcea ; minu
tul 5 (în același minut !). 1—4 
la Craiova si 0—1 la Oradea 
(!) : minutul 10 (din nou două 
goluri intr-un minut). 1—0 Ia 
Bacău si Petroșani ; minutul 
12 (poate cea mai mare sur
priză a acestui ..sfert de foc“). 
0—1 la Hunedoara, au înscris 
gălătenii : minutul 13. 1—0 Ia 
Pitești. Abia în minutul 17 în
scria Steaua (ce gol. rar se 
poate vedea o ispravă ca aceea

care 
abată 
băimărenilor, 
cordul acestui 
d» campionat.

Așa a fost 
ceputul etapei 
simbătă. un început 
parcă pentru un 
film de aventuri, 
în ciuda unor te
renuri tari, înghe
țate (său în unele 
locuri desfundate), 
a unor realizări 
tehnico-tactîce care 
au mai suferit, e- 
tapa a 15-a s-a 
bucurat de o bună 
eficacitate. Pină 
se înscriseseră 
pentru ca la sfirsitul celor 90 
de minute de ioc cifra totală 
să se ridice la 28 (o bună me
die de meci — 3.11) dintre

avea să se 
în poarta 

re
tur

În
de

Coraș. unul din cei mai activi jucători ai 
Sportului studențesc, in meciul cu C. S. 
Tirgoviște, pornește intr-un... slalom spre 
poarta adversă. (Fază din intilnirea Sportul 

studențesc — C.S. Tirgoviște. 3—1).
Foto : Ion MIHĂICĂ

pauză 
soluri.

care gazdele au marcat 22 iar 
oaspeții doar 6 (capitolul cel 
mai deficitar al etapei). De-

Constantin ALEXE

(Continuare fn duo 2-3)

a portarului Pernes) si nimeni_______________________________________________________________________
nu bănuia .potopul* de goluri

Retrospectivă 1983 (I)

ELEVII RĂSPUND CU ENTUZIASM LA ACȚIUNILE 
ORGANIZATE ÎN ASOCIAȚIILE SPORTIVE ȘCOLARE

Peste tot în tară, startul în 
'..Daciada de iarnă" a marcat 
o însuflețită participare la ac
tivitatea sportivă de masă. U- 
nitătile de invătămînt n-au fă
cut excepție. Dimpotrivă. Iată, 
foarte succint, cîteva consta
tări dintr-un sondăi-fuiger rea
lizat în mai multe colective de 
elevi...

O BINEVENITĂ LECȚIE 
DE EDUCAȚIE FIZICA cu 
participarea cadrelor de specia
litate din municipiul Ploiești a 
fost organizată la Școala gene
rală nr. 32 din această așezare, 
prahoveana, ca un preludiu la 
întrecerile ..Daciadei de iarnă". 
Prof. Nicolae Danieleanu a 
prezentat, cu acest prilei. un 
program-model de activități 
sportive specifice sezonului alb. 
de fapt însusi programul com- 
Detitional al Scolii generale nr. 
32 in care funcționează. Ce cu
prinde acest program, care a 
sî fost materializat în parte 
(prin competiții de handbal, 
volei, baschet si fotbal). vu 
participarea TUTUROR clase
lor? întreceri care să asigure 
PERMANENȚA elevilor in 
practicarea unei ramuri de 
sport. De aici, o adevărată e- 
mulatie în sport. începînd cu 
elevii din clasele I. care au de
butat in activitatea competitio- 
nalâ cu mici crosuri si așteaptă

Pirtia de schi de pe Runc, de la poalele Rarăului din Cimpulung 
Moldovenesc cunoaște, in aceste zile, o mare afluență de elevi, 
iubitori ai schiului... Foto : Ion MANDRESCU-Suceava

— cei mai multi — cu nerăb
dare primele lansări cu săniu
țele. confecționate (o bună par
te dintre ele) în atelierele sco
lii. Pină la proximă întrecere 
de săniuțe, calendarul sportiv 
al celor de la ..32“ vizează în
tâlniri cu colegii de la alte 
scoli generale din Ploiești (nr. 
1. 10. 17 si 15) la atletism și 
iocuri si. bineînțeles, la săni
uțe. acum, odată cu primele 
zăpezi...

O AMPLĂ ACȚIUNE DE SE
LECȚIE a marcat .startul în

„Daciada de iarnă" la Școala 
generală nr. 8 din municipiul 
Slatina. Operația s-a realizat 
Drintr-un traseu turistic de 
masă desfășurat la km. 7. cu 
participarea a sute de copii 
din primele clase. ..Am reușit 
astfel — ne preciza prof. Gh. 
Serban. directorul scolii slăti- 
nene — să cooptăm în secțiile 
asociației sportive noi si noi

Tiberiu STAMA

(Continuare in pag 2-3)

TOTUȘI, SPERANȚE
ALE FIURTTISTEIOR PENTRU J.O. 

SI 0 FLOARE PENTRU...
PRIMĂVARA FEORETEI MASCULINE

Retrospectiva celor două flo
rete trebuie să tină cont de 
niște condiții specifice. Floreta 
feminină a trecut. începînd cu 
J.O. ’76 si pină acum. Înaintea 
J.O. ’84. prin trei generații. Si 
dacă echipa României n-a mai 
urcat pe podiumul olimpic sau 
mondial, in acest interval, din 
anii 1971 si 1978 (cînd ..vechea 
gardă" nu se predase!), acum 
speranțele au reapărut, chiar 
dacă în ultimii doi ani forma
ția feminină n-a fost aproape 
de podium (locurile 8 si 9 la 
edițiile -C.M.) după cum se si 
Vede in tabelele din pag. a Il-a. 
care indică rezultatele obținute 
în intervalul 1976—1983 de 
principalele forte din scrima 
mondială, la C.M. si J.O.

De ce? Pentru că in noua sa 
componentă, lotul reprezenta
tiv are mai multe trăgătoare 
de forte aproximativ egale, 
maioritatea fiind tinere sau 
foarte tinere talente, ceea ce 
oferă premisele unei dispute 
aprige pentru titularizare în 
cvintetul ce va pleca la Los 
Angeles, toate selectionabilele 
avind disponibilități, reale pen

tru a face fată, deopotrivă, se
lecției si programului de pre
gătire. ambele la fel de solici
tante. NOUA ECHIPA FIIND, 
INSA. ABIA LA ÎNCEPUTUL 
PROCESULUI DE CONSTITU
IRE (VALORICĂ. ÎN PRIMUL 
RÎND) rezultatele din anul 1983 
sînt promițătoare, dar nu asi
gurătoare pentru Los Angeles. 
Astfel. în primăvară, la Buda
pesta. Elisabeta Guzganu re- 
înnoda firul medaliilor obținu
te de scrimerii români la 
„Mondialele" de tineret, după 
ce echipa sătmăreană. campi
oana națională, reînnoda același 
fir. la Torino. în „Cupa Euro
pei". Apoi, la Universiada de 
la Edmonton, din vară. Elisa
beta Guzganu. Rozalia Oros si 
colegele lor aduceau aur si ar
gint de la ..individual" si echi
pe. demonstrînd că succesele de 
la ediția precedentă, de la 
București, nu se datorau de 
fel. „terenului propriu". Si. 
fapt grăitor, la Edmonton flo-

Paul SLAVESCU

(Continuare in pag 2-3)



CAMPIONATELE NAȚIONALE DE ȘAH

La Băile Herculane: MARGARETA MURESAN
5

CÎSTIGĂ DERBYUL SI CONDUCE ÎN CLASAMENT
Derby-ul finalei campionatu

lui national feminin de sah a 
fost, intr-adevăr, un derby! 
Margareta Muresan si Gertrude 
Baumstark. colege de club (la 
Medicina Timișoara), colege în 
lotul national, iar. in particu
lar. foarte bune prietene, au 
uitat toate acestea cind s-au 
așezat la masa de ioc în parti
da lor din runda a 8 a. Mure
san, cu negrele, intr-un Caro» 
Kann, a pregătit, se pare, o 

în deschidere, a cîș-*

— Voiehifa Călinescu 1—0 Ma
riana Duminică — Smaranda 
Boicu 0—1. Eugenia Ghindă — 
Judit.i Chiricuță remiză (run
da a 8-a): Eugenia Ghindă — 
Mariana Ionită si Ligia Jicman
— Smaranda Boicu remize 
(dună întrerupere).

Clasamentul: 
o. Pogorcvici, 
Baumstark — 
5 p. Nutu 4,5 p.

MURESAN 6,5 
Polihroniacle, 

5,5 p. Olărașu 
Olteanu. Ghin

dă. Ionită — 4 p. Gogăiea. Boi
cu. Duminică ■— 3,5 o Chiricu- 
tă 3 p. Teodorescu, Jicman — 
2,5 p. Călinescu 1 p.

După cum se vede, disputa 
din fruntea clasamentului se 
menține strînsă. cinci jucătoa
re fiind aliniate oe distanta 
unui punct si jumătate. în run
da a 9-a fruntașele nu se în- 
tilnesc între ele. dar — cum 
am avut prilejul să ne con
vingem — în această finală 
nici o partidă nu este ușoară și 
nici dinainte iucată. Spicuim 
din program: Muresan — Du
minică. Nutu — Baumstark, 
Polihroniade — Gogâlea, Pogo- 
reviei — Ghindă.

•M;

UN OM SIMPLU, UN OM
numeroși oamenii care 

I ori complexul sportiv 
Sint oameni care s-au 

în

consideră sta- 
ca a doua lor 
integrat, unii 

sportivilor

noutate _
tigat un pion, pe care a reușit 
să-1 valorifice, oină la sfirsit. 
Victorie prețioasă, prin care 
devine singură lideră, cu un 
punct , avans si. în continuare, 
cu un .culoar" destul de ușor, 
exceptind ultima rundă cind va 
iuca o partidă (poate) decisivă 
contra Marinei Pogorcvici. A- 
ceasta se menține si ea in plu
tonul fruntaș, după ce a în
scris 
treia 
rina 
ilor" 
cate.
apropie Dana Nutu (care a cu
les un punct foarte important 
la Ligia Jicman). în timo ce 
Elisabcta Folihroniade (remiză 
cu Gabrieîa Olteanu). preferă 
o tactică de așteptare, evită 
riscurile pentru că ritmul fi
nalei este foarte raDid.

In celelalte întilniri: Marga
reta Teodorcscu — Gabriela 
Olărasu 0—1. Mariana Ioniiă

la Eleonora Gogâlca a 
victorie consecutivă. Ma- 

deține specialitatea „seri- 
si în succese dar. din pă- 
uneori. si în eșecuri. Se

ELEVil RĂSPUND
(Urmare din pag 1)

copii la atletism, gimnastică si 
fotbal, disciplinele cele mai în
drăgite în școală". Cele care 
au fost si au rămas, alături de 
ramuri de sport care caută să 
le concureze, adică săniusul. 
șahul si tenisul de masă. Spor
tul. prin ..Daciada de iarnă", 
are în această unitate de în- 
vătămînt un teritoriu foarte 
larg, care cuprinde mai bine 
de 2 000 de copii. 15 la sută 
dintre aceștia fiind reprezentan
ții Grădiniței nr. 10. care este 
arondată pe lingă sus-amintita 
scoală. Altfel spus, lingă elevii 

-care deprind tainele citirii si 
scrisului se află si viitorii lor 
colegi pe care îi însoțesc aproa
pe peste tot. Se înțelege si pe 
terenurile sau în sala de sport 
ale școlii. Se realizează astfel o 
necesară legătură între genera
ții. cu efecte pozitive în viito
rul apropiat!

ÎN AȘTEPTAREA IERNII, 
..care ne-a dat o fărîmă de 
Speranță, zilele trecute, prin- 
tr-o primă ninsoare ne spu
nea mai în glumă, mai în se
rios prof. Aurelia Daneiu. di
rector de studii la Liceul in
dustrial de transport din Clui- 
Napoca. elevii noștri au inau
gurat întrecerile «Daciadei al
be» printr-o competiție de cros, 
volei si handbal, cu participa
rea tuturor claselor". Ce ur
mează? Ieșiri săptămînale 
zonele alpine ale Clujului, la 
Băișoara. în primul rînd. 
pregătirea condițiilor pentru 
concursurile de schi si răniuș. 
Cartierul Gheorgheni în care 
se află situat liceul sus-amintit. 
străbătut de dealuri, oferă un 
cadru adecvat sporturilor de 
iarnă. Cei doi profesori de spe
cialitate. George Căinaru si 
Sergiu Moldovan, au si întoc
mit listele de participant! (nici 
o absentă!), așa că...

UN FAPT INEDIT Ia Liceul 
electrotehnic „Unirea" din mu
nicipiul Focșani: printre ramu
rile de sport incluse în progra
mul „Daciadei de iarnă" se 
află si rugbyul! „Firesc — ne 
precizează prof. Gh. Dumitres
cu. responsabilul catedrei de 
specialitate — atîta vreme cit 
sportul cu balonul oval a 
«prins» rădăcini adinei in ora
șul de pe Milcov. Dovadă — 
divizionara «B», IUC, care se 
află pe locul I în grupă, vizind 
promovarea în prima divizie. 
Or. ca să-i asigurăm rezerva de 
cadre, căutăm să instruit» aici. 
Ia «Unirea», cît mai muiți rug- 
byști de perspectivă..." Foarte 
bine! Numai că liceul din Foc
șani a făcut același lucru si în 
alte ramuri de sport în hand- 

• bal, de pildă, cu o echipă trans
ferată in corpore la Clubul 
sportiv școlar, la volei, si. în 
general, la ..jocuri". Zileld ier
nii — așteptată si aici cu mult 
interes — au sporit ambițiile 
elevilor de la ..Unirea" de ă-si 
desăvirsi pregătirea fizică, prin 
competiții de masă programate 
la nivelul fiecărei clase. Cele

în

si

La București, CLASAMENTUL IN MIȘCARE
nou o 
oferit.

rundă alertă 
ieri, finaliștii 

masculin. Am

Din 
ne-au 
campionatului 
spune, o rundă (a Vil-a) in de
favoarea 
toti au 
dificile.

favoritilor. căci mai 
trecut prin momente 

Astfel, M. Șubă, în
trerupe în grea poziție defensi
vă. împotriva unuia din 
mii clasați. A. Kertesz. De 
menea. Fl. Gheorghiu a 
buit să se apere în fata 
atac cu sacrificii al lui P. 
fanov, pînă la obținerea 
remize ..in-extremis“. Frumoa
să lupta dintre Th. Ghițescu și 
D. Bărbulescu. încheiată si a- 
ceasta cu egalitate, după emo
ții. în acest context. remiza 
obținută de V. Stoica în fata 
lui M. Pavlov valorează mult, 
primul mentinîndu-si poziția

ulti-
ase-
tre- 

unui
Sie- ____
unei

CU ENTUZIASM
mai... grăbite să respecte ca
lendarul competitional sînt cla
sele a XH-a A si a XI-a B. 
Cine le va urma?

TOATA lumea pe 
LUL MIC! Asa a fost 
la startul ..Daciadei de 
al elevilor de la Liceul 
trial de chimie din 
Acum. prof. Dora 
gătește terenul în 
itoarelor ninsori, 
elevii (și mai ales 
sele a XI-a 
a IX-a F). 
plan sportiv 
să se afle in 
plus pentru elevii proveniti din 
comuna Beriu. cu un mare a- 
oetit pentru sport, creat de pro
fesorul de... geografie I. Samo- 
ilescu. acolo, la Beriu. Ce bine' 
ar fi dacă și alte comune Și a- 
șezări rurale din vecinătatea O- 
răstiei s-ar învrednici să for
meze copiilor gustul pentru 
mișcare. în aer liber. încă din 
primii ani de școală!

DEA- 
apelul. 
iarnă" 
indus- 

Orăștie. 
Ceama pre
vederea vi- 

CI ajută toți 
cei din cla- 
XII-a C șiC. a 

dornici ca Si pe 
liceul din Orăstie 
frunte. O notă în

de lider. Se apropie de el insă. 
M. Ghindă, aseară învingător 
asupra lui I. Mărășescu. Alte 
două partide decise : Foișor — 
Grunberg 0—1. Oltean — Lupu 
1—0. Si o întreruptă : lones- 
eu — Nicolaide. in clasament : 
Stoica 5 p, Ghindă 4 5 p, Șubă 
4 o. (1). Bărbulescj. Ghițescu 
4 p, Ionescu, Gheorghiu 3,5 p 
etc. Azi. runda a VIII-a.

Sint 
dionul 
casă. : 
de o viață, în marea familie a 
unei asociații sau unui club, veghind zi de 
zi ca iubitorii de mișcare, de diverse vîrste 
și profesii, să practice disciplinele sportive 
preferate in cele mai bune condiții. Acești 
administratori ai diferitelor baze sportive, 
căci despre ei este vorba, muncesc cu drag 
și cu plăcere ca sălile de sport, terenurile 
de fotbal, handbal, baschet sau volei, clu
burile de șah și tenis de masă, arenele de po
pice să fie bine întreținute, punîndu-le la 
punct după fiecare concurs sau antrenament.

Acești pasionați îngrijitori ai 
baze sportive rămîn, de regulă, 
mat, deși contribuie la dobîndirea realiză
rilor din arena competițională de masă sau 
de performanță. „De mai bine de 10 ani, 
ne spune președintele C.O.E.F.S. Orșova, 
Ioan Iacob, stadionul nostru, cu 5000 de 
locuri, sală de forță, vestiare și saună il are 
in păstrare Nea Ghiță. E un om și jumătate, 
El face tot ce executau înainte cei cinci oa
meni care figurau in schema stadionului".

diferitelor 
in anoni-

La internaționalele de tenis de masă ale l'.R.S.S

TOT TETELE All JITII MAI BINE.
Ieri, la întoarcerea de la 

Moscova a sportivilor noștri 
care au participat la concursul 
international de tenis de masă 
al U.R.S.S.. am solicitat amă
nunte antrenorului Serban Do- 
bosi. care i-a insolit Dintre 
jucătorii noștri, o bună impre
sie au lăsat fetele — Maria 
Alboiu și Otilia Bădescu — o- 
cupantele locului trei in Droba 
pe echipe, din 13 formații par
ticipante (U.R.S S. — 7. R.P.D. 
Coreeană. Ungaria. Cehoslova
cia. Bulgaria si R.D. Germană). 
Intr-o grupă de 4. fetele noas
tre au înregistrat rezultatele: 
3—2 cu Cehoslovacia (Alboiu 
2 v — la Hrachova si Pelika- 
nova si Bădescu 1 v la Peli- 
kanova). 3—0 cu U.R.S.S. juni
oare (Alboiu — Hasanova. Bă
descu — Mateeva si dublul) si 
au pierdut cu 0—3 la U.R.S S. 
II (Bulatova — Alboiu. Kova
lenko — Bădescu si dublul). 
Româncele au ciștigat. totuși, 
grupa. In turneul final. Româ
nia — U.R.S.S. III 2—3 (Albo
iu — Jaborovskaii 2—1. Bă
descu — Zaharian 1—2. victorie 
cu 2—1 la dublu. Alboiu — Za
harian 1—2 si Bădescu — Ja- 
borovskaia 1—2). Pentru locu
rile 2—3: România — U.R.S.S. 
tineret 3—2 (Alboiu — Veeerok

si 
La

2—1. Bădescu — Daniliaviciute 
2—0. 1—2 la dublu Alboiu — 
Daniliaviciute 1—2
— Veeerok 2—1).
fetele noastre au fos elimi
nate după două jocuri: Alboiu
— N. Antonian 1—3 si Bădescu
— Jaborovskaia 2—3. La du
blu. dună ce au învins pc Knia
zeva. Larina (2—1). au pierdut 
(0—2) la Antonian. Pooova.

Băieții au evoluat modest, 
pierzind in grupă la R.P.D. Co
reeană (0—5). U.R.S.S. III
(3—5) si U.R.S.S. tine: 
victoriile fiind realizate 
de Andras Fejer. alături 
care au jucat, la echipe, Eu
gen Florescu si Cristinel — 
manescu. La simplu. Florescu 
a fost eliminat in primul tur. 
iar ceilalți in următorul. Din
tre celelalte orobe® notabilă 
victoria la dublu mixt realiza
tă de Fejer. Bădescu asupra 
cuplului ungar Kapostas. Faze- 
kas. cu 2—0.

Au ciștigat locul I — simplu 
masculin: Cho Eng Ho (R.P.D. 
Coreeană) — simplu feminin ; 
Fliura Bulatova (U.R.S.S.). du
blu masculin: V. Broda. M. Bro
da (Cehoslovacia): dublu fe
minin: Popova. Antonian
(U.R.S.S.); dublu mixt; Rozcm- 
berg. Antonian (L’.R.S.S).

(0-5), 
doar 

de

Re-

RETROSPECTIVA SCRIMA 1983 (I)

(Urmare din pag 1)

FLORETA
FEMEMIN 76 77 78 79 80 81 82 3?
UK8S H li 1 I p 1 h 1B 8W

UIGAW im h ăi li 2 fi 6 a I ei
ROMÂNIA 40 50 î 4E 2S

R.F8 5S 9 3B im - ii P Si
ITAUA n 0 6®I 6U 6Î J3 2 I
FRANȚA 4B ST 4Y 0 h 4Î 573 fii

POLONIA 0 - I s 31Î 0 0
RD6 - - B - ța - 3 4ț

2 m

FLORETA
MASCULIN 77 78 79 80 81 82 83

U.B.S.5 u u 11 I2 1 I 7 I IE
FRANȚA is 4Î 1 I 2 I gs 6®
[TALIA ii 3 TT6 11 I - IE 8 î
POLONIA ț B I î SB î e ff 3S
fiJ.B 2 I 3 B 4 o — 5 fi] I R
ROMÂNIA Țk ¥ 4B ii 6 î 2 13S dim... 

directa

UNGARIA - ni n ffl 4-H I B
HJ1.G - TD - 8 — 1 H

retistele noastre le-au între
cut pe cele italiene eare. apoi, 
însă, la .mondialele" de la 
Viena. doar peste două săptă- 
mîni. aveau să domine net (lo
cul I ne echipe, locurile 1. 2 
si 7 la individual) întrecerile. 
Concluzia, după opinia noastră: 
ATENȚIE LA PREGĂTIRE LA 
DOZAREA ACESTEIA. LA 
VÎRFUL DE FORMA (real, cu 
motivația maximă!) pentru că 
valoare există, și talent...

Ce crede Stefan Haukîer. an
trenorul floretistelor? „Deși 
n-avem la această oră cristali
zată echipa, senaloare de drept 
neexistînd — si este bine, după 
părerea mea — t'neretea si cel 
puțin o «minte limpede» expe
rimentată, poate să ne asigure 
un loc printre primele 4 echi
pe Ia Los Angeles. Cert este 
că avem un Iot de reală pers
pectivă. așa incit vom putea 
privi cu încredere si spre J.O. 
1988".

feminine

cu
Kuki. 
onus 
care

Condiția 
masculine

★
specifică a floretei 
este aceea că se

arabe * loc in

aspirati
on singur 
Adică, se 
omoloagei 
are de 

o echipă, 
idesea

identifică. Pe planul 
ilor olimpice, 
sportiv: Fetru 
află la polul 
sale.
unde alege pentru 
A.a cum s-a intimplat 
in ultimii opt ani (ci nd doar 
din doi în doi ani floreta mas
culină a fost prezentată la J.O. 
sau C.M. si cu echipa), si acum, 
cînd pentru J.O. de la Los An
geles nu se află în pregătire 
decit tot Kuki. Pentru că la 
testul ediției 1982 a ..mondia
lelor". de la Roma, formația 
noastră reprezentativă 
tinără si promițătoare 
mult înainte (locul V la J.O. 
1980) — a capotat, nu 
cui ocupat (IX). cît' 
..bătrînească" in care a evolu
at. determinînd eliminarea ei 
din cursa olimpică.

Dar si evoluția floretistului 
nostru nr. 1 a fost oscilantă in 
actualul ciclu olimpic. dună 
medaliile. de argint obținute în 
1981 Ia C.M. de la Clermont- 
Ferrand si J.M.U. 
rești. el nereușind 
că la ..mondiale" 
minărilor directe.

- deți
nu cu

atit lo- 
maniera

de la Bucu- 
să mai trea- 
de faza eli- 
De ce? Ne

explică însuși Petru Kuki: 
cumulările serioase din cursul 
anului 1981 m-au tinut în prim- 
plan pînă în primăvara anului 
următor, cînd am mai reușit să 
cîștig «Trofeul Rommel», la 
Paris. Apoi, dedicindu-mă pro
blemelor personale, din moti
ve mai mult subiective decit 
obiective, am crezut că 
zervele interne» sînt suficiente ; 
si n-a fost așa. In acest an, 
cind am inccput. împreună cu 
antrenorii mei, să schimbăm 
pregătirea, am fost in vecină
tatea podiumului Ia Turneul 
țărilor socialiste și la Universi
adă. Punînd un accent puter
nic. acum si în continuare, pe 
pregătirea fizică, și revenind 
lingă vechiul meu antrenor, 
Zilahi. sper să ajung iar în 
plutonul de elită. Anul 1981 va 
l’i fast pentru mine, bazîndu-mă 
si pe ciclul rezultatelor inele 
internaționale, remarcabile din 
trei în trei ani: 1975 — campion 
mondial de tineret. 1978 — lo
cui 3 în «Cupa Mondială», 1981 
— vicecampion mondial si 
«bronz» la «europene». Deci, la 
J.O. 1981...".

«re-

Ghiț 
aru 

inot. 
tava

Nea Ghiță, cum le place 
să-i spună administratorul 
Orșova, Gheorghe Potolea, 
vîrsta pensionării, dar vioi 
de fapt peisajist-floricul^r. 
că noul oraș are o

. verzi și că serele Consiliul 
anual peste două milioane
de 100 de trandafiri și alte 

care locui 

MINUNAT
Dunăre, să învăț să 
neata — mi-au zis
Avem nevoie acolo de un . 
cepul in toate». Nu eram 
oarece orice îndeletnicire ar 
pot să mă laud că am invă 
cum se întreține gazonul, 
lele defecțiuni apărute in
repar bocancii de fotbal, si 
și'magazinerul stadionului". 
să fii mereu prezent und 
„Este, dar merită. Stadion 
se călesc caracterele, se na 
ambiții. E o școală de ed
viitorii performeri, trebuie 
ceașcă fără menajamente, 
de la preu/ sd nu aștepte 
să fie buni gospodari, păs 
și celelalte materiale de 
bunuri proprii. Cind văd
concurs echipele de pitici 
simt că întineresc".

Acesta e felul de 
• Nea Ghiță. un om

a fi s 
simplu.

S-A ÎNCHEIAT turui diviziei
Sîmbă.tă s-a disputat, etapa a 

IX-a. ultima din turul campiona
telor Diviziei ,,A“ de popice, care 
a avut o desfășurare foarte In
teresantă. In concursul feminin, 
formația orădeană Voința a ciș
tigat în deplasare și a întrecut-o 
în clasament pc campioana Euro
pei, Voința Tg. Mureș.! U.T. A- 
rad a reușit să învingă, pe „te
ren" propriu, pentru prima oară 
in ultimii trei ani pe Eleetro- 
mures Tg. Mureș, iar Gloria 
București a ciștigat la limită, la 
un punct diferență, meciul de la 
Galați cu Voința, terminînd pri
ma jumătate a campionatului pe 
primul loc în seria Sud. în ge
neral, această ultimă confruntare 
a sezonului de toamnă a fost 
deosebit de disputată, abundînd 
■scorurile foarte strînse (Cârpiți 
Sinaia a ciștigat la două ..bețe" 
diferență la Ploiești). Da bărbați, 
în .meciul de la București, dintre 
Gloria și Chimpex Constanta 
scorul a fost 5299—5278, iar jucă
torul oonstănțean V. Donos a 
stabilit un triplu record : al tu
rului, al sălii și personal cu 
994 pd.

CLțtlg jloarele seriilor sint echi
pele : Gloria București si Voința 
Oradea — la femei. Gloria Bucu
rești și Aurul Baia Mare — la 
bărbați, echipe care merită feli
citări pentru frumoasa lor com
portare în turul campionatului. 
Tată rezultatele tehnice ale ulti
mei etape :

FEMBNI 
Voința 
(scor toc 
rad 
2381—2®
rești — P 
(4,5—1,5) 
ria B 
Rapid 
rești
Tg. Mureș 
2413 (4—2) 
llidromecă 
(G—0) •
iese —Voi 
(4—2) • 
păți Șina 
c.F.n. Tg 
rul Gherl

MASCU
șov — L 
4923 (5—1 
Construct 
(3—3) a 
talul Rc
• Aurul
sirmei C 
(5-1) •
Chimpex 
(3—3) ■
C.F.R. C
• Elect
Construct 
5247 (4—2 
ra — C.F 
(4-2) a 
Secuiesc 
5168—5010 
năveni — 
șoara 5421

C. M. DE HANDB<
(Urmare din pag. 1)

într-o formă excelentă, care a 
dat încredere echipei în multe 
momente grele, ca un vrednic 
căpitan ce este. Si aceasta 
prin parade de-a dreptul ex
cepționale. Sînt de 
revenirea 
butia din 
tentă pe 
victoriiile __ ___
geanu, Rodica Marian si Lau- 
rica Lunca, prestațiile bune în 
apărare ale Angelei Avăda- 
nci si Valentinei Cozma si. de 
asemenea, revenirea, mai ales 
în ce privește eficacitatea. 
Ghcorghitci Oprea. în ce_ 
privește pe Ma iana Oacă, 
ceasta a început bine compe
tiția. dar. anoi. în fata

remarcat 
în formă si contri- 
ce în ce mai consis- 
care au adus-o la 
echipei Maria Veri-

a 
o 

a-

să spuneii 
tră adveri 
chip^-ex® 
eari-^..
nă“ și înl 
pariția efl 
cu vechi I 
feminin efl 
a căror ■ 
(Kriiger, ■ 
sau Kuy 
un meci H 
1 and.balisB 
în care 
cătoarelc I 
superior ■

Ultimei™ 
mini că : 
(11—7) inB 
Austria @ 
„B“. ■

...... ......... ...... i . unor
apărări din ce în ce mai dure 

greusi mai avansate, a fost 
să se descurce singură. O ab
sentă resimțită : Zoranca Ste
fanovich accidentată, care — 
sperăm — va fi recuperată, 
pentru a putea fi prezentă în 
meciul cu redutabila reprezen
tativă a R. D. Germane.

Pentru că 
acest meci.
(n.r. azi) la 
ora 20 (ora

a
programat
Chorzow. de

României), trebuie

venit vorba de 
mîine 

la

Principala cursă a reuniunii de 
duminică a revenit lui Vigan, 
care și-a dominat net adversa
rul, elevul lui Oană arăitind o 
formă demnă de remarcat pen
tru finalul stagiunii. Formația 
M. Dumitru a reușit două victo
rii : cu Dipolii, plecat ca din 
tun din start, micuțul Nanu con- 
dueînd'u-l cu brio (el a produs 
surpriza zilei și a închis pariul 
austriac la. frumoasa sumă de 
28 339 lei), și cu Roman, care în 
final a respins un puternic atac 
dat de In, handicapat suplimen
tar cu un galop. Tot două vic
torii a obținut si formația G. 
Tăinase, cu Farandola, adusă cu 
precizie de C. lorga, șl cu For
midabil, cu care Crăciun a reu
șit să acopere un parcurs corect. 
Collie, condus excelent de R. Ar-

»

1.
2.
3.
4.
5.
6.

scria A
r.d. q 
Români 
Bulgari]
DanemJ 
Suedia 1 
Spania I
scria B

1. Polonia
2. Cehosld
3. Norvegl
4. R.F. a
5. Austria]
6. Olanda]

sene, a 
formă a 
găbor i 
strecura: 
Pe linia 
nărui B 
handicaț 
ranță a< 
Norilor £ 
tamina, 
clasamer 
tind un

REZUI 
r.
cîșt. 1,4< 

aCursa 
lorga) 
cîșt.
Cursa 
oolae) 
cîșt. 1,60

a
1



i al lui 
inunat !

fi 
în
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Prahovei).

ban CHIRILA

u

asigurat cind 
care le reali- 
doi*‘. Iovănes-

(con- 
pe o 
Unii, 

și 
și

baza 
de

Brasov 
4—2399

l 0—2 
Argeș 

(Stă 
Dobrin

dar despre care se 
sîntem convinși. în

LIDERUL A DAT TONUL EFICACITĂȚII
(Urmare din pag 1)

nreciuc 
;.i mult 
•.ii fie- 
i ajuns
n'.nîc^c 

aș 
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J oiiiH.
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de- 
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t mun- 
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ca pe 
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iSCU

F. C. Argeș a £pst o echipă 
compătimită la începutul sezo
nului. (Așa cum se întimplă 
deseori în campionatul nostru, 
cind o înfrîngere pe teren pro
priu te coboară — cazul 
cu Steaua). Dar F. C. 
nu a intrat în panică, 
mărturie calmul lui 1 
după etapele in care piteștenii 
gravitau în preaj
ma trioului „con
damnat" de pe 
malurile Dîmbovi
ței. Dunării Și

Ce anume face ca echipa pl- 
teșteană să se regenereze me
reu. deși în ultimii ani a su
ferit nenumărate modificări de 
lot ? Pînă nu de mult. în for; 
mația Argeșului figurau și 
Bărbulescu, si Radu II. și Chi- 
vescu, și Băluță și Ariciu, și 
Eduard, și Turcu. și Ralea. ca 
să nu mai vorbim de Sigmi- 
rean sau alții. In ultima vreme, 
numele s-au schimbat, dintr-un 
motiv sau altul, dar Argeșul 
continuă să joace un fotbal 
bun. dinamic, cu o vioiciune ti
pic muntenească

Adevărul e că Argeșul are un 
stil, chiar dacă unii din ju
cătorii săi. ca de pildă impre
vizibilul Nica, sînt greu de în
cadrat într-o formulă. La 
acestui stil sînt ruperile

ritrn pe care le-a 
va Dobrin și pe 
zează astăzi, „în 
cu și Badea, acești din urmă 
— un fel de „locotenent*4 al an
trenorului pe teren.

Sigur că în angrenajul lui 
F. C. Argeș lipsește acum un 
vîrf prin excelență, dar iată că 
piteștenii, lipsiți de Radu II și

Ralea. după ce îl pierduseră pe 
Turcu. reușesc să „ungă“ de 
fiecare dată cîte un om de gol, 
pentru că asta e, la urma ur
melor. soluția fotbalului. în me
ciul cu ieșenii, acest om de gol 
a fost Ignat, decarul provenit 
din linia de mijloc, un jucător 
fără viteză, dar pe care, iată, 
echipa l-a adus... în fața porții.

Este exact ceea ce a lipsit 
echipei ieșene. Vîrfurile „de 
formație" Cioacă și Biro, doi 
jucători cu destulă abilitate 
tehnică, nu au creat un culoar 
de trecere pentru un Cănănău, 
de pildă, un nume fără sono
rități fotbalistice (dacă există 
așa ceva) 
va vorbi, 
viitor.

— Glo-

J^^'oința 
:șița 2531— 
rnișoara — 
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riu Secu-
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5232—4968 
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Sur ești — 
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Hunedoa-
5130—1915 
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Oradea 
knica Tîr- 

Timi-

I
I
I
I
I
I
I
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spectivă, 

pentru 
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a că iu- 
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I
I
I
I
I
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GUSTUL AMAR AL
Simbătă, stadionul din Regie a 

fost exact ca o sală de spectacole 
cu spectatori numărați pe degete, 
unde actorilor le piere cheful 
să-și arate adevărata măsură a 
valorii. Intr-un asemenea cadru, 
pînă și vocea „sufleurului" se 
aude așa cum s-au auzit, dese
ori, vocile din teren ale jucăto
rilor bucureșteni: „noi aruncăm"; 
„corner, d’omle44; „fault44 dar nu
mai cind U jăeeau adversarul... 
Gustul cel mai amar ni l-a lăsat 
insă comportarea inexplicabilă a 
lui Gino Iorgulescu. Mereu pus 
pe harță, nervos (și nu numai 
el), cu intrări „tari" la depose
dare (Agiu și Isaia au „simțit" 
din plin intervențiile sale; Hagi 
și Munteanu II pe ale lui Ni- 
culescu și Pitaru). Mai mult, in 
finalul jocului, Iorgulescu l-a... 
catapultat pe Isaia în tușă (in 
fața tribunei principale); arbitrul 
a dictat, firesc, lovitură liberă și 
Gino s-a dus să-l ajute pe tîrgo- 
viștean. Cum ? L-a ridicat de jos, 
trăgindu-l de... păr 1 Deplasat 
gest ! Ei bine, în momentele 
respective nu l-am recunoscut pe 
acel Iorgulescu aplaudat 
merit — cu căldură la 
națională, pe inimosul 
care a contribuit din plin 
excepționala calificare a echipei 
României la turneul final al C.E. 
..Paris 1984". De la Iorgulescu,

POLIȚELOR PLĂTITE
avem alte pretenții, și avem pre
tenții mari !

Cineva din anturajul c_. 
studențești căuta o așa-zisă 
coperire"; „băieții *
niște polițe mai vechi*. _____
fel de a gîndi. Păi modul cel 
mai eficient de a „plăti polițe" 
(dacă se poate vorbi de așa ceva) 
nu era oare preocuparea față de 
joc. față de înscrierea a cit mai 
multor goluri ?

11

echipei 
l »a- 

„băieții au de plătit 
' i“. Ciudat

Stelian TRANDAFIRESCU

ARBITRII
A

- pe 
echipa 

jucător 
la

[TAPEI DE MIHE
DIVIZIEI A“91 •

Corvinul 
cău : 
(ambii din Craiova) 
șuleseu (Tîrgoviște) :

Rapid — F.C. Argeș:
I. Medves (ambii din Oradea) și 
I. Tărcan (Reghin) ;

Jiul Petroșani — 
re : c. 
Popescu 
(Arad) ;

A.S.A.

I.
Hunedoara 
VELEA ;

— S.C. Ea-
D. Drăcea 

și S. Nec-
O. ȘTRENG:

F.C. Baia Ma- 
VOICU (Bu ș ești) î FI. 
(Ploiești) și M. Axente

lingă caracterul său de sur
priză, rezuita ul de sîmbătă. d-^ 
la Hunedoara. constituie (din 
nou) o promisiune. Și un aver
tisment dat de echipa Dunărea 
C.s.U. Galați, care, de pe poziția 
ei deloc de invidiat, de .,lanter
nă". cu —9 la ..adevăr44 înaintea 

i. încerca marea cu 
degetul. Nefiind sub 
apăsarea punctelor, 
(e un fel de a spu
ne...), gălățenii au 
jucat dezinvolt, au 

adoptat tactică eficien
tă de contraatac ; bazată pe 
o apărare bine organizată 
ducător imbatabil Oană), 
defensivă uneori pe două 
și pe două extreme. Soare 
Hanghiuc, care erau pr me’.e 
la pressing. și la declanșarea 
,Evîcnirilor spre poarta lui Ioni- 
ță (cei doi nu au putut fi re
marcați în caseta tehnică datorită 
cartonașelor galbene primite). 
Finalmente, tactica a dat roade, 
gălățenii revenind eficient și la 
1—1 (deci resurse există), ei ne- 
stînd doar la cutie", avînd și 
alte raiduri periculoase.

Evident, hunedorenii ar putea 
invoca forma foarte bună a lui 
Oană. uneori și șansa acestuia, 
ar putea arunca in discuție și 
neșansa lor la unele șuturi care 
au ocolit cu puțin buturile porții 
adverse. Dar, în primul ;înd, ei 
ar trebui să caute cauzele semi- 
eșecului în jocul pe care ’-au fă
cut. Corvinul nu a putut ieși de- 
cîț rareori dintr-un „tipar4* cu 
combinații laterale, un 
trei sferturi" rugbystic, 

van sa însă anevoie. S-a 
foarte mult mingea (campion 
Gabor), s-a căutat prea mult cea 
mai indicată poziție de finaliza
re, iar cînd ea a fost găsită și-a 
făcut 
rență, lipsa de inspirație și de 
decizie. A încercat ceva Klein 
să schimbe din maniera de joc, 
dar, deseori, gazdele (în special 
Văetuș) au fost în contratimp.

fel df 
care a 
..cărat*

apariția mai vechea ca-

Adrion VASILESCU

altfel, din cele 18 divizionare 
„A“ doar 4 n-au marcat (Ra
pid, F.C. Baia Mare, Politeh
nica Iași si A.S.A. Tg. Mureș), 
în schimb, e recordmană. în 
felul ei, Dunărea C ,.U. Galați, 
care înscrie de două ori la 
Hunedoara si astfel, din cele 
5 goluri ale sale, realizează 4 
în deplasare (adică 80 la sută), 
ceea ce e un record greu de 
egalat ! Dar să lăsăm gluma si 
să spunem că din acest punct 
de vedere, al eficacității, o im
presie deosebtă
Steaua istimulată. probabil, si 
de transmiterea
T.V.) prin efica itatea 
dită în meciul
Multi vorbesc de replica... poe
tică a apărării
Baia Mare dar trebuie să evi
dențiem prestația foarte di
namică a echipei militare, jo
cul ei avintat. exprimat prin 
acest excelent golave ai pe 
care îi are după 15 etape : 
35—10. De mult nu am mai 
văzut o echipă de la noi lu
cind atît de iute, acțiunile ei 
ofensive ourtînd amprenta „vi
jeliosului" Balint. căruia 
străduiesc să-i 
nă si Pușcaș si, 
turcă, iucători ma 
mai plăcut la liderul 
mentului iocul ..dintr-o buca
tă" (combinația Iovan — FI. 
Marin — Pușcaș d n repriza 
secundă, de pildă, fiind un e- 
xemplu). mingile 
extreme, unde se 
moșii Lăcătuș si 
timul ne un nost. 
Dă. mai aproape de 
lui s cu un randament sporit, 
cum ne spunea ieri antrenorul 
Bm. Jenei, cae spre lauda 
lui. nu se entuziasma nici du
pă acest 7—0. era realist si 
măsurat, fiind convins că for
mația oe care o pregătește 
mai are reală nevoie de acu
mulări. Si încă o remarcă, la 
Steaua de azi mai multi jucă
tori isi asumă sarcinile de fi- 
nalizator (Lăcătuș a marcat 10 
goluri si e liderul golgeterilor. 
Cîmoeanu si Piturcă cîte 7.

a lăsat-o

partidei t la 
dove- 

de sîmbătă.

echipei din

_____ se 
tină nasul oî- 

, mai ales. Pi- 
lenti. Si a 

clasa-

deeisive 
lansau 
Balint. ulti- 
miilocas-ari- 

calitătile

spre 
ini-

Balint 4). 
tîmnlă la 
g'ulestenii 
tare meritorie la Craiova 
fata unui partener 
dar nu au măcar un 
autentic. Damaschin 

o promisiune 
cînd?). în timp ce golseter al 
echipei este Manea, cu 
Iuri. toate d'n 11 m. Păi Ma
nea nu 
centreze 
cheze !

Etapa de
în sfîrsit puncte si în ..Re2ie“. 
Deși a întîlnit un adversar de 
valoare modestă, apăsat de si
tuația din clasament (am 
bit de C.S. Tîrgoviște).
în 22 de minute __ cînd con
ducea cu 3—0 —. Sportul 
dentesc ne-a arătat că 1 
reveni pe drumul cel bun, adi
că acolo unde valoarea iucăto- 
rilor îi dă dreptul să fie. Cu 
o condiție : ca acești ta'eutaU 
jucători să evolueze Ia nivelul 
așteptat și nu doar cu numele, 
care nu le aduce victorii...

în acest final de sezon atit 
de disputat, două echipe ni se 

Baia 
ceea 

lor 
din „Cupa României",

să fie

ceea. ce nu se ’in-
Raoid. de Dildă. Iată», 
au avut o comoor- 

în 
valoros, 
golseter 
continuă 

(oînă

4 eo-

noate să sorinteze. să 
si tot el... să mar-

sîmbătă a

vor- 
doar

' stu- 
poate

oar... în reflux : F.C. 
Mare si Politehnica Iași, 
ce si exotică recentele 
eșecuri 
în fata unor adversari de va
loare
Gheorgheni _  _________
U.T.A. A obosit apărarea for
mației din Iași ? Se nare că 
da. Cel puțin âsa o spun 
0—4 de la Baia Mare si 
recent 0—3 de la Pitești, 
antiteză, iată F.C. Olt ____
împreună cu Dinamo și Dună
rea obțin singurele puncte în 
deplasare) găsește tăria nece
sară si. dună două înfrîngeri 
acasă, obține un punct la O- 
radea si îl pierde pe al doilea 
cu concursul arbitrului V. An
tohi, care. împreună cu Radu 
Petrescu, aduce nota discor
dantă într-o etapă cu un cali
ficativ de bine si sase de foar
te bine. Deci, un final de se
zon pe care majoritatea arbi
trilor se străduiesc să-l ducă 
la cotele așteptate. Ceea ce e... 
foarte bine !

inferioară.
si.

Viitorul
respectiv.

acel 
acest 

în 
(care

g i
Intre vestiar și gazon

g

8

• înainte și după me
ciul cu F.C. Baia Mare, 
antrenorii steliști Jenei 
și Stănculescu erau la 
fel de preocupați de... 
ciclul de trei partide din 
acest final de tur. O vic
torie chiar si cu 7—8 a- 
duce tot două puncte, 
iar obligațiile liderului 
sînt mari, a Apreciabilă 
disciplina stel:$tilor in 
teren, in toată atitudinea 
k>r, preocupați exclusiv 
de joc. de goluri, ceea 
ce s-a văzut elocvent și 
pe tabela de marcaj. • 
Cînd vrea Tudorel Stoi
ca poate să F.e an mo
del de luptător oentru 
binele echipei (fără arța
gurile cop:lărești care 
i-au adus. în trecut, si 
lui — si Stelei — destule 

să 
s-a

adversarul de azi?...“. Și 
a continuat : „Au fost 
atftea necazuri și fră- 
mîntări. Toate s-au în
grămădit la noi. După 
ce că n-avem valori, mai 
intervine și cîte un acci
dent, ca in cazul lui O. 
Popescu, suspect de o 
fisură ia picior...*. în-

care se depusese pentru 
a onora fotbalul. Iată 
că se poate juca și in 
decembrie cu condiția 
ca... a în rîndurile su
porterilor piteșteni, Moi- 
ceanu e poreclit... Bec
kenbauer, cu referire ia 
combinațiile în care se 
angajează fostul centru 
înaintaș. Si chiar dacă 
porecla e un pic exage
rată. progresul lui Moi- 
ceanu ca fundaș central 
e evident, t La o min-

ÎN ALB

pLauze La trecerea lui 
spre banca tehnică. La 
plecarea de pe stadion, 
grupul suporterilor giu- 
leșteni a fost înconjurat 
de un mare număr de 
simpatizanți ai craioveni- 
lor și condus 
gară în cîntece. 
frumoasă armonic, 
mult ne-ar p. 
vedem asemenea 
la toate jocurile ! 
tilnire cu Crișan, _____
minute înainte de înce
perea 
to te a
Iaci și eu 
foarte bine, 
xmndoi an
gram de gimnastică me
dicală și sintem siguri 
că vom fi gata să re
luăm antrenamentele 
Întregul lot pentru nou!

pină la 
intr-o 
Cit de 
■ea să 

scene 
• In- 
citeva

numai despre arbitraj : 
„Discuția trebuie pornită 
de la jocul formației 
noastre. Am jucat slab, 
acesta este singurul ade
văr !“ a La puțin timp 
după începerea reprizei 
secunde a partidei de 
speranțe F.C. Bihor — 
F.C. Olt. Boriceanu, din 
echipa oaspete, a înce
put să discute cu arbi
trul. N-a avut prea mult
timp, pentru că antreno- 
nil echipei mari Florin

întâlnirii Universi- 
- Rapid : „Și Ba

ne simțim 
Urmăm a- 

intens pro-

Halagian, aflat pe mar
ginea terenului, l-a tri
mis la cabină : „Te-am 
introdus în echipa mare 
să joci nu să faci pe ar
bitrul !“ Și Halagian a 
trimis în teren un copi^ 
landru. O lecție promp
tă din care pot învăța 
multi alții ! o La Orâ-

Prolog plăcut, emoționant la meciul S.C. Bacău 
— Asociația sportivă Armata Tg. Mureș. “ 
rea clubului focal, prin președintele ei 
Cosii nescu, o oferit internaționalului 
BOLONI o Cupa și un buchet de flori, 
de prețuire pentru aportul ocestu'a la 
echipei noastre reprezentative _________
campionatului european. In oplauzele celor apro
ximat'v 6000 de spectatori, arbitrii meciului, ju
cătorii ombelor echipe l-au felicitat cu căldură 
pe Boloni și i-au urat noi victorii, alături de 
ceilalți tricolori, in 1984, Io turneul final din 
Franța.

Conduce-
Comeliu 
Lodislau 
in semn 

succesele 
in preliminările

Cil

IN NEGRU
neajunsuri). Vrem 
credem că Stoica 
maturizat realmente. 
Cochetul stadion al 
bului Jiul din Petroșani 
începe să devină tot mai 
mult o „uzină“ de sport. 
Terenul central are ca 
anexe e serie de tere
nuri suplimentare pentru 
fotbal, „courts44-uri de 
tenis (9 la număr), spa
ții pentru handbal, ve
lei, baschet. Dar nu nu
mai atît. Sub tribune e- 
xistă (foarte bine utilate 
și întreținute) un mini
hotel și o cantină pen
tru sportivi, săli de pre
gătire etc. O realizare 
pentru care clubul pe- 
troșenean merită felici
tări. • Florin Radulescu, 
noul președinte al sec
ției de fotbal de la C.S. 
Tîrgoviște, ne spunea 
înaintea meciului cu 
Sportul studențesc ; „E 
greu, foarte greu să re
facem terenul ’ pierdut. 
Ce sîntem noi pe lingă

clu.

A impresionat neplăcut 
nukii Văetuș care, după 
Corvinul — Dunărea C.S.U., 
arbitrilor și s-a adresat, pe 
„centralului** Nicolae Ralnea:

hunedorea- 
partidei 

în cabina 
ofensator, 

„ce mi-ați 
dat cartonașul galben ?* Experimentatul arbitru 
nu a rămas surprins, coincidența făcînd ca, în 
ocel moment, el să completeze rubrica „Jucători 
cu cartonașe galbene*. Și a completat-o cu voce 
tare. „Văetuș — pentru riposta la fault*. Văetuș 
nu o fost mulțumit de răspuns și a ieșit din 
cabină spunind: „Mulțumesc pentru cartonaș*. O 
atitudine total nesportivă, care n-a făcut excepție 
de la oceea pe care Văetuș o avut-o și în 
teren. El a protestat și a vociferat la unele ine
xactități ale coechipierilor și — culmea I — a 
gesticulat și în cazul cind pasele adresate de 
el erau respinse sau interceptate de adversar.' 
Față de acest caz, ne permitem și noi o între
be, e adresată antrenorilor hunedoreni: „îi mai dați 
tricoul de titular lui Văetuș ?"

atitudinea 
încheierea 

, a intrat 
un ton 
„Pentru 

Experimentatul 
surprins, coincidența făcînd ca, 
el să completeze rubricage ieșită in aut, unul 

din copiii de mingi de 
pe stadionul din Pitești 
a întârziat voit repunerea 
ei în joc. Dar asta nu a 
justificat bruscarea „piti
cului* de către Paveliuc, 
al cărui gest a fost de
zaprobat de public. • 
Acel .,10 cu elogii4* acor
dat publicului meciului 
de la Craiova merită un 
supliment 
El a fost 
pentru 
timpul 
pentru frumoasele 
turi de 
după întâlnire. Spectato
rii craioveni i-au primit 
călduros pe 
la Intrarea 
ren, iar lui Valentin 
Stănescu i-au adresat a-

tr-adevăr, cînd O. Popes
cu nu este în teren se 
simte că la C.S. lipseș
te... ceva, a La .ntrarea 
jucătorilor pe stadionul 
din Pitești, crainicul a 
anunțat, mai în glumă, 
mai în serios, că „astăzi 
ne arbitrează o brigadă 
moldoveană44, punând un 
accent sonor deosebit pe 
ultimul cuvînt. aluzie la 
faptul că un meci al Po
litehnicii ieșene e arbi
trat de... vecinii de la 
Piatra Neamț. Dar bri
gada moldoveană și-a 
făcut datoria cu o corec
titudine exemplară. 9 In 
plin decembrie, 
din Pitești arăta 
bine 
meții 
dovadă a muncii

Tg. Mureș — Sportul 
studențesc : N. DINESCU ; Gn. 
Constantin (ambii din Km. Vîl- 
cea) și Gr. Macavei (Deva);

C.S. Tîrgoviște — Univ. Craio
va ; J. GRAMA ; N. Voinoa (am
bii din București) și V. Antohi 
(lași);

Dinamo — F.C. Bihor : I. CRÂ- 
CIUNESCU; A. Mițaru (ambii din 
Rm. Vilcea) și V. Curt 
dia);

F.C. Olt — Chimia Rm.
CR. TEODORESCU : I.
(■ambii din Buzău) și C. 
ghiță (Brăila);

Dunărea C.S.U. — Steaua: A. 
GHEORGHE (P. Neamț) ; D. Bu- 
ciu-man și I. Ferenczi (ambii din 
Timișoara);

Petrolul Ploiești — Politehnica 
Iași: M. STOENESCU; V. Măn- 
descu și I. Vasile (toți din Bucu
rești) .

i

Vil cea:
Neagu

Ghe-or-

(Medgi-

$
55—109

ZILEI

explicativ, 
obțin ut atit 

atitudinea 
întîlnirii,

din 
cit și 

ges- 
dinainte și de

o
1
2
1

13
3

98—84
81—70
80—76
74—73
79—86
69—84

i decît 
din

în 
jurI
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gazonul 
mai 

mai. Nă- 
erau o 
intense .

rapidiști 
hi te-

sezon 1984“. a Remarca
bilă intervenția preșe
dintelui de onoare al iui 
F.C. Bihor, ing. Horia 
Cosma, după meci, cind 
mai toți din anturajul 
echipei gazdă vorbeau

dea, cel mai fericit om 
era cunoscutul 
radio Nicolae
Fiul lui înscrisese, 
Hunedoara, i ’ 
gol în Divizia .
mai multe. Soare-junior ’

crainic
Soare, 

la 
primul său 
a „A‘. La
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W1INISTBATIA Dl SIAT LOTO PRONOSPORl INfOPME/UA

hinea
|Un cîști- 

și Bot, 
k coardă 
re de ți
pă pat în 
i o spe- 
I învingă - 
| de Vi
ilor două 
pu. ară-

Cursa

CÎȘTIGURILE TRAGERII 
PRONOEXPRES

DIN 7 DECEMBRIE 1983

ATI JUCAT NUMERELE PRE
FERATE ?
• De la agențiile Loto-Prono- 

sport se mai pot procura numai 
astăzi bilete cu numerele alese 
de participanți pentru penultima 
tragere obișnuită 
din acest an, care 
mîine. începînd de la ora 14,30, 
în sala clubului sportiv Progresul 
din București, str. dr. Staicovici 
nr. 42 ; numerele extrase vor fi 
transmise pe micul ecran la ora 
15,25 și la radio în cursul serii 
A In aceste zile, continuă vîn- 
zarea biletelor pentru ultima tra
gere Loto 2 a anului în curs, 
care se va desfășura duminică 18 

Mai multe vari- 
mai multe posi- 

a vă număra și dv.
. ‘ l cîști- 

autoturisme ..Dacia

. Vigan (Oană) 1:29,3. 2. 
3. Percutor. Cota : cîșt.

ev. 28, ord. tri-
1. Roman 

3. Adorata. 
28, ev. 70, 
a Vl-a : 1. 
Hublou, 3. 
ord. înehi- 

, ord. triplă 145. Cursa 
1. Hipolit (Nanu) 1:30,5, 

ord.
. 547.

Cursa a VIII-a : 1. Codtic (R. Ar- 
sene) 1:33,1, 2. Gogol, 3. Efect. 
Cota : cîșt. 1,60, ord. 10. eV. 15, 
ord. triplă 168. Cursa a IX-a : 1. 
Formidabil (Crăciun) 1:39>,6, 2.
Tuflee. 3. Racșa. Coti : cîșt. 3,

35. ev. 6, ord țriplă 229, 
7—3—9 329.

IV-a : sl, 
Răsad.
12, ord. închisă, 
plă 1213. Cursa a V-a 
(Cristea) 1:36,2, 2. In, 
Cota : cîșt. 2,80, ord. 
ord. triplă 330. Cursa 
Hot (Baicu) 1:30,5, 2. 
Sudor. Cota : cîșt. 1, 
să, ev. 17, ...............
a Vil-a : _
2. Dorobanț. Cota : cîșt. 3. 
28, ev. 82, triplu 3—5—7ev.

Renumită și peste hotarele țării, stațiunea balneoclimaterică 
Sovata. se află la o altitudine de 530 m, înconjurată de munți 
împăduriți. Pitorescul stațiunii determină în mod fericit îm
pletirea curei balneare cu o odihnă reconfortantă.

O modernă și complexă bază de tratament, hotelurile ,,So- 
vata", „Aluniș44, ..Făget44 și „Căprioara", precum și vilele cu 
o arhitectură atrăgătoare asigură condiții deosebite pentru 
efectuarea unei cure balneare cît mai eficiente.

Stațiunea este indicată pentru tratarea afecțiunilor- gineco
logice, ale aparatului locomotor (reumatismale generative, 
ab articulare, inflamatorii, posttrauma tice, neurologice peri
ferice) .

Sala de spectacole, clubul, cinematograful, biblioteca, sala 
de gimnastică, precum și numeroasele posibilități de drumeție 
spre „Vîrful Cireșului", „Valea Sebeșului", „Cîmpu-1 Cetății" 
ș.a., sînt doar cîteva mijloace de agrement puse la îndemîna 
dv. pentru petrecerea timpului liber în mod plăcut și util.

Locuri și informații suplimentare se pot obține de la toate 
agențiile și filialele Oficiilor județene de turism, precum și 
la cele ale I.T.H.R. București.

n 
C5 
w 
r

es

2
U3

Pronoe^pres
va avea loc

Categoria 1: 2 variante 25% 
autoturism „Dacia 1300"; Cat. 
1 variantă 100% 
variante 25% a 
9 variante 100%

25% a
535 Lei;
Cat. 6:
275,50 a

4.231 a 40 lei.

variante
102,75 a 
225 lei; 
Cat. 7:

2:
a lfi.903 lei și 9 

4.22S lei; Cat.
a 2.747 lei și
687 lei; Cat.
Cat. 5: 244,50

A. MOSCU

decembrie 1983. 
ante jucate — 
bilități de 
printre tot mai numeroșii 
gători i
1300“ și importante sume de bani.’

de

3:
44
4:
a

7.416,50 a 40 lei;
200 lei; Cat. 8:

REPORT CATEGARIA 1: 41.400 
Autoturismele ..Dacia 1300" au 
obținute d-e Borezatu Dumi- 
din Caracal și 'Petre Tudor 
București.

Iei. 
fost 
tru 
din



Tradițională anchetă a I. S. K. i-a desemnat pe în meci de hochei

CARL LEWIS Șl MARTINA NAVRATILOVA,
CEI MAI BUNI SPORTIVI Al ANULUI 1983

POLONIA - ROMÂNIA 3-2, LÂ TINERET

Agenția vest- 
din Stuttgart or- 

o anchetă tradițională’ pentru desemnarea celor mai ... . . . . luat

Ihcopînd din 1917, la fiecare sfîrșit de an, 
germană „Internationale Sport-Korrespondenz" 
ganizează 
buni _ 

parte, redacțiile un-or ziare din 
mătoarele ierarhii :

ausportivi din lum \ Anul acesta, la ancheta J.S.K.
38 de țări care au stabilit ur-

FEMEI

MIERCUREA CIUC, 12 (prin 
telefon). Patinoarul artificial 
din localitate a găzduit dumi
nică prima din oale două în- 
tilniri de hochei dintre echi
pele de tineret ale României și 
Poloniei, 
pregătesc 
C.M. de 
loc anui

Prima 
prea mult publicului 
formații greșind mult, mai ales 
în atac, unde s-a ratat enorm. 
Superiori în ce privește tehni
ca patinajului și pregătirea fi
zică, tinerii hoc'neiști polonezi 

învins cu 3—2 (1—0. 2—1.

Ambele formații se 
pentru grupa B a 

tineret, care va avea 
viitor în Franța.

partidă nu a plăcut 
ambele

0—1). Formația română s-a pus 
greu pe... picioare, manii’estînd 
în primele două reprize și o 
oarecare lipsă de omogenitate, 
în plus, s-au greșit pase și s-au 
risipit 
clare, 
durile 
mâni

ocazii dintre cele mai 
O prestație bună din rin- 
tinerilor hocheiști ro- 

a avut portarul Biro, 
care de citeva ori s-a dovedit 
imbatabil. Punctele au fost 
scrise de Strzelbisky (min. 
și 40) și Bryzack (min. 11) 
Polonia, Paraschivoiu (min. 
și Bedo (min. 41) — România. 
A condus Șt. Enciu, ajutat de 
G. TaȘnadî și A. Balint.

V. PAȘCANU-coresp.

în-
33

35)

BĂRBAȚI
1. Cari Lewis (S.U.A.) 

atletism 152 d
Moses (S.U.A.) 

atletism 107 d
Gross (R. F. Ger
mania) înot 39 p.

Piquet (Brazilia) 
automobilism 36 p

5. Zhu Jianhua (R. P. Chineză) 
atletism 36 p.

Thompson (M. Brita- 
nie) atletism 30 p.

Bilozercev (U.R.S.S.) 
29 d. 8. Greg Le

La Long Beach (California) 
s-a desfășurat un concurs Dre- 
olimnic de înot in bazin de 50 
m. ’ Iată citiva dintre câștigă
tori : MASCULIN: 100 m liber : 
Mike Hayes 53,74. 200 m liber: 
Ted Chappell 1:55.93. 100 m na
ture : Bob Placak 57.87. 200 m 
fluture: James Warren 2:05.35,

mixt: Ted
FEMININ: 50

400 m 
437,24:
Dara Torres 26.31. 100 
Nancy Hogshead 57,92. 
Tiffany 
fluture: 
200 ni 
2:12,45.
Hogshead 4:58.53.

Chappell 
m liber: 
m liber: 

400 liber; 
Cohen 4:14.80 100 m
Mary Meagher 1:02.02, 

fluture: Mary Meagher 
400 m mixt: Nancy

2. Edwin
3. Michael

4. Nelson

6. Daley

1. Martina Navratilova (S.U.A.)
tenis 132 d

2. Jarmila Kratoehvilova 
(Cehoslovacia) atletism 104 p.

3. Mary Decker (S.U.A.)
atletism 89

4. Grete Waitz (Norvegia)
atletism 53

5. Tamara Bîkova (U.R.S.S.)
45

D

P

I

ITALIA. C?a da a 20-a edi
ție a campionatului european 
feminin de baschet se va dis
puta în Italia, în anul 1985. 
Turneele de calificare pentru 
etapa finală a competiției 
vor avea loc între 1 și 23 sep
tembrie 1934. Pentru etapa 
finală sînt, de pe acum, ca
lificate echipale Uniunii So
vietice, Bulgariei și Ungariei, 
adică primele tre-i clasate anul 
acesta, la Budapesta, la C.E. 
și formația Italiei, țara orga
nizatoare. Mai râmîn încă 
opt locuri care-și așteaptă 
ocupantele.

U.R.S.S. Anul viitor, intre 
14 și 22 aprilie, vor avea loc 
în capitala Uniunii Sovietice 
întrecerile campionatelor con
tinentale de ten-is de masă. 
O repetiție în vederea aces
tei importante competiții poa
te fi considerat și concursul 
internațional desfășurat zilele 
trecute la Moscova și la care, 
precum se știe, au participat 
unii dintre cei mai buni ju
cători din zece țări.

S.U.A. La Detroit a înce
tat din viață, în vîrstă de 97 
de ani, Jamison Handy, cel 

vîrstn'c oarticipant olim-

.«I
I
I

C. C. E. LA VOLEI

Acesta 
concu- 

inct la 
in 1904, 

ani. 
de la 

americano

7. Dmitri 
gimnastică .. .
mond (S.U.A.) ciclism 18 p. 9. 
Rick Carey (S.U.A.) înot 14 p. 
10. Jahangir Khan (Pakistan) 
squash 13 p. 11. Calvin Smith
(S.U.A.) atletism 12 p. 12. Mar
vin Ilagler (S.U.A.) box 8 p, 
13. Robert de Castella (Austra
li a) atletism. Kapil Dev (India) 
crichet șl Yasuhiro Yamashita 
(Japon’a) iudo cite 7 p. 16. 
Freddie Spencer (S.U.A.) mo- 
tociclism 6 d 17. M ayne 
Gretzky (Canada) hochei pe 
gheață, cu 5 p etc.

atletisrn
6. Marita Koch

(RJJ. Germană) atletism
7. Ute Geweniger (R. 
mană) înot 32 p. 8. 
Vaccaroni (Italia) scrimă 14 P,
9. Tiina Lillak (Finlanda) atle
tism 12 d. 10. Natal a Iurcenko 
(U.R.S.S.) gimnastică 7 d. 11. 
Tamara McKinney (S.U.A.) 
schi si Michele Mouton (Fran
ța). automobilism cite 6 d. 13. 
Olea Bîcerova (U.R.S.S.) 
nastică. Birgit Fischer 
Germană) caiac și 
Gaauck (R. D. Germană) gim
nastică, cu 5 p etc.

P

PE GHEAȚA ȘI PE
BELGRAD. — „Cu două luni 

înaintea începerii Olimpiadei 
Albe. Sarajevo este gata să-și 
primească oaspeții" — a decla
rat intr-un recent interviu 
Branko Mikulici, președintele 
Comitetului de organizare a 
Jocurilor Olimpice de iarnă.

Toate bazele sportive se 
prezintă în stare de concurs, pe 
multe dintre ele destâsurin-

//#

HALTERELE FEMININE I
De unde pinâ mai ieri, aia'tă- 

ieri erau destule probe și multe 
sporturi „tabu" pentru repre
zentantele sexului, așa-z's, slab, 
iată că, încetul cu încetul, nu
mărul competițiilor rezervate fe
meilor este 
tere. Pină 
era, iatâ, 
bărbaților, 
femeilor, ca și 
ca și 
ca și rugbyul chiar, 
acest zănatec „triatlon" 
mare, 
ca și., 
deveni 
și halterele ! Da, da, halterele !

De fapt, ca să respectăm 
vărul, trebuie să arătăm că 
aproape doua decenii d,e 
halterele au devenit unul 
tre sporturile ajutătoare cele 
prețuite 
in cel <

. proape 
tivă de 
sâ _ . _
că este vorba de o atletă, arun
cătoare ori chiar săritoare, de o 
jucătoare 
volei, de 
înotătoare 
a devenit 
dispensabi.l 
nu știm 
ganizării 
ne de ridicare 
exemplul celor

In Australia, 
sînt cîțiva ani 
nizeazâ, cu mult succes, 
vitate intensă în acest domeniu 
și chidr campionate naționale fe
minine. In 
Marea Britanie au 
zate, de asemenea,_
competiții de haîterofilie 
nă, ideea extinzîndu-se c____ T.
la alte țări, și dacă faptele stau 
așa, pe cînd chiar un campio
nat mondial la acest sport ?

Romeo VILARA

cont-nuâ creș- 
de mult fotbalul 
sport exclusiv of 
acum este și al 
maratonul atletic, 

pentatlonul 
rugbyul

intr-o 
nu 
un 
dar

modem, 
ca și 

(înot in 
ciclism fond și maraton). 

Un sport pe cale de a 
și al femeilor este acum

ode- 
sint 

cînd 
din- 
mai 

în antrenament, inclusiv 
al femeilor, iar astăzi a- 
că nu

! mare performanță 
nu lucreze

există vreo spor- 
care 

cu halterele, fie

de handbal sau de 
o scrimeră sau de o 
etc. Și dacă haltera 

un obiect absolut in- 
in pregătire, iatâ câ 

cui i-a
unor

venit ideea or- 
competiții femini- 
de greutăți, dupâ 
ale bărbaților.

spre exemplu, 
c'e cînd se orga- 

o acti-

Statele Unite 
fost 
cu

și în 
organi- 
succes 

femîni- 
acum și

du-se in această oerioadă com
petiții preolimpice. Sa iul Olim- 
oic va găzdui in cele mai bone 
condiții ne cei 12 000 dc spor
tivi. antrenori, tehnicieni, arbi
tri si alti oaspeți 
dei.

Referindu-se la 
mișcării olimpice, 
catia olimpiadelor, 
kulici a spus: „In 
tre. lupta pentru pace este unul 
dintre principalele obiective ale 
mișcării olimpice Sportul și 
cultura au funcțiile de a dez
volta prietenia si colaborarea 
și de aceea spartul slujește 
cauza păcii Se știe eă încă din 
cele mai vechi timpuri in pe
rioada desfășurării Jocurilor O- 
Iimpice armele tăceau, iar oa
menii de pretutindeni isi în
tindeau unul altuia mina. Jocu
rile Olimpice Dot avea • in
fluentă foarte mare ea oame
nii din intreaga lume să trăias
că in liniște și oaee. Jacurile 
de la Sarajevo constituie o 
ocazie fericită ea și de -aici, de 
la Sarajevo, sâ răsune un 
la Dace si colaborare intre 
te popoarele lumii

Stockholm. Hoc 
dezi s-au întilrst. 1
cal. cu cei sovietici. Oaspeții au 
obținut o victorie categorică 
5—1 (2—•. 3—«. 0—D. Au mar 
Homutov. Jlutkov. Kruto 
pustia si Iașin.

Bloomington, 
de hochei a l 
turneu în S.U.A. 
echipa 
Hocheiștii sovietici 
tegoric cu 6—1 (5—0. 2—0. 
Au înscris : Kovin. 
Stepa, 
pectiv

Reit 
Cupa 
1>C1O km ;

pic din 
s-a numărat printre 
renții la probele de 
J.O. de la St. Louis, 
pentru ca, dupâ 20 de 
sâ ia parte la J.O. 
Paris, în echipa 
de polo pe apă.

BRAZILIA. Fostul fotbalist 
Valdir Pereira, ce'ebrul „Didl“ 
(campion mondial in 1958 și 
1962) s-a reîntors la clubul 
Botafogo din Rio de Janei
ro, acolo unde și-a început 
cariera de jucător. De data 
oceasta 
echipei, 
toate forțele 
bolului brazilian aflat în cri
ză internă prin plecarea, pes
te hotare, a multorc 
marile sale vedete.

PERU. Federația de 
din Peru a anunțat 
va lua parte la preliminariile 
olimpice a'e zonei „Amsud", 
programate in Ecuador, între 
8 și 26 februarie 1984. Pre
ședintele federației peruane. 
Luis Vargas, a explicat acest 
„forfait" prin lipsa fondurilor 
materiale trebuincioase (circa 
50X0 de dolari). Peru făcea 
parte din grupa întii a pre
liminariilor alâturi de Brazi- 

a. Columbia și Ecuador.
ANGLIA. Pedepse cu închid 

soarea intre o lunâ și un 
on ou fost pronunțate de un 
tribunal din Londra contra a 
13 suporteri britanici la me
ciul Luxemburg — Anglia 
(0-4). In cursul meciului, 
care a avut loc la 15 noiem
brie, cei 13 suporteri au por
nit o adevărată canonada de 
sticle, fructe și legume asu
pra iucâtorilor de pe teren. 
Dealtfel, susține presa brita
nică, pagubele pricinuite de 
suporteri stadionului și maga
zinelor din apropiere se ridi
că kr... 90 000 dolari I

în competițiile europene de 
volei inter-duburi s-a desfășu
rat returul partidelor din ca
drul primului tur. Iatâ rezul
tatele jocurilor din C.C.E.: 
BĂRBAȚI: Eezacibasi Istanbul 
— Starlift Vooburg (RFG) 3—2 
(in tur 0—3). Sa ni tas Madrid —

3—0

Santal Parma 3—1 (1—3. Santa] 
s-a calificat pentru un singur 
punct U). Miadest Zagreb — 
Courtrai (Belgia) 3—1 (3—1).

FEMEI: Hapoal Na'Aman (Is
rael) — Olymnia Ravenna (Ita
lia) 0—3 (0—3). Eezacibasi Is
tanbul — Helsingor (FinL) 3—0 
(3—0). ȚSKA Sofia — Dokkum 
(Olanda) 3—0 (3—1). Leixces 
Porto — Clamart (Franța) 1—3 
(0—3). Lohhof SC ((RFG) — 
Slavia Bratislava 3—1 (3—1).
Dinam, Tirana — Traktor 
Schwerin (RDG) 1—3 (0—31.

In c.m. de sah

ZAPADA

ai Oliiiwia-

Ca-
3—0

importanta 
la semnifi- 
Branko Mi- 
zilele coas-

J

fotbal 
câ nu

Kor- 
— Z.

P
Ger-

Dorina

antrenorul
cu 

fot-

Nana 
Levitin* 

prelungirile,

$
a

eim- 
(R. D.

Maxi

el va fi 
hotârît sâ ajute 

redresarea

35

D,

și Lok. 
ultimele: 
și Union

15) : Salamanca
1—3. Zara^-oza

2—2, Cadiz

Loimo *79 (Finlanda) 
(1—3). Sen Amar (Spania) 
Paok Salonic 3—0 (3—0). 
nnes — Dynamo Tirana 
(1—3). Dukla Liberec — Olym-
Diakos Pireu 3—0 (3—1). USC 
Giessen (RFG) — Kecskemet 
(Ungaria) 3—0 (0—3. echipa
vest-germanâ s-a calificat gra
tie a 5 puncte în olus) Progo- 
na Goteborg — Tyrolia Viena 
3—2 (1—3). TSKA Sofia —

• La Londra, partidele dis
putate la sfîrșitul saptâmînii în 
cele oonâ semifinale ale turneu
lui candidatilor la titlul mon
dial de șah s-au încheiat am
bele cu Distanța dintre
competitori se menține neschim
bată : G. Kasparov — V. 
eiaoi 4.5—X5 ; V. Smislov 
Ribli 5,5— 3,5

• Semifinala feminina 
Aleksandria — Irina 
continuă cu prelungirile, la 
Dubna. A 13-a partidă a fost 
remiză. scorul răminînd, în con
tinuare egal : 6.5—6.5.

ft .d. GERMANA (et. 12) : Ros- 
— Lokomotive Leipzig 0—1, 
Karl-Marx-Stadt — Jena 
Riesa — Dynamo Dres da 
Dynamo Berlin — Halle 

Chemie Leipzig — Magde- 
1—i. Erfurt — Aue 1—0, 

Frankfurt/O. — Union Berlin 
Pe primele locuri : Magde- 

Dynamo Berlin ’ '
17 p. Pe 
Chemie

I

5
3

cu 
•cat: 

.kov. Krutov. Ka- 
. respectiv Hjaalm. 

Echipa secundă 
U.R.S.S. aflată în 

în S.U.A. a evoluat cu 
olimpică a țării gazdă, 

au învins ca- 
4—1'. 

Harin (21. 
Frolikov. res-

ietic Nikolai Zimi- 
olimpic tn 

in noul 
cîștigtnd 
R?;.t im

Fondistul 
atov, triplu campion 
1939. a debutat excelent 
sezon competițional, 
clar curca de 15 km la 

Winkl.
Teîefoto: AP — AGERPRES

Mișenbez. 
Fontaine, 
im Winkl.
mondială

1.

a ciștigat 
consecutiv 
al Franței

pne Si- 
a opta 

d«? cam- 
tinaj ar-

Concurs pentru 
la schi fond : 

Norvegia 2.02:33.S9.

Me-cye. 
mond 
oară 
pion 
fistic.

Ljubljana. Meci 
chei : Ol 
nazno W eisswasser 
(0—2. 2—2, 1—4).

amical de 
mpla Ljubljana — 

(RDG)
ho- 
Dy- 
3—8

4—1. 
burg. 
Leipzig cu cite 
12—14 : Jena, 
cite 5 p.

SPANIA (et.
C.F. Barcelona 
Atletico Madrid 
Sevilla 0—1. Real Sociedad — O- 
sasuna 1—0, Valencia — Mallorca 
2—2. Malaga — B lbao 0—0, Beția
— Murcia 1—0. Real Madr:<ț —
Gijon 2—1. Espanol — Valladolid 
2—0. Pe primele locuri : Real Ma
drid îl o. ‘ “
Pe ultimele 
Horea 6 p.

OLANDA
tur) : Helmond — Den Boscb 
1—3. Volendam — Sittard 1—1, 
Zwolle — Feyen-oord 2—2, Til
burg — Haarlem 2—2. Utrecht — 
Groningen 3—2. Sparta Rotterdam
— Go Ahead Deventer 4—0, Ex-

celsicr AiKmaar 
mele locuri : Feyenoord 27 
Eindhoven și Ajax cite 25 p. Pe 
ultimul : 13. Helmond 4 p.

CEHOSLOVACIA (et- 15 
tima din tur) : Vitkovice. 
van 2—0, Sparta 
Inter Bratislava 
Teplice

C.F. Barcelona 19 p. 
: 17. Cadiz 8 p, Ma-

(et. 17 — ultima din 
Helmond — Den

Volen dam — Sittard
2—2,

ul- 
Slo- 

Zilina 0—0 
Ostrava 0—0, 

Teplice — Preșov 0—0, Trnava’ — 
Dukla Praga 0—0, .Cheb — Kosioa 
1—0, Bohemians — Nitra 2—2 
Banska Bystrica — Slavia 2—1. 
Pe primele locuri : Dukla Prag a 
și Sparta cu cît-e 23 p, Banska 
Bystrica 19 p. Pe ultimele : 15— 
16. Kosice și Cheb cu cîte 11 p.

BELGIA (et. 16) : Molenbeek — 
Burges 1—2, Waregem — Seraing
1— 3. Lokeren — Courtrai 
Cercle Bruges — Anderlecht 2—1, 
Waterschei — Beers cho-t 
Liăge — Lierse 0—0, Malines — 
La Gantoise 2—1, Antwerp — Be- 
ringen 1—1, Standard — Beveren
2— 1. Pe primele locuri : Beveren

Seraing 22 p, Anderlecht 
Pe ultimele : 16. Beringen 

La Gantoise 9 o, 18.

1-

2—2,

TELEX © TELEX ® TELEX © TELEX © TELEX © TELEX © TELEX @ TELEX @ TELEX
ATLETISM O Aflat în S.U.A. 

pentru o 
bastian 
mai are 
maladia 
plasmoză. fiind vindecată. Atletul 
britanic a reluat de cîteva săp- 
tă.mîni antrenamentele în vederea 
J.O. de la Los Angeles. • Mara
tonul de la Honolulu a fost cîș- 
tigat de Kevin Ryan (Noua Ze- 
elandă) în 2h20:18. La femei pri
ma s-a clasat Annick Loir-Lebre- 
ton (Franța) în 2h41:24.

BOX © Larry " ' 
pion mondial la 
(versiunea WBC) 
renunță la titlu. El și-a anunțat

serie de conferințe. Se- 
Coe a declarat că nu 
probleme de sănătate, 

de care suferea, uoxo-

Holmes, cam- 
categor’a grea 
a anunțat că

pri-

zile, 
des- 
Her-

hotărîrea la Las Vegas, cu 
lejul Congresului WBC.

CICLISM « După oatru 
în cursa de 6 zile care se 
fâșoară pe velodromul din
ning (Olanda) conduce perechea 
Gert Frank — Hans-Henrik 
Oersted (Danemarca), urmată la 
un tur de Dietrich Thurau — 
Alberf Fritz (R.F. Germania).

IIANDBAL e în finala campio
natului mondial de juniori,' la 
Helsinki, echipa U.R.S.S. a între
cut cu 32—17 (12—9)
R.F. Germania. Tn meci 
locul trei : Danemarca - 
31—23 (12—14). în continuare : 5.

formația 
nontru 

- Suedia

Iugoslavia. 6. R.D. Germană, 7. 
Cehoslovacia. 8. Finlanda.

ÎNOT q Cu prilejul unui con
curs desfășurat la Wuppertal, 
vest-germnnul Michael Gross a 
înotat 209 m fluture în 1:56.00, 
cel mal tun rezultat mondial în 
bazin de 25 m, cu o sutime de 
secundă sub vechea Derformanțâ 
care li aparținea.

TENIS a La Arrequipa (Peru), 
titlul de campion al Aimericii de 
Sud a revenit lui Pablo Arraya 
(Peru), care l-a învins în finală 
cu 6—0, 6—0. pe columbianul Ar
turo Gonzales. în finala femini
nă : Laura Arraya — Pilar Vas- 
quez (ambele Peru) 6—2. 6—1.

26 p, 
21 p.
10 .
Molenbeek 9 p.

TURCIA (et. 15) :
— Adana 9—2 ! Beșiktas 
clerbirligi 0—0, 
Fenerbahce 1—0, 
Tranbzonspor 1—1, Adanaspor — 
Karagumur 2—0. Pe primele 
locuri: Beșikias 23 p. Galatasaray 
și Fenerbahce cite 21 p.

PORTUGALIA (et. 11) : Benfica
— Salgueiros Porto 3—0. F.C. 
Porto — Setubal 1—0, Estoril — 
Sporting 0—0, Agueda — Guima
raes 3—0, Rio Ave — Portiono- 
nense 2—1, Braga — Espinho 0—a, 
Penafiel — Varzim 1—1. Pe pri
mele locuri : Benfica 21 p, F.C. 
Porto 20 p. Sporting 16 p. Pe ul
timele : 14—15. Penafiel, Estoril 
cite 6 p. 16. Espinho 5 p.

P, 17.
Galatasaray

Gen-
Ankaragucu — 

Kocaelispor —

• „Cupa campionilor Africii" 
a fost cîștigatâ de formația Ko- 
toko din Ghana, care în meci 
retur a dispus de Naclonal Cairo 
cu 1—0. (în tur : 0—9).
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