
Sub președinfia tovarășului

NICOLAE CEAUȘESCU

Al OAMENILOR MUNCII
Sub președinția tovarășului 

Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, președintele 
Consiliului National al Oame
nilor Muncii, marți, 13 decem
brie, a avut loc Plenara Consi
liului National al Oamenilor 
Muncii din industrie, construc
ții, transporturi, circulația măr
furilor si finanțe.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
fost intimpinat de participantii 
la plenară cu cele mai calde 
sentimente de dragoste, stimă 
Si recunoștință, la sosirea in 
sala Palatului Sporturilor și 
Culturii, unde s-au desfășurat 
lucrările. Toți cei prezenți au 
aclamat îndelung, cu multă în
suflețire, numele partidului, al 
secretarului său general.

Lucrările plenarei au fost 
conduse de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Plenara a adoptat. în unani
mitate, următoarea ordine de 
zi :

— Proiectul Planului național 
unic de dezvoltare economico- 
socială a Republicii Socialiste 
România pe anul 1981.

— Proieetul Planului financiar 
centralizat al economiei na
ționale si Proiectul Bugetului 
de stat pe anul 1984.

— Programul privind creș
terea mai accentuată a pro
ductivității muncii si per
fectionarea organizării si nor
mării muncii în perioada 1S83— 

ISSa" si pînă în 1990.
— Programul privind îmbu

nătățirea nivelului tehnic și 
calitativ al produselor, reduce
rea consumurilor de materii 
prime, de combustibil si ener
gie si valorificarea superioară 
a materiilor prime si materia
lelor în perioada 1983—1985 și 
pină în 1990.

— Programul privind aplica
rea măsurilor de autocondu- 
cerc si autoaprovizionare pen
tru asigurarea unei bune a- 
provizionări a populației cu

produse agroalimentare și bu
nuri industriale de consum pe 
perioada 1 octombrie 1983 — 30 
septembrie 1984.

— Raport asupra modului in 
care s-au desfășurat adunările 
generale ale oamenilor muncii 
din perioada octombric-noiem- 
brie 1983 pentru dezbaterea 
indicatorilor de plan pe anul 
1984.

In mod unanim. participan
tii la dezbateri au subliniat 
că documentele înscrise * pe 
ordinea de zi a plenarei, ela
borate sub îndrumarea directă 
Si cu aportul esențial al se
cretarului general al partidu
lui, in strînsă concordantă cu 
hotărîrile Congresului al 
XII-lea si Conferinței Națio
nale ale P.C.R., asigură dez
voltarea în continuare a eco
nomiei noastre naționale, 
creează condițiile pentru rea
lizarea unei noi calități a 
muncii și a vieții în toate do

meniile de activitate.
Participantii au aprobat in 

unanimitate documentele su
puse dezbaterii si au adoptat o 
hotărire care dă expresie voiD- 
tei tuturor oamenilor muncii de 
a face totul, in calitatea lor de 
proprietari, producători si be
neficiari. pentru îndeplinirea 
în mod exemplar a sarci
nilor economice pe 1981. pe 
întregul cincinal.

Primit cu multă căldură și 
însuflețire, în încheierea lucră
rilor plenarei a luat cuvintul 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretarul general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
președintele Consiliului Națio
nal al Oamenilor Muncii.

Cuvîntarea tovarășului 
Nicolae Ceausescu a fost 
urmărită cu deosebită aten
ție. cu profundă satisfacție 
si deplină aprobare. fiind 
subliniată. în repetate rin- 
duri. cu vii si puternice aplau
ze.
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Astăzi, etapa a 16-a a Diviziei „A" de fotbal

GALA ȚI- TIRGOVIȘTE-BUCUREȘTI, „ TRIUNGHIUL
CU IMPLICAȚII PENTRU PRIMELE LOCURI

• La Hunedoara, o nouă re
miză ? O La București (pe Re
publicii), intre atacurile lui Ma
nea și... contraatacurile pitește- 
ne • La Petroșani, Jiul, din 
nou acasă, F.C. Baia Mare, din 
nou in deplasare, cu avantaj 
pentru gazde • La Tg. Mureș, 
Boloni - lorgulescu, „duelul* 
de prim-plan in stabilirea re
zultatului • La Tirgoviște, gaz
dele primesc vizita unei echipe 
in ascensiune • La București 
(in șos. Ștefan cel Mare), Di
namo — F.C. Bihor, un meci 
deschis, ofensiv • La Slatina, 
F.C. Olt vrea să întrerupă „se
ria lui 0-1* • Va opri Du
nărea, la Galați, atacurile... in 
valuri ale liderului ? • La Plo
iești, Petrolul vrea să profite 

de „refluxul ieșean*

CLASAMENTUL

1. STEAUA 15 10 2 3 35-10 22
2. Univ. Craiova 15 9 2 4 24-12 20
3. Dinamo 13 8 3 2 24-10 19
4. Sportul stud. 15 3 2 5 26-18 13
5. F.C. Bihor 15 7 4 4 25-19 18
6. Politehnica lași 15 6 6 3 16-13 18
7. S.C. Bacâu 15 8 2 5 15-18 18
8. A.S.A. Tg. M. 15 6 3 6 17-20 15
9. Jiul 15 6 3 6 14-20 15

10. F.C. Olt 15 4 6 5 12-12 14
11. F.C. Bala M. 15 5 4 6 16-27 14
12. F.C. Argeș 14 6 1 7 18-17 13
13. Rapid 15 4 5 6 13-14 13
14. Chimia 15 5 3 7 18*25 13
15. Ccrvinul 14 4 4 6 19-19 12
16. C.S. Tirgoviște 15 2 5 8 11-22 9
17. Dunârea C.S.U. 15 1 6 8 5-16 8
18. Petrolul 15 2 3 10 12-28 7

la Chimia Tu™ Măgurele „DACIADA" ÎNSEAMNĂ, ÎNAINTE DE ORICE, 
PERMANENȚĂ ÎN ACTIVITATEA SPORTIVĂ DE MASĂ

g

Hunedoara 
București :

Petroșani : 
Tg. Mureș 
Tirgoviște : 
București :

PROGRAMUL ETAPEI Ii- S.C.
- F.C.

BACĂU 
ARGEȘ

BAIA MARE g

CORVINUL 
RAPID

(Stadionul Republicii)
JIUL - F.C.
A.S. ARMATA - SPORTUL STUDENȚESC
CLUBUL SPORTIV - UNIVERSITATEA CRAIOVA
DINAMO - F.C. BIHOR

(stadionul Dinamo)
F. C. OLT
DUNĂREA C.S.U. - STEAUA
PETROLUL

Slatina :
Galați :
Ploiești :

Toate partidele vor incepe la ora 14.

- CHIMIA RM. VILCEA

- POLITEHNICA IAȘI

O secvență dintr-o partidă Dinamo București — F.C. Bihor dis
putată in campionatul trecut : Augustin în țața porții orădene. 
Astăzi cele două echipe vor fi din nou față in față pe stadionul 
din Șoseaua Ștefan cel Mare. Foto : Dragoș NEAGU

Retrospective 1983 (II)

Intre asociațiile snortive te- 
leormănene. Chimia Turnu Mă
gurele ocună un loc de excep
ție. Cum ne-am convins, me
ritat. cei peste 6 000 de tineri 
care o reprezintă, muncitori, 
tehnicieni si ingineri la între
prinderea de îngrășăminte chi
mice integrînd exercițiul fizic 
activității lor cotidiene. ..Da- 
ciada" a creat, peste tot. în a- 
teliere si secții, o mare emu
lație. noțiunea de întrecere 
sportivă a căpătat îndeosebi 
din 1977 încoace, un sens pre
cis. „A face sport — sublinia 
Mihai Vîlcu, inimosul președin
te al comitetului sindical al 
întreprinderii — înseamnă a 
dori să-ti menții sănătatea, să

C.M. de handbal ECHIPA ROMÂNIEI A RATAT CALIFICAREA
feminin (grupa B)

KATTOWICE. 13 (prin tele
fon). — Ultima rundă a preli
minariilor acestei a 3-a ediții 
a C.M. de handbal feminin, 
grupa B. a fost dominată de io- 
cul derby al seriei ,.A“. în care 
s-au întîlnit reprezentativele 
României si R. D. Germane, 
ambele neînvinse Pină marți 
seară. Meciul a onorat prin 
desfășurarea sa. prin eforturile 
si prestațiile de ridicată valoa
re ale ambelor formații, aștep
tările. Scor final : 20—19 (10— 
10) în favoarea echipei R. D. 
Germane.

Tonfirmind bunele impresii 
lăsate pină acum, selecționata 
feminină a tării noastre a e- 
voluat si de această dată exce
lent. fiind întrecută după o 
luptă dîrză de cea mai bună 
formație a întrecerii si doar la 
un singur gol diferență ceea 
ce in handbal nu înseamnă 
prea mult. S-a iucat bine în a- 

fii optimist, să muncești mai 
bine!...“

Gindind așa. cei de la Chi
mia Turnu Măgurele sînt ne
lipsiți de la întrecerile „Daci- 
adei“ — acum, a celei albe — 
initiate, de multe ori chiar de 
ei. beneficiarii mișcării în aer 
liber. Li întîlnești pe baza spor
tivă a asociației. în sala din 
strada 23 August, la Casa de 
cultură (larg deschisă tuturor 
iubitorilor de exercițiu fizic, 
însuși directorul acestei / insti
tuții fiind un pasionat al spor
tului !), pe terenurile de fotbal 
Si rugby cele de tenis și hand
bal.

Modalități de angrenare a 
oamenilor muncii există tot

ÎN FINALĂ: 19-20
narare (excelentă Viorica Io
nică !). s-a acționat bine in 
atac, unde dacă s-ar fi ratat 
mai puțin, atunci este sigur că 
victoria putea să suridă. repre
zentativei noastre. La îhee- 
put a condus echipa R. D. Ger
mane care se părea că va cis- 
tiga ușor (7—4. min. 17). după 
care însă handbalistele român
ce au revenit spectaculos au 
egalat la 7—7 (min. 22) si apoi 
s-au menținut în.........coasta"
adversarului, aiungînd chiar 
să conducă în unele momente : 
12—10 (min. 35). In final, după 
ce rezultatul s-a menținut un 
timp egal : 15—15 (min. 54) si 
16—16 (min. 47). jucătoarele din 
R. D. Germană au luat un a- 
vans de două goluri : 19—17 
(min. 53) echipa noastră nereu- 
sind decît să se apropie la un 
singur gol dar obligând redu
tabila formație adversă să 
ioace... pasiv . 

mai diverse. Sint competițiile 
pe ramură''de producție. în pri
mul rînd. ..Cupa chimistul", de 
pildă, reunește pe pasionații 
atletismului popicelor, tenisu
lui de masă, șahului, fotbalu
lui. handbalului si voleiului, 
iarna — ai săniusului si pati
najului. O altă cupă, a metalur
gistului. aduce în săli si De te
renurile de sport alți și alți ti
neri care au îndrăgit aceleași 
discipline. Si într-un caz si în 
altul. Darticioantii sînt de or
dinul sutelor. Iar Pentru copiii 
celor ce muncesc in întrenrin-

Tiberiu STAMA

(Continuare in pap 2-3)

CU R.D. GERMANĂ
Punctele au fost înscrise de 

Kriiger 6. Hubscher 4. Ku- 
nnisch 2. Uhlig 2. Schultz 2. 
Roth 2. Wagner si Kunnert — 
R. D. Germană. Oacă 6 Veri- 
geanu 4. Marian 3 Moszi 2, 
Avădanei 2. Lunca si Oprea — 
România. Bun arbitrajul cu
plului suedez Lennart Dahl- 
Strom si Lars Astrom.

Alte rezultate : Danemarca
— Spania 20—15 (6—8). Bulga
ria — Suedia 19—17 (8—11) în 
seria .A“ Cehoslovacia — Nor
vegia 24—19 (13—9) Olanda.
— Austria 18—20 (10—9) și
R. F. Germania — Polonia 
17—11 (8—6) ! în grupa ..B“

Joi. in ..finala mică" centru 
locurile 3—4. echipa României 
va întîlni la Kattowice selec
ționata Cehoslovaciei, iar cele 
ale R. D. Germane si Poloniei 
îsi vor disnuta finala centru 
locurile 1—2.

Ion GAVRILESCU

PREA MULTE MOMENTE-LIMITĂ

RATATE DE SABRERI,

Șl PREA MULTE CARENȚE 

In pregătirea spadasinilor
Sabrerii erau investiți de 

scrima noastră drept princi
pali purtători de cuvînt oe 
planșele campionatului mon
dial 1983, de la Viena. Nu nu
mai pentru valoarea dovedită 
în ultimele cicluri olimpice 
(vezi tabelele din pag. 2—3. 
care arată rezultatele obținute la 
C.M. și J.O. de principale
le forțe ale scrimei mondiale, 
in intervalul 1976—1983). ci si 
pentru faptul că fusese singu
ra armă care nu concurase la 
Universada de la Edmonton, 
deci avusese planificat un sin
gur vîrf de formă. Dar. ca și 
la precedenta ediție a C.M.. 
de la Roma, nid cu echipa (lo
cul 7). nici în proba indivi
duală (locurile 16, 19, 30 și doi 
eliminați in turul 3) sabrerii 
nu au reușit să-și onoreze pro
misiunea de a reveni în plu
tonul fruntaș, unde erau acum 
6—7 ani. De ce ? In primul 
rînd, pentru că virsta nu iar
tă ! Erodarea în timp a nucleu
lui echipei (Pop. Marin. Mus
tață). căruia nu i s-a adăugat 
de multă vreme un iinăr sa- 
brer talentat care să se apro
pie. prin muncă asiduă, de va
loarea acestora, a determinai 
o permanentă căutare a .omu
lui nr. 4“ și. implicit, alinie
rea pe planșe a unor cvartete 
neomogene. Si, apoi, au fost 
carențele din pregătirea lor 
tehnico-tactică. vizibile in mo- 
mentele-Iimită din asalturi, si 
meciuri, pe deplin edificatoare 

fiind întî’.nirea cu echipa Ita
liei, pentru calificarea in se
mifinale. in care formația noas
tră a pierdut nu mai puțin de 
7 asalturi — din cele 9 care 
i-au adus infrîngerea — cu 
scorul de 4—5. in ultimul din
tre acestea, decisiv, Mustatâ 
conducind cu 4—1 !

Cu toate că trec prin mo
mente dificile — căpitanul e- 
chipei. Ioan Pop. abia a ntrat 
în convalescență după o hepa
tită. iar rutinații Marin Musta
ță și Cornel Marin sînt des-; 
cumpăniți, nemaiavind aceeași 
încredere în tortele lor. in pu
terea de a face fată rigorilor 
deosebite ale acestei ultime 
perioade preolimnice — sabre
rii mai au. după părerea noas
tră, capacitatea de a se clasa 
pe primele locuri. Pe ce ne 
bazăm această încredere ? Pe 
dorința ..veteranilor" de a pă
răsi arena olimpică asa cum 
au intrat în ea la Montreal 
1976 : cu o medalie : pe matu
rizarea (in sfîrsit !) a mai tâ
nărului Alexandru Chiculită si 
De ce^ter^a evidentă a cam
pionului național de juniori, 
Vilmos Szabo. temnerament 
de luptător, care la orima sa 
part-Hnare la un camoionat 
m^nd’al de seniori, la Viena. 
s-a calificat in faza elimină
rilor directe, iar în me^ul cu

Paul SLĂVESCU

(Continuare fn pag. 2*3)



o reușita competiție sateasca 
DE POPICE-„CUPA U.N.CA.P

si eleganta arenă 
cu sase niște a 

Clubului sportiv Electromureș 
din Tg. Mures a găzduit zilele 
trecute finala pe tară a unei 
mari competiții 
nită tradițională. 
VlII-a ediție 
U.N.C.A.P" care 
egida „Daciadei".
competiție a nu mai puțin de 
39 de echine din tot atitea iu
dele confirmă popularitatea si 
în mediul sătesc a sportului 
popicelor. Deși la întreceri au 
participat sportivi care nu sînt 
legitimați la echipe divizionare, 
rezultatele multora au fost 
la nivelul jucătorilor fruntași 
cu mult peste 400 d din 
lovituri mixte.

Cîstigătorii probelor 
duale au fost notați cu 
pd la băieți și 426,412 la fete, 
cifre ce reprezintă o valoare si 
în jocurile de Divizia <.A“. 
Iată clasamentele acestei reu
șite competiții — organizate în 
condiții excelente de către

Moderna 
de popice

sătești, deve- 
cea de-a 

a „Cupei 
are loc sub 
Prezenta la

100 de

indivi-
450,445

U.N.C.A.P.. C.N.E.F.S. Federa
ția română de oopice si 
C.J.E.F.S. Mures :

Pe echipe : 1. Prahova 41 p 
(1 262 pd) — componentii echi
pei : Steliana Dima (412 pd). 
Adrian Schiopu (428) si Vasile 
Preda (422). 
(1 246). 3.
Individual 
mița Ilie (Suceava) 426 pd, 2. 
Steliana
412.3.

2. Brașov 40 p 
Suceava 39 o (1 235).

— fete :

Dima (Prahova) 
Leontina Fekete 

405. Băieți : 1. Sandu 
(Constanța) 450. 2.
Butoi (Mehedinți) 445. 
lexandru Lorincz 
438..

Cei mai tineri coneurenti au 
fost : luliana Surugiu (Teleor
man) — 226 nd si Dumitru 
Lambride (Ialomița) _  348 —
fiecare avind cite 15 ani. 
cel mai tn vîrstă a fost 
vrilă Oprea 
doborît 379 de 
la 56 de ani 
frumos succes.

acum

(Cluj)
Găitan

Nicolae
3. A- 

(Brașov)

1. Albu-

■■fes r .

Vicecampioana țarii C.S.M. Libertatea Sibiu a avut un 
slab in actualul campionat, dar s-a reechilibrat, asaltind 
pozițiile fruntașe. In imagine sibiencele in atac în meciul ciști- 
gat duminică in Capitală cu Calculatorul. Și azi au prima șansă...

Foto : Dragoș NEAGU

Azi. etapa a 9 a in campionatul kminin dc volei

Finalele campiona

INFRINGERE NEAȘTEPTA
aSurpriză în runda 

finalei campionatului 
de sah 1 Lidera turneului 
Ia Băile Herculane, marea 
estră Margareta Mureșan, 
învinsă de debutanta în 
nală. Mariana Duminică, 

mai culesese

9-a a 
feminin 

de 
ma- 
este 

fi- 
ace- 
pînă

CÎTEVA
Florin 
asupra 
Mircea 
la V.

(Clui) care 
popice, ceea 
reprezintă

iar 
Ga-

a
i ce

un
In centrul atenției, partidele7 7

DE LA GALATI St SIBIU
» >

finala masculină, la 
prima victorie s-a aflat 
Gheorghiu. învingător 
lui A. Kertesz. Ca Si 
Pavlov, care a cîstigat
Nicolaide. In schimb, prima în- 
frîngere o suportă Dan Bărbu- 
lescu învins de Parik Stefanov, 
care — deși aflat în mare cri
ză de timp — a găsit. în ulti
mele secunde ce le avea la dis
poziție. o combinație cîstigă- 
toare.

Doi c 
veleități 
cu ad\

competitorii . cu 
îmnărtit nunctele 
i lor. Valentin

ALO IAȘI? A VENIT IARNA si

itrecei

Și la Iași, ca in majoritatea locali
tăților din tară, iarna si-a intrat de
plin în drepturi. Din păcate însă. aici, 
zăpada si înghețul — deși nimeni nu 

se aștepta la aceasta — au... înghețat si spiritul de inițiativă 
al celor chemați să organizeze in acest anotimD 
sportive de masă în cadrul ..Daciadei albe“.

Duminică 11 decembrie, de pildă, o zi splendidă pentru 
sporturi de iarnă. în municipiu nu s-a organizat nici o în
trecere de patinaj, săniuș sau schi (amenajări bune existau, 
inclusiv patinoarele naturale ..Voința" si ..Ștrandul muni
cipal"). '

Evident, este de datoria celor cu atribuții în această di
recție — în principal comisia iudeteană de organizare a în
trecerilor ..Daciadei" — să ia măsuri pentru remedierea 
acestei situații. Copiii si tinerii așteaptă cu nerăbdare. Dar. 
zăpada și gheata nu se știe cit vor fi dispuse să aștepte!

Al. NOUR-ciresp.

.ei ale or. mei divmi susțin oar 
udele unei noi etape, a 9-a. tcat 
cele 6 jocuri tind urosramate 1 
provincie. O etană cu meciur 
tan. in care tntlmD'area face c 
primele 6 clas 
între ele. • rei 
mare importe 
tru titlu 
confruntă 
tonului 
de luD.a. 
manent. 1 
zona

Dintre fruntaș 
tel or craiovene 
vantaiată. Fiind 
bucurestencelor 
rul si 
liderei 
de ce 
va fi.
Galați._____
o victorie a gazdelor readucin- 
du-le si oe acestea In postura de 
candidate- La fel de important

pic prezentînd 
•anta ren

in timp ce celelalte trei 
iri d ntre echicele p’u- 
secund sînt marcate 
care se Întețește per- 

... pentru îndepărtarea de 
retrogradării.

■e. echipa studec- 
pane cea mai a- 
favorită In fata 

de la CaleulatTo- 
un... pas tals al 
prelua seta. Iată

astemind 
pentru a 
credem că mecui etape 
prin urmare, cel de ia 
dintre C.S.V. si Dirtamo.

PERMANENTĂ IN ACTIVITATEA SPORTIVĂ DE MASĂ
(Urmare din pag 1)

dere. o întrecere sui-generis — 
cu precădere la atletism, gim
nastică si minijocuri 
volei, baschet, rugby) Doartă 
sugestiv denumirea de 
de ciocolată", „Eroi“ — 
zentantii grădinițelor.
selor I si II din școlile gene
rale ale orașului.

Am cunoscut si noi citiva 
dintre protagoniștii întreceri
lor ..Daciadei** organizate la 
Chimia Turnu Măgurele. Indis
cutabil. oameni de un fel deo
sebit. Dentru că Dasiunea lor 
Dentru mișcare caută să o tran
smită si tovarășilor lor de 
muncă, familiilor. Doi dintre 
ei se numesc Mircea Manea, de 
la secția Amoniac III. si Flo
rin Petcu. de la secția Mecani
că. De primul este legată acti
vitatea voleibalistică din între
prindere. de cel de-al doilea, 
în special gimnastica la locul 
de muncă. La drept vorbind, 
cum e și firesc, fiecare sector 
de producție îsi are cite un a- 
nimator (dacă nu chiar mai 
mulți ca la fotbal sau șah), 
oameni care reprezintă colabo
ratorii nemLHoeiti ai consiliu
lui asociației sportive. „Astfel 
— cum ne-a dat să înțelegem 
Valeriu Condecscu, secretarul a- 
cestui consiliu — nici n-am

«'fotbal.

„Cupa 
repre- 

ai cla-

ÎNOT. LA BAJA MARE sportul, 
în general, este la el ocosâ, așa 
după cum bine se știe. Cu sigu- 

s-a făcut și s-a 
acum (iar viitorul 

promițător) se 
de entuzias- 

seriozitatea oa- 
maramureșean,

ranțâ, tot ce 
obținut pînâ 
este, la rîndu-i, ț 
leagă, între altele, 
mul, priceperea, 
menilor sportului __ ____T____
dovedite o dată în plus săptâ- 
mîna trecută, la întrecerile tineri
lor înotători. Aceștia au avut 
condiții optime de concurs, pen
tru că ou avut gazde * 
știu să caute și, mai 
găsească soluții cît de 
pentru orice problemă. ,, uneori 
șl un zimbet poate aduce o notă 
In plus pentru organizatori", spu
nea președintele C.S.M., I. Ma
rinescu. Și nu greșea. • CA 
ANTRENORII stau tot timpul cu 
cronometru! în mină • un lucru 
firesc. Să vedeți însă cît de se
rios execută operațiunea înre- 
Îlistrârilor și părinții înotătorilor 1 
n primul rînd bâimârenii (cei ai 

lui Noemi Lung, de pildă), dar 
nu numai ei, existînd șl situații 
cînd tatăl sau mama unuia tau 
altuia dintre sportivii dm diferi
te centre urmăreau 
fa gura disputele.

RUGBY. ECOURILE 
Franța nu s-au stins 
mul rînd pentru cel r____ >. _
Toulouse, lată, ieri, chiar In ziua 
cînd împlinea 29 de ani, căpita
nul naționalei noastre, Mircea 
Paraschhr, întorcea pe toate fe
țele Jocul, „un Joc pe care nu-I 
voi uita ușor, pentru că trebuie 
să învățăm din greșeli. Mal ales 
atund dnd îțî propui un an tri-

bune, ce 
ales, să 

simple, 
..Uneori

cu sufletul

meciului cu 
încă, în prl- 
prezenți fa

inireazi 
si parti 

mai

putea să cuprindem 
masă a celor dornici 
eipe Ia întreceri, mereu 
multi, de la o competiție la al
ta". De bună seamă că este asa. 
din moment ce Chimia Turnu 
Măgurele este angajată nu nu
mai in activitatea sportivă de 
masă. ci. intr-o bună măsură, 
si in cea de performantă. A- 
proape 500 de tineri de aici 
sînt sportivi legitimați, practi- 
cînd fotbalul si rugbyul (echi
pe în Divizia ,.B“). voleiul (cu 
perspectiva de a reveni in di
vizia secundă), șahul (cu o lar
gă reprezentare în 
dividual, chiar în 
(campionul tării la 
hai Cioc, aici 
putui, alti tineri iudoka îi ur
mează exemplul de muncă 
stăruitoare!), handbalul si te
nisul de cimn. Apropo de tenis, 
este disciplina care cunoaște o 
tot mai spectaculoasă dezvolta
re. alături de tinerii muncitori 
din întreprindere aflindu-ce 
citeodată chiar directorul aces
tei unităti economice teleormă- 
nene. inginerul Iacob Felea, 
fără nici un dubiu un adept 
convins al utilității sportului.

Iată, destul de sumar, o ima
gine 
mia 
nată 
prin

si-;

iudet si. in- 
tară). iudo 
..grea". Mi- 
făcut înco

a vieții sportive de la Chi- 
Turnu Măgurele imDulsio- 
?i mai ales permanentizată 
intermediul „Daziadei“_

Hor fără poșt greșiți, oșc cum 
gindim noi, rugbyștii, sâ fie 19S4, 
anul primului drum ol scoțienilor 
Io București, sou oi... revenșei 
cu Franța".

BASCHET. ANTRENORUL FEDE
RAL avea dreptate. Aflat in sala 
Victoria din Ploiești, 
ol V-leo 
diet din 
național, 
Chiraleu,

k> cel de 
turneu feminin, de bas- 
cadrul campionatului 
ontrencruî federal, G. 
spunea: „După doua 

zile de întreceri, baschetbalistele 
de la Universitatea Timișoara au

POST.SCRIPTUM
înregistrat tot atitea infringed, 
înaintea celei de a treia partide, 
cu Politehnica București, în care 
favorite sînt bucureștencele, eu 
văd victoria timiforencelor, deoa
rece sportivele de pe Bega, cu 
cit înaintăm in turneu, cu atit 
se.„ antrenează mai bine prin 
jacuri*. Că a avut dreptate, ne-a 
confirmat-a succesul cu Politeh- 
nteo, precum șl victoria din ul
tima zi a turneului, reabzolă în 
fața jucâtaxxelor-gazde. Deci, an
trenorul fed eroi știe ce știe des
pre pregătirile efectuate de for
mațiile noastre dlvtzionore ! S 
A SURPRINS neplăcut evoluția e- 
chlpei C.S.U. Prahova. .lucind pe 
terenul propriu, în fața susțină
torilor lor, sportivele din Plo
iești nu au cfștlgot nici un meci. 
Deși cu un lot de Jucătoare va
loroase (Constanța Grig oraș face 
parte din echipa națio noi ă), o- 
cestea Joacă ceva ce... aduce cu

DIVIZIA //

Turenul de baschet feminin <ies- 
făsurat în sala Victoria d n Plo
iești a clarificat într-o oarecare 
mâsură situația fruntașelor cla
samentului D; vizi ei .A“. echipele 
Universitatea C.S.S. Viitorul 
CIui-Naocca. Olimpia si Voința
București desomizindu-sc de res
tul plutonului : In partea infe
rioară a clasamentului C.S.U. 
Prahova Pîo ești. I.E.F.S. C.S-S- 
4 București si Comerțul Uc. .Bo
lyai- Tg. Mures sînt ceie mai >- 
menintate acum cu retrogradarea, 

situația se poate sch mba 
ultimul turneu, care va 

loc la Tg. Mures, intre 26 
anuarie 1984. Tot atunci va 
oscută si corn Docența eru- 

care a soră, dator, tă 
bune avută la u*?;- 

(sub îndrumarea 
r Gabriel Nlstase). 
Stîrom București, 
ii la

acum 1.5 r 
tele
(victor 11 
cu Polihro 
moașă oeri 
iucătoare J 
București, 
tidă a a tal

„PRE

nt meciul de la Sibiu, 
noje promovate, vîlcence’e. 

Încearcă să confirme impresia 
bună făcută Dină acum, deși lo
calnicele si-au regăsit cadența. 

Iată programul etapei si cla
samentul : Galați : C.S.U. — Di
namo : Sibiu : C.S.M. Libertatea 
—Chimia Rm. Vilcea : Craiova : 
Universitatea — Calculatorul 
București : Iași : Penicilina — 
Farul Constanta i Bacău : Siiinta 

București : 
— Marat ex

C.S.M. 
Vilcea : 

-sitatea — Cal 
ești : Iași : Penici 
Constanța i Bacău 

Flacăra roșie 
Constanța : ChîmDex 
Bala Mare.

CAMPIONATELE BALCANICE

DE GIMNASTICĂ - JUNIORI

1. DINAMO 8 7 1 28: 8 15
2. Universitatea 8 6 2 18: 8 14
3. Chimia Rm. V. 8 6 2 19: 9 14
4. CSM Liberia: ea 8 5 3 19:12 13
5. CSU Galați 153 17:12 13
8. Calculatorul 8 3 5 14:18 11
7. Maratex 8 3 5 13:13 11
8. Chimpex 3 3 5 12:18 11
9. Faxul 3 3 5 11:17 11

18. Flacăra roșie 8 3 5 9:18 11
11. Penicilina 8 3 • 11:18 10
12. Steinta 8 2 C 9:19 18

Pentru gimnastica noastră, 
unul din. ultimele evenimente 
comDetitionale ale anului- 1983 
îl constituie Campionatele bal
canice de iuniori. orogramate 
la finele acestei săptămîni la 
Haskovo. in Bulgaria. Se va 
concura atit la gimnastică spor
tivă (fete si băieți), cit si la 
ritmică. Delegația tării noas
tre a plecat aseară 
Bulgaria.

in IL. P.

BASCHET FEMININ
X Constanța Gcigoras (C.S.V.l 23S 
D. 4. Cri Ila Hosszu (IE.FS > 311 
p. 5. Marcela Bodea (Univ. Ti
mișoara) 30S p 6. Luminița M4- 
ringuț tProeresull 344 p. 7. Ma
ria Hârâran (Politehnica) 2M p. 
8. Mândica Ciubăncan 
279 p. 9— 1». Daniela 
(Crisuî) si Paula Misăilă 
tul) cite 279 o.
• îmbucurător faptul 

Piotesti. tn decursul a 
tape r24 de meciuri), au 
tate doar patru ereseli 
Clasamentul (neoficial) al 
plinei se prezintă astfel : 
jul Oradea (Ia ultimul 
antrenorul G. Mahler). C 
C.S.U. (Ana Bede) 5 s.t.. 
I.E.F.S. si Progresul 4 g.t.. 
Voința (antrenor M. Struearu) 
g.t.. 6—11.
TMargareta 
litehnica.

(Oîimpiai
Perlache
(Cîf.mis-

te

Timisoara

ej 
patru e- 
fost d.c- 
tehnice. 
ind'sci-
1. Cri- 
turneu.
S.t.. 2. 

3—4.
5.

______ __  _______ . 2
Chimistul. Comerțul 
Mașteri. Mobila, Po- 

Vniversitatea Cluj-Na-

poca. Universitatea
ciie 1 g.t. Olimpia este singura 
erhipA care se menține imaculată 
ia acest capitul.
• Rezultate din Divizia „B“ de 

tineret : MASCULIN : c.S.S. Inox 
Tîrgoviste — Politehnica Timisoa
ra M—80 (36—40). Automat ca
București — Lotus Băile Felix 
75—58 (38—25). Electrica Fieni —
IMUAS Ba a Mare 65—63 (32—23). 
LC4US Băile Felix — Jiul Știința 
Petroșani 79—82 (32—31) :
N1N : RaDid București — 
Voința Sf. Gheorghe 65—53 (31— 
2M. ICEMENERG București — 
C.S.S Robotul Bacău 50—56 (23— 
22). Voința C.S.S. Unirea Iași — 
C.S.S. 2 Politehnica II București 
85—57 ( 46—27). Voința C.S.S. Uni
rea Iași — Textila C.S.S. Gheor- 
Eher.i 103—76 (48—26) C.S.S. Ro
botul Bacău — Universtatea TI 
C.S.S. Viitorul Clui-Napoca 61—66 
(26—32>. 
nu. Al. 
Daniel.
mescu.

FKMI-
c.s.s.

Stoica, lidq 
D. Oltean, 
doilea în- d 
șor. Remil 
tante.

In celelal 
sescu l-a | 
iar S. Grul 
cu au reni 
Subă si Cj 
rupt Dart] 
aproximați] 
un rezultai 
colaide — I 

înaintea I 
se disDutăl 
partidelor I 
minate. d 
V. Stoica I 
M. Ghinda 
4,5 o.. M.l 
Gheorghiu I

Azi este I

Simbătă.l 
ficial din i 
întrecerile 
drul camo 
iunior^^nd

cere
că meciuri] 
fost cîstigl 
Petrolul J 
obțină vid 
că echipei] 
C.S.S. Sf.l 
doar o sini 
de afis“ d 
tuit întilrJ 
Dunărea □ 
rea Ciuc, I 
bune echil 
Am asistai 
sânt. de ii 
(în ciuda 1 
a fost făcl 
nii. cu o | 
oară, au I 
scorul de 1 
prin goluri 
teanu (2). I 
da. Popovl 
pectiv Enl 
Din păcat! 
sivă a nori

1

zi :

Ma b na

toane ta Bărbi

RETROSPECTIVE
(Urmare din pag Z)

en sportivele 
de ontrenorut I. Scor- 
este cozul să se schim- 
Ce anume ? Șt e cine

Corespondenți : M. Ava- 
Nour. D. Diacnn^scu.
N. Costache,

CJ.-N. 
DLS B. 
ta B.

10.
11.

Univ . Tim. 19 9 18 1243-1226 221
Prog]r. B. 19 9 10 1199:1211 28
Chimi. R.V. 19 9 10 1120 1237 26*
Mob. S.M. 19 5 14 114111354 24
C.S.L 19 4 15 1125 *1373
I.E F. 19 3 16 1195:1383
Com. T.M. 19 2 17 9M:I332 21
Echipă pesia&jtetă.

SABIE 76 77 70 73 80 81 82 83

M.S.3. u 11 M b 2 I Ll \ ffi 5 I

UNGARIA n 1-4 î 4 I 5 I 31 2-51 3 I R

ITALIA 5-6 D 3-5l? 3 H h GR 3Î 1 11 2-4 RI

POLONIA 0 s î n fi la 5 fi î
ROMÂNIA 4 E 3-1211 6 Q 9 TT

12* — 912 ffi El
8116AP-IA - - Bă - 4-5IX H I
FRANȚA — 0 E 01 01 0 G 0

baschetul 
ceea ce 
pregătite 
pan. Deci 
be ceva, 
trebuie...

VOLEI. ECHIPELE FEMININE pro
movate anul ocesto in 
viz ie, 
venito) 
(pentru prima 
scena), fac o lăudabilă excepție 
de la regulă, nezbătindu-se, 
nou promovatele din alți ani, 
cooda clasamentului, 
poziția multiplei 
noma. Este, fără 
tul lor, dar și... 
a celorlalte vechi 
care și-ou cam ccborit nivelul cc- 
IHctiv. • După o pauză de mai 
multe luni. Victoria Niculescu 
și-a reluat focul în echipa Di
namo, prezența ei în teren oglin- 
dmdu-se pozitiv în randamentul 
compioaneior. Este și firesc, ju- 
câtoorea di no mo vi stă fiind consi
derată anul trecut „numărul 1" 
în voleiul nostru feminin. Păcat 
că nu a putut participa la C.E I 
• Unii arbitri din provincie nu 
sînt în temă cu noile prevederi 
ole regulamentului ! Ne-a demon- 
strot-o, recent, D. Baba din Tg. 
Mureș, core parco nu a auzit de 
linia octuolă din arbitraj, aplica
tă de cîțivc ani pe plan intern 
și rnternaționol. Ba, mai mult, 
în cîteva rinduri a arătat că nu 
cunoaște nici semnalizările: una 
se întimpla în teren și alta sem
naliza, dervtînd și sportivele, șl 
pe cei din jur. Prilej pentru pro
teste I

prima di- 
Universitatea Craiova (re- 

și Chimia Rm. *
oară pe

Vilcea 
prima

ca 
în 

ci osa Ițind 
campioone, Di- 
indoioic, meri- 
h'psa de merit 

divizionare ,»A".

Italia, introdus in echipă in
tr-un moment greu, a eîștigat 
asaltul. Rodîndu-1 in continua
re in mari competiții (.•mon
dialele" de tineret din primă- • 
vara 1984 vor fi un important 
test), Szabo poate deveni un 
titular de nădejde pentru J.O. 
de la Los Angeles.

Dar, ce 
sabrenlor 
Ladislau 
ocupat Ia 
valorii noastre 
că, în afara echipelo: 
Sovietice, 
riei, care 
celelalte 
Franța — 
Dealtfel, 
de specialitate din străinătate 
acredita cu cele mai mari 
șanse pentru podiumul de Ia 
Los Angeles echipele U.R.S.S., 
Ungariei, Bulgariei, României 
și Poloniei, pornind tocmai de 
la ce a lăsat să se întrevadă 
ultima ediție a -mondialelor». 
Avem acum în pregătire un lot 
de 8 sportivi (Al. Chiculiță, M. 
Mustață, C. Marin, V. Szabo, 
I. Pantelimonescu, M. F 
L. Filipoiu, FI. Păunescu)

cnede despre șansele 
noștri antrenorul

Roliony ? ,,Locul 7
Viena nu corespunde 

reale, pentru 
L’niunii 

Ungariei și Bulga- 
ne erau superioare, 
- Italia, Polonia și 

puteau fi învinse, 
recent, o publicație

va reveni

SPADĂ 76 77 78

U.R.S.S. î 17
UNGARIA 3-4jJ 51 i 2-5 g
FRANȚA - B 2 iy 1 ?
ITALIA - E - -
R.F.G. 1-2 H ÎD ii 1 1
ROMÂNIA vî

16 I - -
POLONIA 5 E 6® 4 Bl 3 H
ELVEȚIA .m 34 E 6-51 4m

(suedia 61 1-21 3® E
fără Pop, care
după cum ne-au spus doctorii, 
in urma unor recente analize 
— în martie. în ascensiune ni 
se par a fi Chiculiță, Szabo și 
Frunză. dar vom avea grijă 
să-i verificăm atent și obiectiv 
pe toti seleeționabilii în con
cursurile internaționale ale a- 
nului viilor — din care hu vor 
lipsi tradiționalele turnee de Ia 
Varșovia, 
socialiste.
Luxardo și 
organizat la Brașov, in Ioc de 
obișnuita lună mai, în luna iu
nie. tocmai pentru a se consti
tui intr-o adevărată repetiție 
pentru J.O., mai multe țări a- 
rătîndu-se astfel interesate dc 
competiție — pentru ea pe 
planșele olimpice să aliniem, 
în sfîrșit, o echipă aptă de po
dium. Mizăm acum pe o pon
dere crescută a pregătirii fizice 
pe întregul parcurs al celor 8 
etape ale ciclului de antrena
ment, individualizarea (vezi 
>,cazul Pop") avind un rol de
terminant. Ca obiectiv inter
mediar, de verificare a curbei 
ascendentei avem clasarea în 
turneul de la Varșovia, la mij
locul lunii aprilie, printre pri
mele 4 echipe".

Spada noastră nu va fi la

Moscova, al țărilor 
precum și trofeele 

Carpați, ultimul

Los Angeî 
n-a fost 
Nicolae B 
în calitatd 
daliat cu 
la Edmon 
spadasin J 
speranțe 11 
elimin ări.ld 
lamentabil] 
salturi din 
dind In.că| 
noștri frl 
talent și a 
o pregătiri 
rintele aci 
formanțe, I 
la ediția I 
(locul 8). I 
bucurâtoaJ 
propiat, rl 
seama căi 
lor sel'J 
Szabo, M 
tineri. I

Se impui 
te și. mail 
regim de I 
ver și exl 
maiplccin <1 
capriciile | 
astfel nJM 
tivă de sl 
impună pl 
nale, intri! 
Jocurile <1



naționale de șah

u

UI

Chiricută
Marina

Eugenia Ghindă
Gabriela

MARGARETEI MUREȘAN!
nen- 
Dice 

emiză 
igur, o fru-

talentatei 
ănică fină 
eastă par- 

curai

emizat cu 
Ghindă, al 

cu O. Foi- 
impor-

Mără- 
Lupu, 

Ghițes- 
imp ce M.
au între- 
r-un final 
Si încă 

uare : Ni- 
0.
9-a (care 
a iucării 

si a-
clasament 
urmat de 
Ghițescu 
12). FI.

□v 4 p. (1).

I
I

în perspectiva meciurilor cu Dinamo Minsk

poziția pieselor deținute de re- 
outata sa adversară, după o 
variantă de deschidere rezul
tată din Apărarea Slavă, obti- 
nînd avantai decisiv la între
ruperea locului. La reluare a 
fost efectuată pe tablă numai 
.mutarea 
Muresan 
vinsă.

Un 
det a 
nînd 
dere 
care

secretă" după 
s-a recunoscut

rezultat-șoc al

care
în-

run- 
opu-

alt 
fost cel din partida 
pe Dana Nutu fostei li- 
Gertrude Baumstark.
a 

obligată 
frîngere 
curs. în 
regi strat 
Călinescu — Ligia Jicman 1—0, 
Smaranda Boicu — Margareta 
Teodorescu si Elisabeta Poli
hroniade — Eleonora Gogîlea 
remize. întrerupte sînt parti
dele Judit 
na Ioniță,

pe 
învins-o. aceasta fiind 
să suporte a doua în- 
consecutivă în con- 
alte partide s-au în- 
rezultatele : Voichița

— Maria- 
Pofforeviei 

Gabriela 
Olteanu.

locuri
Olărașu

Lupta pentru primei 
în clasament s-a complicat sen
sibil. Conduce Margareta Mure- 
șan. cu 6.5 p. urinată de Eli- 
sabeta Polihroniade 6 p Ma
rina Pogorevîci 5,5 p (1). Dana 
Nuțu si Gertrude Baumstark 
— 5,5 p, Gabriela Olărașu 
5 p (1). *

întrecerile psimului tur
DE HOCHEI JUNIORI

I
I
I
I
I
I
I
I
i
I
I
I
I
I

CAMPIOANA NOASTRĂ IȘI REIA MINUȚIOSUL
SĂU PLAN DE PREGĂTIRE „TIP C.C.E."r j

Dc vorbă cu antrenorii D. Nicoiae-Nicușor $i Cornel Dinu

Ju
din 

cele 
care

Avancronica etapei

rul aiti- 
at sfirșit 
• din ca- 
Lional de 

pa I 
tre- 
ptul 

etape au 
orite. că 
eusit să 
scontate, 
ceava si 
au făcut 
. ..Capul 

a consti- 
C.S.S. 

Mi er cu
cele mai 
ionatului. 
i intere- 

tehnic 
eata nu 
gălăte- 
superi- 
ia cu 
. 3—1), 

e Mun- 
). Bura- 
nu. res- 

Antal: 
a exce- 
iercurea

(autorul bus-
48) si a gă-

Ciuc. Z. Tamas 
culadei din rnin. 
lăteanului Popovici au influen
țat imnresia eenerală. 
rezultatele 
Steaua — 
Dunărea
C.S. M.
Ghso-ghe : 
C.S.S. Suee
C.S.S.

Iată si 
din ultimele etape: 

C.S.S. Suceava 9—3; 
— Petrolul 20—2 ; 
Ciuc — C.S.Ș. Sf. 
16—3: Petrolul —
ava 10—6; Steaua — 

Sf. Ghenrghe 4—1.
T. SIIÎIOPOL-coresp.

I
I
I
I

Sortii de la Ziirich au adus 
în fata campioanei noastre. Di
namo București, calificată în 
sferturile de finală ale C.C.E.. 
o nou venită în elita echipelor 
campioane din Europa: Dina
mo Minsk. Nu mai este nevoie 
să insistăm asupra valorii e- 
chipei sovietice care. iată, la 
prima sa participare într-o 
competiție continentală inter- 
cluburi, a ajuns în primele 8 ! 
Despre meciurile formației din 
Sos. Stefan cel Mare cu cam
pioana Uniunii Sovietice ne-au 
vorbit antrenorii dinamovisti 
D. Nicolae-Nicușor si Cornel 
Dinu.

D. NICOLAE-NICUgOR: 
decînd valoarea formației 
Minsk după rezultatele din 
două tururi anterioare, in
nu a cunoscut înfringerea și 
a marcat nu mai puțin de 1? 
goluri, dintre care 8 în depla
sare. înseamnă că fosta campi
oană a U.R.S.S. este ana din
tre cele mai puternice dintre 
calificate. Nu este ușor lucru 
să marchezi 6 goluri la Gyor, 
campioanei Ungariei. Raba Eto! 
Dinamo Minsk este o echipă 
puternică, are o serie de jucă
tori fără renume, dar care au 
făcut dovada unor calități deo
sebite. Greutatea in a cunoaș
te si mai bine valoarea viitoa
rei noastre adversare constă si 
in faptul că formațiile din 
U.R.S.S. se află acum în va
canță, iar campionatul viitor 
va începe de-abia la 15 mar
tie 1984. deci la o 
dună primul meci 
Minsk — Dinamo 
Probabil că nici nu ___ __
la Minsk, ei la Tbilisi sau Ere
van. unde temperatura și deci 
si terenurile de joc vor fi ac
ceptabile. Ne așteaptă o con
fruntare dificilă, va trebui să 
ne pregătim eu si mai multă 

si

rigorilor vremii (s-ar putea să 
ne pregătim în țară pe zăpadă 
și la Erevan să ne aflăm în 
nlină primăvară...) pentru a 
ieși din nou cu fruntea sus. 
Va fi greu, dar Dinamo Bucu
rești a trecut cu bine peste 
multe momente dificile".

CORNEL DINU: „Campioană 
în 1982. pregătită de maestrul 
emerit al sportului Eduard Ma
lofeev. fost atacant central al 
echipei U.R.S.S. și de cîteva 
zile acesta a fost numit si an
trenor al reprezentativei unio- 
pale. Malofeev a imprimat e- 
chipei din Minsk un joc bazat 
pe o foarte bună pregătire fi
zică. avînd 
construcție 
riscuri de 
mo Minsk 
acum ca un „11" în care finali
zarea. încheierea cu suturi la 
poartă a tuturor acțiunilor de 
atac, a devenit o regulă, 
scurt, vom avea în fată o echi
pă redutabilă, alcătuită din ju
cători puternici, tineri bine 
pregătiți, fără „firmă". în afară 
de fundașul Borovski. selecțio
nat în __ ______
U.R.S.S. Sortii nu trebuie co
mentați 
deamnă

un simț colectiv de 
in care își asumă 

joc calculate. Dina- 
s-a prezentat oină

Pe

prima reprezentativă a

în-

ATENȚIE, ECHIPE FRUNTAȘE!
REMIZA NU MAI E O SOLUȚIE !!

O poate confirma „Limassol"-ul

săptămină
Dinamo 

București, 
vom juca

aientie Dentru a face fată

niciodată, ei ne
si de data asta la o 

pregătire fără fisuri. Echipa 
noastră are posibilitatea să 
crească în valoare fată de tre
cut. există resurse pe care tre
buie să le exploatăm, pentru că 
jucătorii noștri au demonstrat 
nu numai în partida cu cîsti- 
gătoarea C.C.E.. Hamburger 
S.V.. calități deosebite. Avem 
încredere în jucători, avem în
credere în noi înșine că vom 
reuși — după meciuri foarte 
dificile, este adevărat — ceea 
ce dorim cu totii. calificarea in 
semifinalele Cunei campionilor 
europeni. Dorim o nouă pre** 
mieră

Mai sînt. deci, două etape...
Așa cum se prevăzuse, cam

pionatul nostru rămine un 
..meci in patru", adică un duel 
Capitală — Craiova. Si tot așa 
cum se prevăzuse. numărul 
nrea mare de echipe în prima 
Divizie face ca Și în subsolul 
clasamentului să se afle un 
grup de echipe oarecum în a- 
fara luptei — este vorba de 
Tîrgaviste. Dunărea si Petro
lul. Modestia acestor echipe e 
atît de pronunțată. Incit altele 
(Bihor. Iași. Bacău) au preluat 
o bună parte din cota celor 
mai sus citate, lăsind impresia 
că pe parcurs se constituie un 
al doilea grup valoric, după 
cvartetul din fa ă.

Această situație generală fa
ce ca în ultimii ani si mai ales 
în acest an campionatul să aibă 
o cheie simplă, cîstieătorul re- 
crutîndu-se în general dintre 
echipele care ..iau" mai mult 
în deplasare. Din păcate, nu
mărul remizelor realizate de 
unii fruntași a început să fie 
o tentatie si pentru echipele 
gazdă, mai modeste, dar care 
nu vor (nici 
alte cuvinte, 
natul de sah 
lutia remizei 
tru... ambele

Sigur că remiza face parte si 
din fotbal. Dar. din păcate, ea 
lsi are rostul 
fotbalului — 
cînd e una de

La startul

sa
■Je

a-

în
a-

în

a-

decisiv,
nentru

deci, echipe frunta- 
etapă fără angajare 
putea 

pentru

Dentru fotbalul nostru!”.

Dupâ primul „semestru" al Diviziei , l

REPLICI PALIDE Șl REFRENE VECHI
S-a încheiat primul ..semestru" 

al Diviziei „B*. Moment pentru 
a faee cîteva prime considerații 
privind modul cum s-a desfășurat 

ale 
să 
că 

valoric.

Întrecerea 
eșalonului 
subliniem 
ea NU A 
așteptărilor, pretențiilor si condi
țiilor de pregătire de care se 
bucură aceste „secondante" ale 
div-zicnarelor „A". Ne gîndim în 
primul rind Ia CALITATEA SCĂ
ZUTĂ a majorității partidelor, la 
lipsa de curai si inițiativă a for
mațiilor in deplasare, care face 

victorii' zilelor să apară 
z. ne referim la 
care se complac 

concurentelor . din 
secund, o dovadă 
avut si în aparițiile 

alo acestora în me- 
Cupă. unde au fost 

mai
de

er c

in cele trei serii 
secund. Trebuie 
din capul locului. 
CORESPUNS.

ele) să riște. Cu 
ca si în camnio- 
al bărbaților, so- 
e comodă Den- 

nărti.

fi decisivă în 
titlu. lata, de 
direct cu Cra- 
înregistrat un 

unde cra- 
în timp ce 

au remizat... 
parte, ascensiunea 
prima parte ar fi 

fie mai marcată.
(trei) obținute în 
în compania

au fost considerate 
fost mai

— în progresul 
numai atunci 
luptă, 

campionatului, 
Mircea Lucescu era de părere 
că valoarea primelor patru e- 
chipe depășește atît de mult 
nivelul celorlalte, incit aceste

patru fruntașe sînt datoare 
joace Ia cîstig — indiferent 
adversar.

Iată că a venit vremea ca
ceste patru echipe să fie obli
gate să joace Ia cistig. deoare
ce. ca si in sah.-la parteneri de 
frunte egali începe să conteze 
victoria (celor două puncte) 
duelul cu remiza Dină acum 
sigurătoare.

Ce poate fi mai concret
acest sens decit deznodămintul 
grupei a cincea a preliminari
ilor. in care victoria noastră 
supra Ciprului. Ia Limassol, a 
contat enorm, dacă nu 
în configurația luptei 
calificare?

Atenție, 
șe ! Orice 
totală ar 
bătălia
pildă. în duelul 
iova. Dinamo a 
minus 1 la Galati, 
iovenii au cîstigat. 
dinamovistii 
de altă 
tului în 
tut să 
punctele 
plasare 
promovate 
ciștigate. de.si ele au 
curind pierdute.

Așadar. înainte de 
final, atentie mărită. 
Ciprului" e valabilă oricum.

Pentru astăzi. în vizor. Stea
ua si Craiova. în ceea ce pri
vește echipele noastre frunta
șe. remiza 
partine sau 
trecutului.

Pe 
Ol- 
pu- 
dar 
de-

noilor

sprintul 
..Lecția

ne teren străin n- 
trebuie să oDartină

loon CHIRILA

practic, 
L deși 
Lt acolo 
L Me
tt.U. de 
nostru 

mis cu 
hums în 
[pierdut 
lele a- 
I âove- 
Ldasinii 
jșiți dc 
bce, au 
lub co
li per- 
leișit și 
talelor" 
be îm- 
Irui a- 
I ținem 
Ictuali- 
ndoezi, 
I sînt

ma 
campionatul 
palpabilă am 
neonorabile ale ace: 
ciorile din Cupâ. unde 
eliminate — mai cu voie., 
lără voie — de adversare d n e- 
saloane infer oare. Calificativul 
Ge NESATlrsF? CÂTOR se imnune, 
deci, pcnîru Diviz a „B“ a fotba
lului nestm care, ș: pr'n amploa
rea formulei competiționale, 
trebuie n apărat să aducă 
o c: ntribid> imbimă ătită ni
velului de a,: am'ulu al fotbalului 
românesc.

Dar si e.instaîî.rile noosțre sînt 
un refren învechi!, semn că se
zon după sezon noi Ie facem, dar 
măsurile și. iraj cu seamă, efec
tele unor asemenea măsuri nu se 
fac deloc simțite. Poate că în a- 
oeastă pauză, oriei de reflecții 
active, deci urmate, de acțiuni 
concrete, se va produce un revi-

mai

icsi ta
tă. un 
ai șe
ii ne
toate

riment mult așteptat si necesar 
al campionatului secund. Altfel, 
cum s-a mai observat in repetate 
rînduri. se impune revizuirea de 
fond a acestei întreceri. Lucru 
care, asa cum știm, stă în a- 
tentia forului nostru de speciali
tate.

Replici palide pe două dintre 
cele trei fronturi. Turul se în
cheie cu un succes net al Gloriei 
Buzău (sase puncte avans fată 
de a doua clasată. Gloria Bis
trița). cu unul destul de confor
tabil al F.C.M.-ului din Brașov 
(patru „lungimi" fată de Șoimii 
I.P.A. Sibiu) — în primele două 
serii! —.si cu o complicată situa
ție doar în a treia grupă, unde 
anunțata întrecere dintre C.S.M. 
Reșița. Politehnica Timișoara 

Cluj-Napoca s-a
si 

arătat. în 
adevăr, de un mare echilibru si 
a stat mereu sub semnul ne
prevăzutului. amînînd Dentru a 
doua Darie decizia fin.ală. Cum să 
exDlicăm „parcursurile 
tate“ ale buzoienilor 
sovenilor după 17 
Primul motiv îl
(spre a sublinia celor două for
malii meritele ce le au) com
portarea în general constantă a 
Gloriei și F.C.M.-ului, ambele în- 
truchipînd. într-un fel. chiar 
temperamentele și echilibrul an
trenorilor lor, N. Lupescu 
respectiv. Șt. Coidum. : 
lari-tatea de randament 
lor primelor două serii 
acoperi insuficientele 
lor de întrecere care 
tuat departe de replicile îndri
tuite de componenta loturilor, de

de sănă- 
si bra- 

etape ? 
reprezintă

si.
Dar refîu- 

. a lidere- 
i nu poate 

colegelor 
s-au ei-

AD'llWSlbHIV Dî SIH LOTO PRONOSPORT INTORUtUA
ȘI MÎINE ULTI««> ASTAZI

MELE ZILE i>E PARTICIPARE ! 
Numai astăzi si mîine se mai cot 
procura bilete cu numerele pre
ferate de Darticibanti oentru 
penultima tragere Loto din acest 
an, care va avea loc vineri 16 
decembrie 1933. Se ream nteste că 
premiile maxime se Dot obține 
si De bilete achitate în cotă de 
25 la sută, in c izul in cere la ca
tegoria resoectivă nu se omolo
ghează cîs jf?uri ne variante a- 
chjitate sută la su’.ă. NU OCOLIȚI 
PRILEJUL DE A 
SI DV. PR IN Tit E 
GATORI !

© TRAGEREA 
PRONOEXPRES 
decern br e 1983, s ? t' ^sfăson'fă în- 
cepînd de la ora 1? 30 in 
clubului sDortiv Progresul 
București, s'r. dr. S.aicovici 
42 : numerose cist’ga'.oare 
transmise De micul ecran Ia oi a 
15.25 si la r d n în cursul ser i.

• ClȘTlGURILE CON
CURSULUI PRONOSPORT DIN 
11 DECEMBRIE 1983. Categoria 
1 (12 rezultate) : 1 varianta
100% — autafaiTism ,-Dacia

V."
VA NUMĂRĂ
MARII CÎSTI-

sala 
din 
nr. 

vor fi

1.300“ (70.000 lei) și 5 variante 
25% a 17.500 lei ; categoria a 
Il-a (11 rezultate) : 16 variante 
100% a 2.653 lei și 355 variante 
25% a 663 lei ; categoria a III-a 
(10 rezultate) : 225 variante
100% a 360 led și 4.248 variante 
25% a 90 lei. Report Ia catego
ria I : 27.761 lei. Autoturismul 
„Dacia 1.300" de la categoria I, 
obținut pe o variantă achitată 
100%, a revenit participantului 
Martin Laszlo din Brașov.

LOZ IN PLIC
tAlOZINPțfC 
COMT/NU* 
SEMA 
MAfi/lOfi 
C/ST/GUf?/ 
6AMȘ!
AurOTUft/SMt

•JUCATA lA 102 At /c!‘

traditia 
care le ___ _____ ___ _________
făcute pentru pregătirea lor. Aș
teptam mult mai mult de la 
Gloria Bistrița, o eternă candi
dată la promovare dar rămasă in 
această postură, de la Otelul Ga
lati. echipă care a beneficiat de 
excelente condiții de antrenament 
si joc. Cam In aceeași situație, 
fără outslderi ambițioși si con
stanți. s-a desfășurat lupta si în 
seria a doua, unde doar cîteva 
„sclipiri" ale unei concurente pu
țin băgată în seamă la start. 
Carpați Mîrșa, a mai animat 
trecerea. Șoimii IPA Sibiu, 
club foarte bine organizat, 
mari resurse, dar care nu a 
neficiat de satisfacțiile cuvenite 
în terenul de ioc. n-a reușit to
tuși să depășească condiția u- 
nor comportări destul de palide : 
trebuie 
finisul 
ria a 
bine la _ _______
lupta pentru promovare si. dună 
foarte multe păreri, si la acela al 
valorii de ansamblu a partici
pantelor. C.S.M. Reșița (antrenor 
D. Firiteanu). echipa cu cel mai 
nutin sonor (ca nume) lot din
tre favorite, a terminat cu 
cap" avans 
înzestratele, ca fotbaliști _____
cuti si experimentați. Politehnica 
Timișoara (Em. Dembrovschi) si 
„U« Cluj-Napoca (R. Vlad). Aici 
se plasează, pentru retur, punctul

sportivă a orașelor pe 
reprezintă, de eforturile

l

Unirea Dinamo Focșani 
plasat, deschide seria celor cinci 

Foto : C. STOICESCU-Buzău

Secvență din meciul Gloria Buzău 
(scor 5—1). Cramer, cu un șut 
goluri buzoiene.

remarcăm 
Doar

Insă să-1 
acestui tur. 
treia se prezintă 

capitolul echilibru
se

fată de mai
„un 

bine 
cunos- de maxim interes al Diviziei ..B".

Puține însă, mult prea puține 
motive pentru ca să considerăm 
campionatul secund ca o primă 
rezervă valorică a fotbalului ro-

mânesc ! Dar despre minusurile 
sale va mai fi vorba în aceste 
săptămini de pauză.

Gheorghe NERTEA

La Chania, în Creta LOTUL DE JUNIORI II A DECEPȚIONAT
7

SI PE... ULTIMII METRI Al CAMPIONATULUI EUROPEAN
7

Săptămîna trecută. în pito
reasca localitate Chania din 
Creta, cea mai tînără repre
zentativă de fotbal a susținut 
ultimul său examen din acest 
an. A fost, de fapt, ultimul 
meci din Campionatul euro
pean rezervat juniorilor II. 
returul partidei cu selecțio
nata similară a Greciei. Dună 
cum se știe, această întâlnire 
s-a încheiat cu un nou in
succes Dentru tinerii noștri, 
reprezentativa elenă cîstigînd 
la limită, cu 1—0. Această di
ferență de un gol poate crea 
imnresia că disputa a fost e- 
chilibrată. că învingătorii au 
beneficiat de o situație favo- 
rab’lă si apoi au știut să-si 
păstreze minimul avantai pînă 
Ia sfîrsitul meciului. Nu a fost 
asa ! Pe stadionul Elizeriu. 
gazde’e. dornice să se revan
șeze dună eșecul de la Gă
inii si-au valorificat mai b’ne 
calitățile. în special eeîe fizice, 
pe ’ un gazon alunecos, îmbi
bat din plin cu apă (a Plouat 
înainte cu o zi si în timpul 
primei reprize), dominînd u- 
neori cu autoritate, iar fap
tul că au marcat numai un 
gol s-a datorat impreciziei ju
cătorilor Zarikos. Stamatis si 
Kriticos. precum si unor in
tervenții de ultimă instanță 
ale portarului Leu. Din păcate, 
acest uîtim examen al anului

a scos In evidentă multe ca
rențe în pregătirea juniorilor 
noștri, de la factorul fizic nînă 
la cel psihic. Juniorii au a- 
bordat jocul timid, fără am
biție si orizont. Ne așteptam 
ca Badea. Hentzel si colegii 
lor să presteze un ioc tehnic 
să construiască faze rapide, 
care să surprindă apărarea 
adversă. Sore regretul nostru, 
nesiguranța si șovăiala si-au 
pus pecetea pe acțiunile colec
tive si individuale, unii dintre 
jucători comitînd greșeli ele
mentare. apartinînd ABC-ului 
fotbalistic. Desigur că pentru 
el nu-i o laudă faptul că în 
toată repriza secundă n-au 
șutat măcar o 
si n-au obținui 
de colt !

Pe stadionul 
niorii nostrj au 
în inferioritate numerică 20 
de minute. De astă dată 
fundașul Pojar a fost eliminat 
pentru faulturi dure, repetate, 
în acel minut 60. când s-a 
luat această măsură discipli
nară echipa noastră putea ră- 
mîne în 9 jucători de cimp. 
Ce s-a întîmplat 7 Imediat 
după ce arbitrul A. Tasarov 
a fluierat si se pregătea să 
scoată cartonașul roșu (Pojar 
primise cu 7 minute înainte 
cartonașul galben). Leu si-a 
părăsit poarta, a ieșit din ca-

secundă 
dată la poartă 
nici o lovitură

din Creta, ju- 
iucat. din nou.

numerică astă

reu si s-a repezit la condu
cătorul jocului. l-a apucat de 
mînă. încercînd astfel să-1 
oprească să aplice măsura 
disciplinară De care o ho!ă- 
rîse împotriva lui Poiar. Ie
șirea necontrolată a lui Leu 
a rămas» fără urmări datorită 
indulgentei manifestată de ar
bitrul lasarov care, probabil, 
nu a vrut să mărească mai 
mult disproporția de forte d n 
teren, si asa . defavorabilă 
nouă pînă în acel moment.

S-ar putea crede că eșecul 
suferit de selecționata de ju
niori II, la Chania, s-ar da
tora si condițiilor necorespun
zătoare de pregătire din ulti
mele zile dinaintea meciuîu . 
Este adevărat că doar o dată, 
în «iun. antrenamentul s-a 
desfășurat pe un teren gazo- 
nat. restul ședințelor avînd loc 
pe o faleză din Atena si pe 
un teren asfaltat si. firesc, 
caracterul lor a fost doar a- 
cela dc menținere a pregătiri; 
fizice. Nu credem însă că in 
cîteva zile se pot anula acu
mulările (dacă au existat !) 
dinlr-o perioadă îndelungată în 
care s-a benef'eiat de tot ce 
este necesar oentru însușirea 
corectă si temenică a tehni
cii. a tacticii si a regulamen
tului de joc.

Pompiliu VINTfLA



L ft VINI A AGACHE ȘI ECATERINA SZABO 
PE „PODIUMUL MONDIAL" ÎN 1983
Natalia lurcenko — prima gimnastă a lumii
PARIS. 13 (Agerpres). - 

Revista oficială a Federației 
internaționale de gimnastică a 
publicat clasamentul celor mai 
bune gimnaste din lume, pe a- 
nul 1983, clasament alcătuit pe 
baza rezultatelor obținute la 
campionatul mondial, la cel eu
ropean. precum și la alte în
treceri de anvergură. Pe pri
mul loc este situată campioana 
mondială la individual compus 
Natalia lurcenko (U.R.S.S.) cu 
463 puncte, urmată de Lavinia 
Agache (România) — 405 punc
te. Ecatcrina Szabo (România) 
— 375 puncte. Boriana Stoia-

ACTUALITATEA ȘAHISTA
• Numai un punct 11 mai se- 

Dară De Garri Kasparov de vic
torie ! A 9-a partidă a semifina
lei sale cu Viktor Korcinoi a a- 
vut 30 de mutări, la caDătul că
rora marele maestru sovietic a 
fost declarat învingător. Kaspa
rov conduce, acum, cu scorul de 
5.5—3.5 si pentru a se califica In 
finala turneului candidatilor la 
titlul mondial de sah îi mai tre
buie o partidă ciștigată sau 2 
remize. Ceea oe. în opinia spe
cialiștilor orezenti la Londra, 
unde se dispută întilnirea. oare

MATS WILANDER PE
MELBOURNE (Agerpres). — 

Comentînd victoria tenismanului 
suedez Mats Wilander (in foto
grafia alăturată) in campionatele 
internaționale ale Australiei, des
fășurate la Melbourne, agențiile 
de presă consideră că succesiu
nea lui Bjorn Borg a fost asigu
rată : tînărul său compatriot (19 
ani), remarcat In urmă cu un an 
prin victoria în turneul de la 
Roland Garros, a obtinut în acest 
an un nou succes de prestigiu, 
de data aceasta pe teren gazo- 
nat. Performanta lui Wilander 
este cu atît mai valoroasă cu cit 
a cistieat turneul de la Melbourne 
du Dă oe i-a învins clar De Drin- 
cioalii doi favoriti. El l-a elimi
nat în semifinale cu 4—6. 6—3. 
6—4. 6—3 pe americanul John Mc 
Enroe, cotat drept cel mai bun ju
cător din lume De teren cu iar
bă. iar în finală l-a întrecut cu 
6—1. 6—4. 6—4 pe campionul ce
hoslovac Ivan Lendl. Pînă acum 
tinărul campion suedez a urmat 
un parcurs identic cu cel al lui 
Borș, dovedindu-se la fel de ta
lentat si dacă va reuși să cuce-

COMPETIȚII EUROPENE DE VOLEI
Prezentăm. în continuare, rezul

tate din competițiile europene de 
volei inter-cluburi : CUPA CUPE
LOR : BARB AȚI : Hamburger SV 
— Levski Spartak Sofia 3—0 
(0—3. s-a calificat formația bul
gară), Kruikenburg (Belgia) — 
Brother Martinus (Olanda) 0—3 
(1—3). Rantaperkion (Fini.) — So
kol Viena 3—0 (3—0). Vyskoe 
Skoly Praga — Kappa Torino 3—2 
(0—3). Leixoes (Portugalia) — Hi- 
sar Bank (Turcia) 3—2 (0—3). Son 
Amar (Spania) — PAOK Salonic 
3—0 (3—0). Sollentuna (Suedia) — 
Asnieres (Franța) 1—3 (2—3).
Honved B-pesta — Bosna Sara
jevo 3—1 (2—3) : FEMEI : Arce- 
lik Istanbul — Vfl Oythe (RFG) 
1—3 (0—3). Dj’namo Berlin —
Maribor (Iug.) 3—0 (3—0), Levski 
Spartak Sofia — Vasas Budapesta 
3—0 (0—3. punctajul fiind egal 
a fost necesar un 1oc suplimentar 
cîstigat de Levski cu 3—0). CASG 
Paris — Nelson Regio Emilia 0—3 
(1—3). Ruda Hvezda Praga —

TELEX & TELEX • TELEX • TELEX
ATLETISM • Federația colum- 

biană a anuntat că intenționează 
să-si depună candidatura pentru « 
organizarea primei ediții a cam- 
Dion ațelor mondiale de iuniori 
prevăzută în 1985. • Crosul des- 
rpsurat Ia Marsilia a fos cisti- 
gat de francezul Thierry Watrice. 
cronometrat pe 9.800 km In 29:40. 
L-au urmat Chris Buckley (An
glia) 29:56 si Carlos Lopez (Por
tugalia) 39:40.

3OX © La Huli. în meci amical 
de amatori. Anglia a învins cu 
8—3 R.F. Germania.

CICLISM • Campionul francez 
Bernard Hinault a anuntat că 
prima competiție la care va lua 
startul în 1034 va fi Turul provin
ciei Valencia (21—27 februarie).

GIMNASTICA • Cîstigătorii pe 
aparate ai concursului desfășurat 
la Londra î masculin : sol • I. 
Balabanov (URSS) 19.25 : cal : T. 
Dangett (SUA) si K. Yamawaki 
(Japonia) 19.20 : Inele : I. Ba'a- 
banov 19.35 ; sărituri : K. Yama
waki 19.45 : paralele : Yamawaki 
si Balabanov 19 30 : bară : Dan
gett 19.45 : femîn’n : sărituri : E. 
Brainikova (URSS) 19.575 : para

nova (Bulgaria) — 280 puncte, 
Maxi Gnauck, (R.D.G.) — 235 
puncte, Olga Mostepanova 
(U.R.S.S.) — 228 puncte, Sylvia 
Rau (R.D.G.) — 224 puncte. Ta
tiana Frolova (U.R.S.S.) — 205 
puncte, Zoia Grancearova 
(Bulgaria) — 200 puncte. Olga 
Bicerova (U.R.S.S.) — 196
puncte.

La masculin pe locul întâi 
este clasat Dmitri Bilozercev 
(U.R.S.S.) cu 485 puncte, urmat 
de I. Korolev (U.R.S.S.) — 405 
puncte și K. Gushiken (Japo
nia) — 325 puncte.

a fi foarte la îndemlna tînăm- 
lui jucător, revenit complet în 
forma care l-a consacrat.

• S-a încheiat finala campio
natului feminin de sah al U.R.S.S. 
Titlul de campioană unională a 
revenit, pentru a patra oară. No
nei Gaprindașvili. care a tota
lizat 12.5 puncte din 17 posibile. 
In turneul final desfășurat la Vil
nius. Pe locurile 2—3 ale clasa
mentului au terminat Elena 
Ahmilovskai* * si Larisa Mucinik, 
cu cite 12 d.

prețiosul trofeu. Este de fapt con
firmarea valorii constant ridicate 
a fotbalului sud-american ! Gre
mio Porto Alegre se afirmă prin 
valoarea unor jucători de certă 
reputație în fotbalul brazilian. 
Paulo Roberto. Paulo Cesar, Chi
na, Osvaldo, Paulo Cesar Lima, 
Renato si Sergio sînt doar cîteva 
dintre marile vedete ale acestei 
formații. Si deși Hamburger S.V. 
se afiă într-un evident declin de 
formă după ce a fost eliminată 
de ‘Dinamo București (a pierdut 
recent, cu 2—0. pe teren pro
priu. cu Stuttgart în campionatul 
vest-german) ea s-a comportat to
tuși destul de bine în partida de 
la Tokio, fiind întrecută, cum 
am arătat, doar în prelungiri...
• Vesti neplăcute ne parvin 

despre violenta manifestată de 
c-p/xrt^tori. oe unele terenuri de 
fotbal. La meciul din Cupa 
U E.F.A.. Internazionaie — Aus
tria Viena. un tînăr suporter aus
triac. Gerard Wanniger. a fost 
transportat în stare gravă la sdî- 
• ’ dună o împunsătură de 
în Diămîn ! Tn Camerun — scrie 
ziarul „Cameroun Tribune" la io-

URMELE LUI BORG...
rească cu echina Suediei si .Cuoa 
Davis” are toate sansele să Se 
desemnat dreot camoion mondial 
In acest an.

• DuDă desfășurarea .interna
ționalelor” Australiei, clasamen
tul -Marelui premiu Volvo*  este 
următorul : 1. Mats Wilander
(Suedia) 3101 p. 2. Ivan Lendl 
(Cehoslovacia) 1 969 p, 3. John 
McEnroe (SUA) 2 490 d. 4. Jimmy 
Connors (SUA) 23SS o. S. Yannlcc 
Noah (Franța) 16M p. 6. Jimmy 
Arias (SUA) 1 630 p etc.

• Intr-un turneu, eu scon de 
binefacere, la Banakok. Bjorn 
Bor- i-a învins cu 6—3. 4—•. 6-7-1 
De neozeelandezul Chris Lewis.

• La Plantation. In Florida, au 
avut loc meciurile de calificare 
centru .Sunshine Cuc”, compe
tiție pentru echlce de luniori : 
Iugoslavia — Barbados 1—l. Bra
zilia — Monaco 2—1. B.F. Ger
mania — Costa Rlca 3—0. Elve
ția — Paraguay 3—0. Bulgaria — 
Canada 2—1. Mexic — Irlanda 
3—0. U.R.S.S. — Bahamas 3—0.

(Belgia) 
Student

3—0 (3—0).
(Suedia) —

Temse
Uppsala
Sortland il (Norvegia) 3—0 (2—3). 
Zaon (Grecia) — Uni Basel 1—3 
(0-3).

CUPA CONFEDERAȚIEI : BAR- 
BAȚI: Atletico Madrid — Verbunt 
(Ol.) 1—3 (0—3). Panathinaikos A- 
tena — I.isboerke (Belgia) 1—3 
(3—0), Casio Milano — Chenols 
(Elveția) 3—0 (1—3). Stade fran- 
țais — Tj Sokol (Austria) 3—1 
(3—2). Grenoble — Paderborn 
(RFG) 3—1 (0—3). Valero ZOrich
— Zonhoven (Belg.) 2—3 (0—3),
Asti Riccadonna (Italia) — Vol- 
vodina Novi Sad 3—0 (0—3). Pa
nini Modena — Urbink Or on 
(Ol.) 3—0 (3—0) : FEMEI : Fi-
lathlitkos (Grecia) — Munster 
(RFG) 0—3 (0—3). Aris Salonic — 
Ankara Pazarlari 1—3 (0—3). Dil- 
beck (Belg.) — Gsa Ghyeres 
(Fra.) 3—0 (3—1). Village Bari — 
Radnicki 3—0 (1—3). PUC (Franța)
— Vitoria Guimaraes fPortusa . 
3—1 (3—0).

lele : X. Jinglel (R.P. Chineză) 
19.55 : sol : Brainikova 19.*0  : 
bîmă : Jrnglei 19.60.

HOCHEI PE IARBA • în z:ua 
a treia a turneului de la Hong 
Kong. la care pârtie Dă 19 țări, 
s-au înregistrat rezultatele : Ja
ponia — Hong Kong 7—3. Ma’a- 
yezia — R.P. Chineză 3—0. Pa
kistan — Coreea de Sud 5—1.

JUDO • Cîstigătoarele turneu
lui feminin de la Tokio : 4S ke : 
Karen Briggs (Angl^) : 52 kg : 
Loretta Doyle (Anglia) : 56 kg : 
Suzanne Williams (Australia). 61 
kg : Petra Wahns’.edler (RF Ger
mania). 66 kg : Irene Kok (O- 
landa) 72 ke : Ingrid Berghmans 
(Belgia), oeste 72 kg : Margaret 
Castro (SUA). open : Berthmans.

ȘAH • Turneul de la Jakarta 
a fost cîstigat de marele maestru 
olandez Jan Timman. cu 15 punc
te din 21 dos:bile. Pe locurile ur
mătoare s-au clasat Artur Iusu- 
dov (URSS). Laios Portis^h (Un
garia) cîte 13,5 n. Yasser Se:ra- 
wan (SUA). Oleg Romanian 
(URSS). Liubomir Llubotevlci 
(Iugoslavia) cîte 12 5 p. irf An
dersson (Suedia) 11.5 d etc.

CLASAMENTUL FINAL PE GHEAȚĂ Șl PE ZĂPADĂ
AL „CUPEI ftWHBiĂLE"

LA HALTERE

Dragonrir Cioroslan

pe locul 5

O scurtă telegramă sosită din 
Tokio ne anunța că în capitala 
niponă s-a încheiat ,,Cupa 
Mondială" la haltere, numită 
„masters"-ul halterofililor, la 
care au participat 10 sportivi, 
printre care și reprezentantul 
țării noastre Dragomir Cioros- 
lan. în urma rezultatelor obți
nute la această ultimă etapă, 
clasamentul final (al primilor 
6) se prezintă astfel : 1. Blagoi 
Blagoev (Bulgaria) 81,45 p ; 2. 
Iurik Sarkizian (U.R.S.S.) 80,72 
p ; 3. Neno Terjinskj (Bulga
ria) 79,47 p ; 4. Asen Zlatev 
(Bulgaria) 79,24 p ; 5. DRAGO
MIR CIOROSLAN (ROMÂNIA) 
77,06 p ; 6. Anatoli Pisarenko 
(U.R.S.S.) 71.19 p. De notat că 
toți sportivii clasați înaintea 
lui Cioroslan sînt sau au toA 
campioni și recordmani mon
diali. Reprezentantul r.ostrj are 
meritul de a-1 fi întrecut, în
tre alții, pe cunoscutul super- 
greu sovietic Anatoli Pisarenko, 
campion și recordman al lumii.

MATS HULA.VDER

mm
DE PE STADIOANE Șl DINCOLO DE ELE...
• Pentru o 4-a oară consecutiv, sud-omericanii cîș- 
tigă „CUPA INTERCONTINENTALA*  • Măsuri mai 
eficiente împotriva violenței pe terenurile de sport 
e Mexicul iși pregătește echipa pentru C.M. ’86.

• Săptămirta care a trec- 
fost marcată de evenimente deo- 
seb te In fotbalul international. 
Dură ce Ia Zurich, s-au tras la 
sorti erupe’e preliminare a’.e 
campionatului mondial de fotbal 
si meciurile din sferturile de fi- 
na’ă a’.e cupelor eurooene. la 
Tokio s-a desfășurat finala «Cu
pei intercontinentale*  din*re  de
ținătoarea Cupei campionilor din 
America de Sud. Gremio Porto 
Alegre, si Hamburger S.V., cis- 
tigătoarea C.C.E. Dună cum s e 
știe .brazilienii au cisiieat. dună 
Drelunsiri. cu 2—1. si astfel, dună 
Nacional Montevideo, Flamengo 
Rio de Janeiro si Penarol Mon
tevideo. Gremio Porto Alegre este 
a patra formație din America La
tină care cucerește consecutiy

RICHFIELD. (S.U.A.) Echipa 
olimpică de hochei a S.U.A. a * 
întrecut selecționata secundă a 
U.R.S.S. eu 4—2 (3—0, 1—2.
0—0). Au înscris : Lafontaine 
(2) și Bjugslc (2), respectiv 
Kovln și Goîikov. Al patrulea 
meci dintre cele două formații 
va avea loc la Cincinnati.

THUNDER BAY. (Canada). 
Al doilea concurs pentru Cupa 
mondială la sărituri de pe 
trambulina de 90 m : Veggard 
Oppas — 21 ani (Norvegia)
220,0 p (117.5 m + 122,5 m). 2. 
Matti Nykacnen (Finlanda) 
218,0 p, 3. Horst Bulau (Cana
da) 216>2 p, 4. Primoz Ulaga 
(Iugoslavia) 211,7 p etc.

STOCKHOLM. Revanșa jocu
lui dintre echipele de hochei 
ale Suediei și U.R.S.S. s-a în
cheiat. ca și primul, tot cu Vic

în meci de hochei (tineret)

ECHIPA ROMÂNIEI ÎNVINSĂ
DE CEA A POLONIEI (0-6)

MIERCUREA CIUC, 13 (prin 
telefon). Cea de a doua întâl
nire de hochei dintre echipele 
de tineret ale României și Po
loniei s-a încheiat tot cu vic
toria oaspeților, de această da
tă la o diferență categorică : 
6—0 (1—0, 4—0. 1—0). Evoluînd 
mult mai bine ca în meciul din 
ajun (3—2). tinerii hocheiști po
lonezi au acționat foarte 
prompt in apărare și au știut, 
mai ales în repriza secundă, să 
speculeze prompt numeroasele 
greșeli comise în propria trei
me de selecționata tării 
noastre.

Jucind lent și fără vlagă în 
atac, unde a irosit multe si
tuații de gol. mai ales în pri
ma repriză, echipa noastră a 
fost învinsă la o asemenea di

La concursul de bob de la Sarajevo

ECHIPAJUL ROMAN PE LOCUL 8
Pe pirUa olimpică de la Sa

rajevo s-a desfășurat un mare 
concurs internațional de bob. 
la care au luat parte echipaje 
reprezentând 17 țări. pr_ntre 
care Austria. Canada. Elveția,
R.D Germană, R. F. Germa
nia, Italia, Marea Brita
ni» S.U.A., U.R.S.S.. Iu-

' goslavia, precum și echipajul 
România I. alcătuit din Dorin 
Degan — pilot. Cornel Popescu, 
Gheorghe Lixandru, Costel Pe-

t

Renato (Gremio 
Porto Alegre) — 
in stingă imaginii 
— înscrie primul 
din cele doua go
luri în meciul din
tre formația sa și 
Hamburger S.V. 
(2—1, după pre

lungiri)

Telefoto :
A P. AGERPRES

cul dintre Tonnerre din Yaounde 
si Bamenda, echipa aflată în de
plasare (Tonnerre) a cîstigat cu 
3—0 ! Furioși pe arbitru și pe ju
cători. mii de spectatori au in
trat De teren, unde taberele celor 
două echipe s-au încălecat cu o 
brutalitate fără precedent. Trei 
spectatori si-au pierdut viata si 
alți zeci au fo«st grav răniți.

In unele țări, pentru a se stă
vili aceste manifestări de huliga
nism. se iau măsuri drastice. In 
Anglia, cum am arătat, au 
fost condamnați la închi
soare 13 huligani care Ss-au 
făcut vinovați de acte ne
săbuite la meciul Luxemburg — 
Anglia. în Italia, la Milano, or
ganele de ordine au luat măsuri 
exceDtionale înaintea jocului de 
duminică dintre Inter si Fioren
tina (2—1) trecînd la percheziții 
corporale ale celor „suspecti". 
După cum transmite „Agenția 
France Presse" capturile au fost 
neașteptat de mari. Au fost con
fiscate cutite, petarde, gaze lacri
mogene s.a. „Numai nr;n măsuri 
radicale se poate menține or

toria echipei sovietice, care a 
învins cu 8—3 (3—0. 1—2. 
4—1).

LES DIABLERETS (Elveția). 
Proba de slalom uriaș din ca
drul Cupei mond ale masculine 
a prilejuit un frumos succes 
schiorilor țării gazdă : 1. Max 
Julen 3:17,68 (1:41,21 + 1:36,47), 
2. Prirain Zurbriggen 3:18,27 
(1:42,25 + 1:36,02), 3. Jure
Franko (Iugoslavia) 3:19,33. 4. 
Hans Enn (Austria) 3:19,43. 5. 
Giinther Mador (Austria) 3:19,77 
etc.

KOULAKOVA (Finlanda). Pe 
patinoarul din localitate renre- 
zentativa de hochei a Finlan
dei a pierdut cu 4—5 meciul 
cu Cehoslovacia. Au marcat : 
Maekitalo, Jaervelae, Iz?hto, 
Touhimaa, respectiv La,la. Rich
ter, Hrdina, Ruzicka, Cernik.

ferență și datorită modului în 
care a evoluat în apărare, cu 
precădere în repriza secundă, 
cind numeroase neatenții, pase 
greșite sau ratarea unor inter
cepții, au ușurat mult sarcina 
hocheiștilor polonezi, care au 
marcat mai ușor decit ar fi 
fost normal, 4 goluri unul după 
altul. în orice caz, cele două 
intilniri cu formația similară 
a Poloniei trebuie să dea se
rios de gindit, atit jucătorilor 
lotului de tineret, cit și celor 
doi antrenori, Ion Ganga si N. 
Zograffi

Au marcat : Szoyinski 2. Ba
ca, Piontezik, Furek, Mora- 
wicki. A condus St. Enciu, a- 
jutat de G. Tasnadi și L. Pe- 
traș.

V. PAȘCANU — coresp.

irariu — impingători. Competi
ția, desfășurată în două manșe 
(cite una pe zi), a fost cîști- 
gatâ de echipajul R. D. Germa
ne IV, pilotat de W. Hoppe, 
cu timpul de 1:41,61. Echipajul 
român s-a clasat pe locul 8. eu 
timpul de 1:43,32. Menționăm 
că in clasament au fost inclure 
numai cite două echipaie de 
fiecare țară, conform regula
mentului Jocurilor Olimpice.

dinea pe terenurile de sport — 
declara un purtător de cuvînt al 
clubului Internazionaie — pentru 
că altfel se poate ajunge la ac
țiuni si mai grave, care vor pu
tea Dune în pericol char viata 
jucătorilor șl a arbitrilor".
• Mexicul a început Dregătir le 

pentru campionatul mondial din 
1986, pe care îl va găzdui, orga- 
nizîndu-si de oe acum. echiDa 
reprezentativă. Antrenorul iugo
slav Bora Milutinovici, care se 
ocupă de mai mult tâmp de se
lecționarea fotbaliștilor mexicani, 
a alcătuit un lot de 31 de ducă
tori a căror medie de vîrstă nu 
depășește 24 de ani. El a sch - 
tat în linii mari planul de pregă
tire în care figurează unele me
ciuri de verificare. La 4 martie 
1984 spre exemplu. Mexicul va 
susține ne teren propriu o par
tidă cu Italia, tar în luna august 
u«n turneu în Europa.

® Știri de ultim moment : bra
zilianul Socrates (Corinthins Sao 
PaUlo) a fost declarat cel mai 
bun fotbalist nan al a-
nului. (Ion OCHSENFFLD).


