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Sub președinția iovarășului 
Nicolae Ceaușescu. secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România președintele 
Frontului Democrației si Uni* 
tații Socialiste, miercuri a a- 
vut loc plenara Consiliului Na
tional a! Frontului Democrației 
și Unității Socialiste

Pe ordinea de zi a plenarei 
au figurat următoarele pro
bleme :

1. Proiectul Planului național 
unic de dezvoltare economico- 
socială a Republicii Socialiste 
România pe anul 1984 ;

2. Proiectul Planului de dez
voltare a agriculturii și indus
triei alimentare pe anul 1981 ;

3. Proiectul Bugetului de stai 
pe anul 1984 :

4. Proiectul Programu ui pri
vind creșterea mai accentuată 
a productivității muncii si per
fecționarea organizării si nor
mării muncii in perioada 1983— 
1985 Si pină in 1990 ;

5. Proiectul Programului pri
vind îmbunătățirea nivelului 
tehnic si caliiativ al produselor 
reducerea consumurilor de ma- 
teri; prime, de combustibili și 
energie și valorificarea supe
rioară a materiilor prime si ma
terialelor în perioada 1983—1985 
și pină în 1990 ;

Proiectul Programului pri
vind aplicarea măsurilor de au- 
toeonducere și autoaprovizionarc 
pentru asigurarea unei bune a- 
provizionări a populației eu 
produse agroalimentare și bunu
ri industriale de consum pe pe
rioada 1 octombrie 1983 — 30 
septembrie 1984 ;

Informare privind preocu
parea consiliilor Frontului De
mocrației si Unității Socialiste 
pentru ridicarea calității și 
creșterea eficientei controlului 
exercitat de către oamenii 
muncii.

Cei care »u luat euvintul au 
subliniat hotărirea fermă a tu
turor celor ce muncesc de a 
intimpina cu realizări tot mai 
mari in toate domeniile de ac
tivitate cele două evenimente de 
seamă din viata tării ; a 40-a

aniversare a revoluției de eli
berare socială si națională, an
tifascistă si antiimperiaiistă, de 
ia 23 August și cel de-al XIII- 
lea Congres al Partidului Co
munist Român.

Vorbitorii au dat o înaltă 
apreciere contribuției hotărî- 
ioare a președintelui Nicolae 
Ceaușescu la elaborarea și tra
ducerea în viață a politicii ex
terne de pace și colaborare a 
țării noastre, inițiativelor și ac
țiunilor întreprinse de șeful 
statului nostru pentru oprirea 
instalării de noi rachete cu rază 
medie de acțiune, retragerea și 
distrugerea celor existente, pen
tru transformarea Europei in
tr-un continent eliberat de ar
me nucleare, pentru stoparea 
cursei înarmărilor.

Plenara a adoptat in unani
mitate documentele supuse dez
baterii. precum și hotărirea 
Consiliului Național al Fron
tului Democrației și Unității 
Socialiste.

Primit cu vii ți îndelungi a- 
olauze, in incheiereo lucrărilor 
plenarei a luat euvintul to
varășul NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretar general a! partidului, 
președintele Republicii Socia
liste România, președintele 
Frontului Democrației și Unității 
Socialiste.

Cuvintarea rostită de con
ducătorul partidului si statu
lui nostru a fost urmărită de 
cei prezenti cu deosebită aten
ție. cu deplină satisfacție si a- 
probare. fiind subliniată în re
petate rînduri. cu vii si puter
nice aDlauze.

Plenara Consiliului Națio
nal al Frontului Democra
ției și Unității Socialiste s-a 
încheiat intr-o atmosferă vi
brantă. Au răsunat urale și 
ovații, s-a vandal cu putere 
.Ceaușescu — P.C.R." — expre
sie pregnantă a unității strîn- 
se, indisolubile, a întregului 
nostru popor în jurul partidu
lui Comunist Român, al secre
tarului său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Divizia „A" de fotbal — etapa a 16-a

LIDERUL ÎNVINS LA GALAȚI!
• O replică destul de pu
ternică a oaspeților: două 
victorii și două egalități
F. C. Argeș și Sportul stu
dențesc, succese prețioase 
in fața rapidiștilor și mu
reșenilor ț Chimia și Po
litehnica lași autoarele ce
lor două „remize** # Sîm- 
bătă, încheierea turului

Iamandi inscrie al treilea 
gol al dinamoviștilor

Foto : D. NEAGU

REZULTATE TEHNICE CLASAMENTUL
Corvinul Huned. - S.C. Bacău 2-0
Rapid - F.C. Argeș 0-2
Jiul Petroșani - F.C. Baia Mare 1-0 
A.S.A. Tg. Mureș - Sportul studențesc 0-1 
C.S. Tirgoviște - Univ. Craiovc 2-1 
Diname - F.C. Bihor 3-1
F.C. Olt - Chimia Rm. Vilcec 0—0
Dunărea C.S.U. - Steaua 3-1
Petrolul Ploiești - Politehnica lași 1-1

ULTIMA ETAPĂ A TURULUI
(simbătă 17 decembrie, de la ora 13,30)
Politehnica lași 
Chimia Rm. Vilceo 
Steauo
F. C. Bihor
F.C. Baia Mare
F.C. Argeș
Sportul studențesc 
S.C. Bacău
Univ. Craiova

- F.C. Olt
- Dunărea C.S.U.
- Petrolul Ploiești
- C.S. Tirgoviște
- Rapid
- A.S.A. Tg. Mureș
- Jiul Petroșani
- Dinamo
- Corvinul Hunedoara

(2-1)
(1-0)

(1-0)
(0-0) 
(1-0) 
(0-0) 
(2-1)
(1-1)

1. STEAUA 16 10 2 4 36-13 22
2. Dinamo 14 9 3 2 27-11 21
X Univ. Craiova 16 9 2 5 25-14 20
4. Sportul stud. 16 9 2 5 27-18 20
X Politehnica lăți 16 6 7 3 17-14 19
6. F.C. Bihor 16 7 4 5 26-22 18
7. S. C. Bacău 16 8 2 6 15-20 18
8. Jiul 16 7 3 6 15-20 17
9. F. C. Argeș 15 7 1 7 20-17 15

10. F. C .Olt 16 4 7 5 12-12 15
11. A.S.A. Tg. Mureș 16 6 3 7 17-21 15
12. Corvinul 15 5 4 6 21-19 14
13. Chimia 16 5 4 7 18-25 14
14. F. C. Baia Mare 16 5 4 7 16-28 14
15. Rapid 16 4 5 7 13-16 13
18. C. S. Tirgoviște 16 3 5 8 13-23 11
17. Dunărea C.S.U. 16 2 6 8 8-17 10
18. Petrolul 16 2 4 10 13-29 8

In paginile 2—3, relatări de la jocurile etapei 
a 16-a a Diviziei „A“.

înotul nostru tinăr in acest moment

UNII LUPTA CU SECUNDELE, ALȚIi CU.. _ _ _ _
• Iulia Mateescu și Robert Pinter în prim- planul recentelor întreceri de la Baia 
Mare £ Toată atenția pregătirii Ancăi Pătrășcoiu pentru J.O. 0 Reșițenii, mai 

alto dată * Suceava devansează Clujul!.

■ ■■ INERTIA!

Golgeterii
10 GOLURI : Lăcătuș — 1 din

11 m.
9 GOLURI : Coraș.
7 GOLURI : Cimpeanu. Pitur-

că. Cămătaru. Grosu — 1 din 
11 m.

6 GOLURI : Augustin.

C. M de handbal feminin

puțin pregătiți ca
La capătul une: perioade de 

acumulări, inotătorii noștri, mai 
mari sau mai mici, urcă in de
cembrie pe bloc-starturile 
competițiilor de genul concur
sului de verificare a loturilor, 
campionatului național de ju
niori sau „Cupei speranțelor o- 
limpice". Asupra celei dinții 
ne-am oprit la timpul potrivit, 
ultima are loc în această săp- 
tămină. rîndurile de față fiind 
dedicate, se înțelege, importan
tei Întreceri a juniorilor, im
portantă pentru că — se cam 
știe, dealtfel —, vîrsta marii 
performanțe a coborît vertiginos 
și în natație, prezența la start 
a sportivelor Anca Pătrășcoiu, 
Gabriela Balta, Eniko Palencsar 
— participante la europenele 
de seniori — constituind o do
vadă

Ce a fost, prin urmare, la 
Baia Mare ? Au fost, în a doua 
jumătate a săptămînii trecute, 
două întreceri interesante, dis
puta principală fiind dublată de 
concurența pentru „Trofeul 
Carpați", distincția intre ele 
ăînd-o vîrsta maximă admisă 
participării (16 pentru juniori, 
14 în cazul competiției interna
ționale). Au existat și surprize, 
ca de pildă victoriile obținute 
de Iulia Mateescu, Maricica Ca
lică, Tcodra Hauptricht, ale lui 
Mădălin Iliescu sau Nocmi 
Lung, ineditul fiind dat de am
bițiile născute sau regăsite cu 
această ocazie de cei amintiți. 
Dar, nu-i mai puțin adevărat, 
dacă niște copii de 13 ani, cum 
sint Iulia sau Mădălin, devin 
campioni întrecînd înotători de 
16 ani, cu mai multă pregătire, 
experiență și... cheltuială făcu
tă in timp, atunci, acordîndu-le 
primilor stima cuvenită învin
gătorilor, e limpede că în cazul

Handbalistele noastre au

O speranță, Iulia Mateescu, ciștigătoarea „Trofeului Carpati ’83“, 
intre alte două speranțe — Ligia Cozma fi Simona Ritti. 

Foto : N. DRAGOȘ

0 MODIFICARE DE „ULTIMA ORA":

fost apreciate pentru evoluția
acum in grupă

țe-
3-a

de pină
KATOWICE, 14 (prin 

leton). Iată că această a 
ediție a Campionatului mondial
feminin de handbal (grupa 
Bl nu se încheie fără o mare 
surpriză. In ziua de pauză a 
avut loc ședința Comisiei de 
organizare. în care delegatul 
I.H.F.. Bernard Thiele (R. F. 
Germania), prevalîndu-se de o 
prevedere a Statutului I.H.F.. 
în care se Drecizează că tn-

tr-o competiție oficială ..echi
pele care au făcut mai mult 
de 25 la sută din puncte not ti 
apreciate separat" a cerut ca 
selecționata R. F. Germania să 
treacă înaintea celei a Ceho
slovaciei in clasamentul seriei 
..B“ si astfel să dispute cu

Ion GAVRILESCU

in pao a

celorlalți ceva nu e In regulă. 
Spre pildă Gabriela Balta este 
depășită și la fluture, și Ia 
mixt, vicecampioana de junioa
re din ’82 arătindu-se, ca aproa
pe întreg grupul resițean (cu 
excepția numită Oliviu Băcu- 
ieți). de fapt mai puțin pregăti
tă de astă-dată...

De pe lista noilor recordmani, 
la o categorie sau alta, se des
prinde Iulia Mateescu, eleva lui 
Mihai Gothe numărîndu-se, se 
pare, cu 2:20,27 la 200 m spate, 
între cele mai bune 50 de spe
cialiste ale lumii la această 
probă, ajungind — după datele 
ps care le deținem — o verita
bilă campioană mondială la 
vîrsta respectivă, 13 ani ! Și în 
cazul atît de dotatei ploieștence, 
și în cazul altor colege sau co
legi de generație, problema e

Geo RAEȚCH1

(Continuare In vag 2-3)

Orașe miei, ambiții mari PACiADA

A.

ORȘOVA SPORTIVA-IN LUPTA PENTRU Wr 
UN LOC PE PODIUMUL „DACIADEI"

v

Cindva un tirgușor dunărean, 
încremenit în timp ți obiceiu
rile lui, orășelul Orșova a fost 
mutat, incepînd din 1967, din 
calea fluviului, datorită zidirii 
cetății de lumină de 
de Fier. Dupd șapte 
muncă neîntreruptă, 
in eforturi eroice, a 
cotul Dunării, spre Gura 
și Cazane, noua Orșovă. cu 
blocuri zvelte, străzi largi și 
ornamentate cu o bogată vege
tație, care-i conferă alura unei 
stafiuni ultra-moderne.

la Porțile 
ani de 
măsurați 

apărut in 
Văii

Despre noua urbe s-a scris 
mult și de fiecare dată la fel 
de frumos, cum arată această 
așezare cu privirea spre Du
năre. Dar despre Orșova spor
tivă ? De la început trebuie 
spus că in perimetrul orașului 
sportul îți găsește locul firesc. 
Iar dacă vrei sd descifrezi e- 
volufla în timp și spafiu a Or- 
;ovei sportive, atunci se im- 
oune să-l asculți pe președin
tele C.O.E.F.S., loan Iacob. cel 
sare, impreună cu incă citiva 
oameni inimoși, au pus bazele

activității competițior.ale in 
noua localitate. .Orșova este o 
așezare unde s-a transformat 
totul, ne spune tovarășul loan 
lacob. De la 7 003 de suflete, 
cite avea vechea localitate 
noul oraș a ajuns la 18 000 de 
locuitori, cu o medie de virstă 
de 25 de ani ; de la mica bază 
sportivă, la stadionul eu o ca
pacitate de 5 000 de locuri, cu

Traian IOANIȚESCU

(Continuare in vag 2-3)



Campionatele naționale de șah
în clapa a 9-a a campionatului feminin dc volei

LA JUMĂTATEA ÎNTRECERII MAEȘTRILOR

N-a 
toți 

pro- 
în-

Gongul a sunat pentru a doua 
jumătate a finalei masculine, 
întrecerea intră în faza decisi
vă, începînd cu runda a 9-a, de 
azi, după o zi de odihnă, 
fost însă odihnă pentru 
„cei 16“ fiindcă ieri, peste 
gram, s-au jucat partidele 
trerupte din rundele anterioare 
și două aminate. Iată rezultate
le : Kertesz — Șubă 1—0, Io
nescu — Nicolaide 1—0, Ștefa- 
nov — Pavlov remiză. Mai ră- 
min patrale albe pe tabel, în 
dreptul partidelor Șubă — Io
nescu și Gheorghiu — Mărășes- 
cu.

Așadar. cîteva considerații 
înaintea unui nou start. Am a- 
sitat pină acum la o dispută 
interesantă, cu multe momente 
de real spectacol șahist, chiar 
dacă numărul partidelor decise 
rămine cu mult in urma celor 
remize (ca totdeauna, dealtfel...). 
Adesea, finaliștii nu s-au me
najat, au atacat intempestiv, 
jertfind piese și mai ales mult 
timp de gindire, in acest scop. 
„Criza de timp" a fost inamicul 
multora și aici intervine acea 
problemă, mereu actuală, a an
trenamentului special pentru 
tehnica jocului-fulger și — 
mai ales — metodele de pre
venire a unor asemenea situații- 
limită, printr-o mal bună pre
gătire a deschiderilor, cunoaște
rea mai aprofundată a structu
rilor de poziție în jocul de 
mijloc. Dar, o analiză asupra a- 
cestui subiect este încă prema
tură, cînd mai sint de jucat 7 
runde de concurs. La fel, 
ceea ce privește 
competitorilor.

Și, totuși, cine 
pină acum ? Cine 
justificat, la titlu ? 
care pasionează, desigur, pe cei 
ce urmăresc mersul finalei. Am 
riscat voit, aici, spunînd că lup
ta rămine în continuare deschi
să, chiar dacă sint de pe acum 
distanțe în clasament. Liderul, 
V'aientin Stoica, precum și al 
doilea clasat, Mihai Ghindă, 
amîndoi coechipieri la Univer
sitatea București, sint talonați 
de un grup compact de urmări-

în
carcterizarea

s-a remarcat 
aspiră, mai 

întrebări,

ORȘOVA
(Urmare din pag 1)

sală de forță, pistă de atletism, 
vestiare și saună. în dealul de 
aici a fost săpat stadionul nos
tru. care constituie astăzi un 
simbol al frumuseții acestor 
vechi pămînturi românești".

Răsfoim împreună un album 
cu imagini care se înscriu ca 
o biografie a Orșovei sportive, 
surprinzînd tineri și vîrstnici 
muncind în orele lor de ră
gaz la amenajarea diferitelor 
terenuri de sport sau disputln- 
du-și inliietatea in însuflețite 
concursuri, tn partea de Nord 
a orașului se află baza sporti
vă a Șantierului naval, com
pusă din „dreptunghiuri" bitu- 
minizate de handbal, tenis și vo
lei ; in partea opusă se găsește 
moderna arenă de popice, cu 
piste din material plastic, 
parținind asociației „Cazanele"; 
alături, complexul sportiv 
liceului „Ștefan Plavăț" ; 
golful Cerna — baza nautică 
plutitoare, bacul de antrena
ment și hangarele secțiilor de 
canotaj, iar toate școlile au 
terenuri de sport. „Se află în 
construcție, continuă gazda, o 
bază nautică situată în fața 
stadionului, precum și un ba
zin de înot de dimensiuni olim
pice, in incinta ștrandului oră
șenesc. Deși pe meleagurile 
noastre iernile sint blînde in 
așteptarea mult doritei zăpezi 
am curățat pîrtia de schi de 
pe Dqalul Moșului, iar pe dru
mul spre Hanul Căprioara vom 
organiza - -
niuțe".

Privim 
angajați 
O recunoaștem pe 
noastră schifistă Marioara Cio- 
banu. componentă a lotului o- 
limpic de senioare, pe Carmen 
Popescu și Eugenia Bobic, pe 
Dan Vîrlan și Ion Ciutureanu, 
campioni de ' ’ ' '
pe Elisabcta 
drîan Scoică, 
van și Sorin 
lecționați în 
caiac-canoe. „Avem condiții spe
cifice. ne explică interlocutorul, 
pentru practicarea sporturilor 
nautice, peste 500 de fete și 
băieți fiind legitimați în sec
țiile de performanță, C.S.Ș. 
Marina și A.S. Diema. Avem 
antrenori buni. Profesorii Pe
tre Goliciu. Rudolf Fblker Car
men Woitek și Beniamin Za- 

I
I
I
I
I
I
I
Iconcursurile

IE?

I
I
IDINAMOVIADA DE JUDO
I
I
I

chipuri de 
in diverse

sportivi 
întreceri, 
valoroasa

juniori la canotaj, 
Flămîndu și A- 
pe Mitică Gîrbo- 

Badea, juniori se- 
lotul national de

ac
ri e la Tea- 
dta Bucu- 
Pisa 1, X; 

X; in. Fio- 
X; IV. Ju-

urma rezultatelor 
acest an, a conchis

C.O.E.F.S., la fi- 
sperăm ca Orșova 
podiumul celor 10

UNIVERSITATEA
Tilihoi, ȘTEFANE 
Țicleanu (min. 
(min. 62 Ad. 
GEOLGĂU, Câmâ

A arbitrat bin
nie: N. Voinea ( 
și V. Antohi (laș

Cartonașe gal
Cartonașe roșii:
Trofeul Petschov 
La speranțe:

F. C. OLT 
CHIMIA RM.

Stadion „1 M 
timp friguros; 
2 000 Șuturi: 15- 
Cornere: 10—1.

F.C. OLT: Ciur 
ȚOI, BUMBESCU, 
cu, Minea, Kall
M. Popescu, Leț 
Boriceanu).

CHIMIA: FAV 
no, Preda, Cincâ 
IOVAN - CARAB 
rigeanu.

A arbitrat foar 
rescu; îa linie: 
din Buzâu) și C.

Cartonase gal
CUȚA, BARBULE

Trofeul Petscho 
La speranțe:

a-

aZ 
în

(Urmare din pag. 1)

tori, în care se află și marile 
nume, Florin Gheorghiu, (rein
trat în lupta pentru podium, 
după o serie de 6 remize), Mi

CLASAMENT
1. Stoica 5,5 p, 2. Ghin

dă 5 p, 3. Ionescu 4,5 p 
(1), 4—5. Ghițescu, Pa
vlov 4,5 p., 6—7. Gheor
ghiu, Șubă 4 p (1), 8—11. 
Bărbulescu, GrOnberg, 
Ștefanov, Oltean 4 p, 12. 
Mărășescn 3,5 p (1), 13— 
14 Foișor, Lupu 3 p, 15. 
Kertesz 2,5 p., 16. Nico- 
eolaide 2 p.

hai Șubă (chiar dacă a fost 
stopat surprinzător printr-o in- 
fringere), Th. Ghițescu, M. Pa
vlov, C. Ionescu și toți ceilalți. 
Pare să fi ieșit din prim-plan 
foarte tînărul Dan Bărbulescu

SE ANUNȚĂ UN FINIS „FIERBINTE"
IN FINALA FEMININĂ

ori
— a înscris a pa- 
consecutivă. învin- 
Mariana Duminică; 
o zi înainte, a u- 
în fața Margare-

Apropierea finișului ascute 
lupta în cea de a 36-a finală 
a campionatului național fe
minin de șah, care se desfă
șoară la Băile Herculane. Run
dele din urmă au marcat o 
puternică revenire a Danei 
Nuțu care — anaintindu-și. se 
pare, că a fost de două 
campioană - 
tra victorie 
gînd-o pe i 
autoarea cu 
nei victorii 
tei Mureșan.

în fruntea 
tuatia continuă să se mențină 
strînsă. în partidele întrerupte 
au fost înregistrate două 
mize, 
genia 
cuță 
timp _.
briela Olărașu și Gabriela Ol
teanu s-a întrerupt pentru a

clasamentului si-

re- 
Marina Pogorevici — Eu- 
Ghindă si Judiia Chiri- 

— Mariana Ioniță, în 
ce întîlnirea dintre Ga-

SPORTIVA
bet, ei înșiși tineri dornici 
perfecționare, îi învață pe 
neri să iubească sporturile nau
tice. cu asprimea lor și cu far
mecul lor".

Am întilnit în album și chi
purile altor cunoscuți sportivi 
care au debutat la Orșova și 
între timp s-au integrat la alte 
cluburi din țară : Ștefan Stîn- 
gu. multiplu campion de lupte 
libere, handbaliștii Alexandru 
Folker și Ion Basaraba, fotba
liștii Petre Vlătănescu, Marin 
Bojin și Lazăr Pîrvu au plecat 
de aici și acum sint antrenori 
sau jucători activi. Orșova de
ține o mare pondere in activi
tatea competițională din jude
țul Mehedinți, șase reprezen
tanți ai orașului clasîndu-se 
in primii 10 sportivi ai anului 
trecut. „în 
obținute în 
președintele 
nele lui ’83 
să urce pe . 
laureați ai județului nostru".

Cele mai multe chipuri din 
fotografii nu le-am cunoscut, 
fiind tineri „pozați" in cam
pionatele județene sau în în
treceri de atletism, canotaj, 
handbal, volei, lupte libere, te
nis, modelism, șah, popice etc. 
desfășurate sub egida „Dacia- 
dei“. Poposind cîteva zile la 
Orșova, timp în care am vi
zitat baze sportive și am asis
tat la o serie de concursuri, 
am constatat că, deși bogat in 
imagini, albumul de la 
C.O.E.F.S. exprimă doar o par
te din realizările dobîndite in 
plan sportiv.

Orșova sportivă se află anga
jată plenar în bătălia pentru 
un loc pe podiumul marii com
petiții naționale „Daciada".

de 
ti-

De azi, la Galați, sub genericul ,,Daciadei“

FINALELE PE ȚARĂ IN
începînd de astăzi si pfnă 

sîmbătă, Sala sporturilor din 
Galați este gazda unei inte
resante competiții de masă din 
cadru] „Daciadei": finalele pe 
țară ale Dinamoviadei de Judo. 
La întreceri — pentru care or
ganizatorii, respectiv A.S. Di-

(19 ani), dar lui i se cuvin 
laude pentru maniera în care a 
abordat rundele de început, cînd 
reușea egalitate cu marii maeș
tri și maeștrii internaționali în- 
tîlniți : 2,5—2,5. Am conside
ra. însă, că toți cei citați mai 
sus, ca și alții clasați în urma 
icestora, mențin șanse (teoretice 
și reale) pentru primele locuri. 
Distanța dintre primul și cel de 
al 12-lea clasat este de numai 
2 puncte.

Dar — de ce să nu o spu
nem ? — sint și cîțiva „întîr- 
ziați", care au pierdut contactul 
cu primul pluton. Printre aceș
tia, deținătorul cununii de cam
pion la ultima ediție, tînărul 
maestru ieșean Ovidiu Foișor, 
care se află situat și mai jos 
pe treptele clasamentului. Ceea 
ce, desigur, nu poate fi decît 
o surpriză. Și. chiar, una ne
plăcută...

Radu VOIA

treia oară. După cum se vede, 
fiecare jumătate de punct este 
foarte aprig disputată. în run
da a 10-a. cîteva partide cu 
implicații pentru partea supe
rioară a clasamentului. Astfel, 
disputa dintre Margareta Teo- 
dorescu si Margareta Mureșan 
s-a întrerupt a doua oară, ul
tima avînd perechea de nebuni 
contra nebun si cal, într-un fi
nal cu număr egal de pioni. 
Elisabela Polihroniade se men
ține în espectativă. în acest fi
niș furtunos, remizînd cu Eu
genia Ghindă. Rezultatul de 
egalitate s-a înregistrat în par
tidele Gertrude Baumstark _ 
Voichița Călinescu și Mariana 
Ioniță—Ligia Jicman. Smararida 
Boicu a cîstigat cu negrele în 
fata Gabrielei Olteanu. Mezi
na campionatului face fată cu 
succes unui turneu deosebit de 
puternic. Tot cu negrele, Ga
briela Olărașu a învins-o pe 
Eleonora Gogâlea. S-a între
rupt întîlnirea dintre Judiia 
Chiricuță si Marina Pogorevicl. 
în care prima deține calitatea 
pentru un pion.

înaintea ultimelor 5 runde, 
în clasament : MUREȘAN 6,5 
(1). Polihroniade si Nuțu 6,5, 
I’ogorevici și Olărașu 6 (1),
Baiimstark 6. Ghindă, Boicu și 
Ioniță 5 p etc. Din programul 
rundei a 11-a se desprind par
tidele Nuțu — Teodorescu, Po
lihroniade — Chiricuță, Pogo- 
revici — Ioniță și Jicman — 
Baumstark, al căror rezultat 
hoațe produce modificări 
ordinea actuală.

UNU LUPTA CU

una singură : aceste talente, a- 
cesie fiori rare să fie cultiva
te în continuare cu pricepere 
și migală, astfel incit să nu de
vină, MÎINE (cum s-a întîm- 
plat nu o dată...) frumoase a- 
mintiri ale „marilor speranțe". 
Aici simțim nevoia s-o adău
găm pe Anca Pătrășcoiu. Băi- 
măreanca, componentă a lotului 
olimpic, a cîștigat patru din 
multele (nu cumva prea multe
le ?) curse la care a fost înscri
să, timpii nefiind însă la ni
velul așteptărilor unanime pen
tru Los Angeles, în procedeul 
ce interesează — spate. In cazul 
acestui indiscutabil talent, re
cunoscut ca atare de specialiști 
din țară, dar și de peste hotare, 
scurt-circuitele ce mai apar pe 
traseul relației sportiv-antre- 
nor-familie trebuie înlăturate 
de urgență, cu deplină înțele
gere din partea tuturor facto
rilor implicați. E în joc, la ur
ma urmei, interesul sportului 
românesc !

namo din localitate. împreună 
cu C.J.E.F.S. Galați și fe

derația de specialitate au fă
cut pregătiri deosebite — ia« 
parte circa 400 de concurenți 
din 40 de județe si 19 cluburi 
sportive.

DINAMO, CAMPIOANA, K.O
LA GALAȚI: 0-3 CU C.S.U. I

Ieri, echipele primului eșa
lon feminin de volei au susți
nut partidele etapei a 9-a. în 
cele ce urmează, amănunte de 
la cele sase locuri disputate :

care a um- 
din locali- 
aici — re
al sezonu-

meci de bună factură teh- 
spectaculos în maiori- 

timpului atit prin 
adesea prelungite, cit

această 
că are 

celui a- 
Frenetic 
dar mai 
bine in 

ele-

c-x- 
mai 
prin 
efi-

C.S.U. GALAȚI — DINAMO 
BUCUREȘTI 3—0 (7. 12. 14) ! 
Uu public entuziast, 
nlut sala sporturilor 
tate. stabilind — 
cordul de asistentă 
lui de volei în curs, a asistat 
la un 
nică. 
tatea 
fazele 
si prin evoluția scorului oe se
turi. Echipa studentelor eă- 
lătence a reușit cea mai valo
roasă prestație din 
toamnă, demonstrind 
un potential superior 
rătat în alte etape, 
susținută de public, 
ales iucînd foarte 
toate compartimentele, 
vele profesorului Traian Vîl- 
san au cîstigat în fata campioa
nelor la un scor la care nimeni 
nu se aștepta, dar întrutotul 
meritat. Gălătencele cu... ex- 
dinamovista Speranța Gaman, 
cu Crina Răuță. Ileana Berdilă 
si Maria Muscă în mare fermă 
Si cu poftă de ioc. au dominat 
Dartida în toate compartimente
le. Ele si-au pus în dificultate 
adversarele prin servicii 
trem de puternice Si cel 
adesea bine diriiate. 
blocaje grupate (tot mai 
ciente pe parcursul întîlnirii. 
anihilînd. rind pe rînd. princi
palele trăgătoare dinamovis- 
te : Doina . Moroșan. Irina Ve- 
licu. Mariana Ionescu). prin 
atacuri decisive efectuate în
deosebi de Gaman si Berdi
lă. printr-o mai lucidă coor
donare a acțiunilor de către 
coordonatoarea Răută. dar 
mai ales — plăcută surpriză ! 
— prin activitatea în linia a 
Il-a. Elevele Doinei Ivă- 
nescu nu au mai dovedit omo
genitatea sau detașările in
dividuale de altă dată... Arbi
trii Gh. Ferariu si C. Manitiu 
(ambii din Brașov) au condus 
bine echipele : C.S.U. GA
LAȚI — Speranța Gaman. Ma
ria Muscă. Carmen Bobe (Lu
cia Tocaci). Gabriela Cojoea- 
ru. Ileana Berdilă. Crina Rău
ță ; DINAMO — Georgia 
Lungu (Mariana Ionescu). Vic
toria Banciu. Corina Crivăț 
(Daniela Coșoveanu. Victoria 
Niculescu). Irina Velicu. Doi
na Moroșan. Mirela Pavel (Oti- 
lia Szenkovics).

Aurelian BREBEANU

C.S.M. LIBERTATEA SI
BIU — CHIMIA RM. VÎLCEA 
3—0 (11. 5. 3). Pe fondul unor 
atacuri eficiente fileu (în

SECUNDELE, ALȚII
Și Robert Pinter s-a aflat în 

prim-planul întrecerilor, el în
cheind cu trei recorduri cele 
patru probe de liber, adjudeca
te. Credința generală a fost că 
acest (alt) elev al lui Gheorghe 
Dimeca era capabil de o per
formanță și mai bună la 400 m 
liber — la care a corectat re
cordul de seniori, singurul din 
competiție — dacă nu și-ar fi 
consumat din forțe în curse 
programate cu prea puțin timp .- .... iau(ja

Liceul 
După 

progre- 
remar-

înainte. Oricum, toată 
pentru școlarul de la 
ind. 8 din Baia Mare, 
cum se cere evidențiat 
sul altor tineri sportivi, _____
cat de justețe, la ședința teh
nică, de secretarul F.R.N.. Lu
cian Dumitrescu. E vorba de 
Cristina Deveseleanu (ne bucu
ră ambiția acestei fete de la 
Liceul 37 București, cu atît mai 
mult cu cît e specialistă în defici
tarul, la noi, procedeu bras), de 
Maricica Culică, Noemi Lung, 
Corina Creț, Sorin Bucătaru,

ADH1N1SIRATIA DI STAI 1010 PRONOSPOIH INIOUMEAIA
PRONOSTICURI...

Pentru participanțil la ultimul 
concurs pronosport din acest an, 
care va avea loc duminică 18 
decembrie 1983, redăm — ca sur
să suplimentară de inspirație — 
pronosticurile făcute de un pa
sionat iubitor al fotbalului, 
torul Ion Arcudeanu 
trul „Ion Creangă" 
rești: I, Avellino — 
II. Catania — Ascoli 
rentina — Roma 1, 
ventus — Inter 1, X; V. Lazlo — 
Udlnese 1, X. 2; VI. Milan — 
Torino X; VII. Sampdoria — 
Napoli 1; Vin. Verona — Genoa 
1; IX. Cnemonese — Como 1, X; 
X. Perugia — Atalanta X; XI,

eare din nou iunioara Anca 
Besta a fost de departe cea 
mai bună iucătoare de pe te
ren). elevele profesorului 
Gheorghiță Marcs, si-au de
pășit adversarele în numai 
45 minute de joc 1 Replica vil- 
cencelor neașteptat de pali
dă. S-au remarcat : Anca 
Besta. Marilena Turlea. Angela 
Hila (Sibiu), respectiv Marilena 
Dubinciuc. Ioana Liteanu. 
Mihaela Mircea (Rm. Vilcea). 
Au arbitrat : V. Săndulescu 
si N. Grigorescu. ambii din 
București. (Ilie IONESCU co
resp.).

I RAPID
F. C. ARGEȘ

I
I
I

PENICILINA IAȘI — FA
RUL CONSTANTA 3—0 (1, 
7. 4). Meci de numai 50 de mi
nute in care iesencele au iucat 
variat, reusindu-le totul. Mo
tiv pentru care outem remarca 
întreaga echipă, cu mențiuni 
speciale pentru Gabriela Co- 
man si Iulia Moldoveanu. De 
la oaspete o singură mențiune 
pentru Doina Popescu (Al. 
NOUR, coresp.).

I
I
I
I

Stadion Repub 
timp geros: spec 
Șuturi: 9—13 (p< 
nere: 10-2. A r 
72 și 76).

RAPID: MÂNU 
cu, Pîrvu, Minei 
Șt. Popo (min. 
jocaru, Domasch

F.C. ARGEȘ: I 
STANCU, Moice 
DEA, lovânescu, 
89 Voicu), ,GNA 
Zamfir).

A arbitrat 
la linie: I. 
dea) și I. 
cu greșeli.

Cartonașe 
ZAMFIR.

Trofeul Petscho 
la speranțe:

foa. 
Mec 
Târc<

call

UNIVERSITATEA CRAIO
VA — CALCULATORUL 
BUCUREȘTI 3—0 (4, 7. 3).
„Trioul" Carmen Cucjdeanu, 
Iuliana Enescu. Lucrcția Mirea 
a debutat în primul set cu 
atacuri în forță bine eîndite si 
balanța a înclinat rapid de 
partea gazdelor. Pe rind au 
intrat apoi în formația Uni
versității junioarele Eugenia 
Costescu. Gabriela Dumitres
cu. Mariana Susman. Constan
ta Drăgoi si totuși... victorie in 
45 de minute. (ST. GURGUI, 
coresp.).

I
I
I
I
I

Absolut n 
pitestenilor, c 
mult mai bint 
de ioc (teren 
nivelat), ador

DINAMO 
F.C. BIHOR

CHIMPEX CONSTANȚA 
MARATEX BAIA 
3—0 (2, 10. 9). Victorie 
tată a constăntencelor. 
petele comportîndu-se 
mult decit modest. Eviden
țiate de la învingătoare : Ilea
na Geambașu. Liliana Văduva, 
Roxana Avram. (Cornel POPA, 
coresp.).

Stadion Dinan 
timp friguros; spe 
Șuturi: 19-5 ■
nere: 9—1.- 
(min. 20), ........ 
respectiv GROSU

DINAMO: M
Nicolae, Andone, 
Movila) - REDNI 
IAMANDI), Cust< 
tin, ORAC.

F.C. BIHOR: 
mitrescu, Zare, 
șan, GROSU - 
Ion Gheorghe), (

A arbitrat birx 
linie A.
cea) și V.

Cartonașe galh 
GUSTIN, ȚÂLN 
SZUCS.

Trofeul Petscho 
La speranțe: 2-

IMARE 
meri- 

oas- 
mai I

I
ȘTIINȚA BACAU - FLA

CĂRA ROSIE BUCUREȘTI 
3—2 (11. —9, 1. —10. 12). Meci 
dramatic. Evidențiate : Nicu- 
lina Cuciureanu, Marilena 
Bogdan. Cristina Buznosu de 
la eazde Dan’ela Iacob. Danie
la Drăghici. 
la oaspete, 
resp.).

I
I
ICristina Anton de 

(Hie IANCU. co-

în urma 
clasamentul, 
parte arată astfel : 
sitatea Craiova 16 p (21:8). 
Dinamo 16 p (23:11). 3. C.S.M.
Libertatea Sibiu 15 p (22:12), 4. 
C.S.U. Galati 15 o (20:12) 5.
Chimia Rm. Vîlcea 15 p (19:12).

acestor rezultate, 
în prima sa 

1. Univer- 
2.

INERTIA!
Simona Ritti, Andreea Hideg- 
kuti, Ligia Cozma (toți băimă- 
reni), de Adriana Șerban (de 
ia C. I. Brașov), de George 
Lupu, Dan Drăguleț (Lie. 37), 
Laszio Bay (Crișul Oradea), 
— acesta alcătuiește, împreună 
cu Iulia Mateescu, un veritabil 
cuplu de lideri ai celei mai ti
nere generații de performeri —, 
Laura Sachelarie — mai are re
surse ! Sorin Turco (ambii 
C.S.Ș. Brăila).

Multe s-ar mai putea spune, 
intr-un sens sau în altul. Să 
așteptăm viitoarele evoluții, dar 
nu putem încheia înainte de a 
arunca o privire la clasamentul 
cluburilor, surprinzător în a do
ua jumătate : Suceava, un cen
tru nou pe harta natației ro
mânești, devansează, spre pildă, 
tradiția clujeană, timișoreană 
sau gălățeană, situîndu-se și 
înaintea secției puternicului 
club Dinamo !? E limpede, ce
va scirțîie în destule centre din 
înotul nostru. Cine intervine ?

Triestlna — Arezzo X; XII. Va
rese — Palermo 1

Tragerea obișnuită Loto de 
miine, 16 decembrie 1983, se va 
desfășura începînd de la ora 15 
în sala Clubului sportiv Progre
sul din București, str. dr. Stat- 
covicl nr. 42; numerele cîștigă- 
toare vor fi transmise Ia televi
ziune și radio în cursul serii.

NUMERELE EXTRASE 
LA TRAGEREA PRONOEXPBES 

DIN 14 DECEMBRIE 1983
EXTRAGEREA I: 16 4 45 S3 * 

28. EXTRAGEREA a H-a: 1 12 
24 26 10 23.

FOND TOTAL DE CÎ5TIGURI: 
851.495 lei, din care 41.400 lei, 
report la categoria 1.

în acest mec 
sit doar opt 
se încheia cu 
rolul hotărîto 
mandi. care a 
roaselor ocazii 
namoviști dup 
marcat de doi 
recum rolul li

I GAZDEI

IC.S. TIRGOVIS 
UNJV. CRAICV

Stadion Municî 
juros, nil 

—— . 000. Șutu
tă: 10—5). Comei
(Stadion 

timp frig, 
circa 4 01

C.S. TIRGO
CU. Ene, D 
leanu, LICA, 
CIOIU (min. 
Tudor), STOICHIȚ

SLATINA, 1 
Portarul Pave 
au contribuit 
lirea scorului 
tat înainte de 
dei. Și dacă v 
amănunțit 
ceior au d
tem afirma, că 
palul autor a 
egalitate a foi 
doxal, echipa



DIN NOU DOUAAT GOLURI

D*v

k înghețat:
Irco 12.000 
h-S) Cor 
pl AT (min

I. Popes 
lon Ion. 

re) - Co-

M. Zamfir 
i - BA- 
irco (min. 
im. 66 D.

'. Ștreng; 
din Ora-

), ultimul

IEA. M.

victoria 
adaptat 

kr grele 
si de- 
tactică 

kRTE

mai realistă decît formația fe
roviară care s-a complăcut în 
combinații ..pe metru 
ceea ce a convenit de 
fundașilor adverși.

Partida a început în 
superioritate teritorială _____
pidului si jocul ar ft luat, poa
te. o altă turnură daca „bom
ba” lui Ion Ion (min. 3) n-ar 
fi lntîlnit ..transversala" oortii 
lui Cristian. Peste alte 3 mi
nute. Coiocaru a irosit o exce
lentă situație de gol. iar Da- 
maschin. în min. 10. a reluat 
cu capul imprecis. A urmat o - 
perioadă de încleștare la mij
locul terenului încercările de 
pătrundere ale bucureștenilor 
fiind stopate din... fașă de ex
celenta linie mediană pitestea- 
nă. extrem de activă în am
bele faze ale jocului. In minu
tul 27 consemnăm primul con
traatac al argeșenilor care era 
să se soldeze cu deschiderea 
scorului, șutul lui Ignat, de la 
8 m, fiind respins, in extre-

Dătrat" 
minune

nota de 
a Ra

mis de Mânu. Pină la pauză 
tot piteștenii beneficiază de 
două situații favorabile de a 
înscrie, prin Jurcă (min. 34) 
Și Nica (min. 38).

Primul sfert de oră de la 
reluare aparține feroviarilor 
care atacă în trombă'. Oaspeții 
sînt în corzi, au si sansă. în 
min. 50. cînd, la un sut din a- 
propiere. al lui 
Cristian a respins 
reluat balonul, cu 
..transversală". în 
Pirvu. singur la 6 
mingea peste poarta ___
de Cristian. Valul ofensiv 
giulestenilor începe să 
stingă si, în min. 72, IGNAT 
(primind o pasă „printre" de 
Ța Toma) șutează sec, deschi- 
zind scorul. Peste 4 minute, a- 
celasi IGNAT înscrie din nou. 
reluînd, din apropiere, în pla
să. mingea respinsă de Mânu 
la șutul violent expediat de 
Jurcă.

Damaschin.
a

In
55,

și Rada 
capul, 
min.

m, a trimis 
părăsită 

al 
se...

VICTORIA
TG. MUREȘ, 11 (prin tele- 
n). La început au fost te

merile gazdelor, avînd în vede
re tradiția rezultatelor favora
bile obținute de studenți aici, 
la Tg. Mureș Apoi, dificulta
tea unui teren înghețat tun, 
adversar comun pentru stabili
tatea jucătorilor și controlul 
mingii In mare parte aceste 
ultime temeri au fost infirmate 
de relevantul angajament fn 
joc al ambelor echipe, din care 
s-au născut și citeva faze în 
contrast 
min. 2. 
balonul, 
aproape 
Fanici a 
vorabil ; 
a irosit,

cu... temperatura. In 
Muntean a catapultat 

de la 25 m, în bară, 
de vinclu ; în min. 6, 
ezitat pe un culoar fa- 
în min. 19 Și 22, Hagi 
prin preluări greșite, 

două contraatacuri ; în min. 
Munteanu II a scos de pe

32,
li-

LUCIDITĂȚII
nia porții mingea trimisă cu 
capul de Muntean. Caracteris
tica primei reprize : superiori
tate teritorială a gazdelor, cu 
BSloni mereu la construcție, în 
fața unei defensive grupată și 
decisă, reținută în lansarea 
contraatacurilor.

La reluare, după un prim sfert 
de oră de iureș mureșan, teme
rile gazdelor își găsesc confir
marea în min. 61 : Hagi a exe
cutat ’ “ __ . " 1
terai stingă, Pană a șutat în 
bară, 
RAȘ 
pul in plasă. A.S.A. se aruncă 
și mai vijelios în atac, însă 
din permanentul duel va tri
umfa luciditatea și maturita
tea studenților. Pentru că în 
dreptul gazdelor am notat doar 
unele momente de

o loviturii liberă, din la-

mingea a revenit la CO- 
care a introdus-o cu ca-

adevărat a-

A.S A. TG. MUREȘ 
SPORTUL STUD.

Stadion „23 August"; teren înghe
țat; timp friguros; spectatori - cir
ca 3 000. Șuturi: 16—7 (pe poartă: 
8—3). Cornere : 11—3. A marcat: CO- 
RAȘ (min. 61).

A.S.A.: Varo — Szabo, Jenei, Ispir, 
Gall — Both II. Dumitrescu, BULUNI
— CIORCERI (min. 70 Varga), Fa
nici (min. 70 Costin), MUNTEAN.

SPORTUL STUDENȚESC: -Speriotu
- M. Mihail, CAZAN, IORGULESCU, 
Munteanu II — PANA, ȘERBANICA, 
CORAȘ, Hagi (min. 87 Chihaîa) — 
M. Sandu, Terheș (min. 88 Burchel).

A arbitrat foarte bine N. Dinescu; 
la linie: Gh. Constantin (ambii din 
Rm. Vîlcea) șî Gr. Macavei (Deva).

Trofeul Petschovschi: 9.
La speranțe: 2-0 (2-0).

„bomba" lui Both II, 
33, „scoasă” de Spe- 
corner, dar fără gol.

sediu și 
din min.
riatu în
deci victoria oaspeților.

Adrian VASILESCU

IARAȘI REMIZĂ ÎN 10 JUCĂTORI!

IMSPIRATUL IAMANDI
Gheorghe NERTEA

3 (1)
1 (O

;>neon,
M. 46
ML 79
Augus-

iu. Du-
Mure-

!ESCU,

Jialul spaniol. Campionii ar fi 
putut evita suspense-ul acestei 
partide dacă după golul înscris 
în min. 20 (cursă Mărginean, 
centrare înapoi și reluare AU
GUSTIN) n-ar fi continuat să 
joace superficial în apărare, 
așa cum o făcuseră și pină la 
gol. cînd. în urma erorilor ce
lor doj fundași centrali. G-osu 
a ratat două mari ocazii cea 
din min. 11 fiind „salvată" de 
-bară. Erorile in apărare (cu 
contribuția liniei de mijloc, 
care, odată plecată la atac, na 
mai putea reveni) au fost sane - 
ționate de GROSU (min 24), 
care a exploatat plasamentul 
greșit al acelorași fandași cen
trali, i-a pus pe amindoi pe 
picior greșii, ca fente subtile 
și adecvate terenului greu, în
scriind cam în stilul degajat al 
lui Mulțescu la Hamburg. A- 
ceastă egalare a tulburat și mai 
mult jocul dinamoviștilor. ceea 
ce a făcut ca ocaziile la poarta 
lui Ba’aș să lipsească. Mai mult, 
contraatacurile bihorene 
dovedit periculoase pe 
Grosu — Georgescu și au 
minat cu ocazia ratată 
Sziics. În min. 43.

s-au 
linia 
cul- 

de

Imediat după pauză, dinamo- 
viștii schimbă registrul, forti
fică ofensiva (Movilă in locul 
lui Stănescu). atacurile se in
tensifică. bihorenii se retrag, 
tentați de perspectiva punctu
lui. Augustin impinge mereu. 
Tăinar ratează (min. 55). Orac 
trage în... bară din corner di
rect. Augustin plonjează mereu 
la cap. Dumitrescu salvează de 
pe linia porții (min. 67). Tăi
nar prinde un „topspin". ca la 
Dukla (min. 70). dar mingea re
fuză să intre in poartă și doar 
inspirata introducere 
mandi rezolvă totul. 
82. Orac centrează, 
plonjează — a cita 
Cap ! bară ! ! șî 
reia, însetat de focul băncii de 
rezervă. în min. 87, Orac își 
potrivește din nou „tacul" și a- 
celași IAMANDI reia cu capul, 
pe lingă bravul Balaș. O vic
torie meritată. îngreuiată de a- 
titudinea apărării bucureștene. 
care a privit jocul... de sus. deși 
nu era cazul : bihorenii. subtili 
și „legați", ne-au amintit pe a- 
locuri 
cindva

PLOIEȘTI, 14 (prin telefon). 
Cînd. in min. 13. gazdele des
chideau scorul prin DUMITRA
CHE II. după ce Călin execu
tase un corner repetat, și Biro 
I avea să fie eliminat pentru 
atitudine ireverențioasă față de 
arbitru, se părea că „lanterna" 
va avea. în sfîrșit. o zi înso
rită. Numai că acest gol n-a 
ambiționat formația Dloieștei- 
nă. iar superioritatea ei nu
merică avea să anime... echipa 
oaspete I Gazdele vor juca mo
dest și, chiar dacă vor domina 
prima parte, nu vor mai avea 
decît o singură mare ocazie. în 
finalul reprizei, cînd I. 
mon si Libiu s-au aflat 
cu Bucu în față...

După pauză ieșenii vor
ei la „timona" partidei și vor 
reuși ceea ce președintele clu
bului, Vasile lanul, anticipa : 
remiza. Si vor reuși acest re
zultat pentru că vor insista în

Solo- 
doar

trece

O LECȚIE

slăbiciunileatac și vor „taxa" 
formației gazdă. Astfel, după ce 
Cănănău (min. 47) s-a aflat în 
fata egalării (A. Toma salvînd 
miraculos), după ce Florean n-a 
mai avut forță, ajuns si el în 
careu (min. 51). și după ce gaz
dele vor irosi două centrări 
foarte bune ale lui Marica (min. 
66 și 67). vine meritata egalare 
O semnează un fundaș. CIO- 
C1RLAN, care lăsat demarcat 
la 12 m, în careu, nu va greși 
ținta. Pînă în final tabela de 
marcaj nu se va mai schimba, 
chiar dacă Marica (min. 82 și 
87) mai crede, de unul singur, 
în victorie. Evoluția slabă , a 
gazdelor nu putea duce la un 
succes în fața unei formații 
mai mature, care repetă „is
toria" de la București cu Ra
pid. cînd a obținut tot un punct 
si tot în... ’0 oameni și cu ace
lași Biro I eliminat !?

Mircea M. IONESCU

PETROLUL PLOIEȘTI 
POLITEHNICA IAȘI

1 (1)
1 (0J

înghețat; 
circa 6.000.
9-21. Cor- 
DUMITRA- 

CIOCIRLAN

Stadion Petrolul; teren 
timp rece; spectatori — 
Șuturi: 20-7 (pe poarta: 
nere: 10—2. Au marcat: 
CHE II (min. 13) și 
(min. 71).

PETROLUL: A. Toma — Lazăr, Pan- 
cu, Butufei, I. Toma — Cojocaru 
(min. 76 Gălățeanu), Grigore, I. So
lomon - CALIN, DUMITRACHE II 
(min. 66 MARICA), Libiu.

POLITEHNICA: Bucu — Munteanu
(min. 46 Sigmirean), Anton, URSU, 
CIOCIRLAN. - PAVELIUC, Gheor
ghiu (min. 60 SERTOV), Cănănău — 
Cioaca, Biro I, Florean.

A arbitrat bine M. Stoenescu; la 
linie: V. Măndescu și I. Vasile (toți 
din București).

Cartonașe galbene: LAZĂR, 
ȚEANU.

Cartonașe roșii: BIRO I. 
Trofeul Petschovschi: 9. 
La speranțe: 2—3 (0—1).

ASPRĂ PENTRU LIDER!

GALA-

STE AȘTEPTĂRI,
TÎRGOVIȘTE, 14 (prin telefon).

Deși a început partida cu forma
ția de bază, în care au reintrat 
toți internaționalii săi (exceptîn- 
du-I ne Bălăci, în continuare in
disponibil), Universitatea nu a 
reușit, totuși, să evite înfrfngerea 
în fata ambițioasei echipe lo
cale, care a făcut — se pare — 
cel mai bun joc ai ei din acest 

“Sezon. Aeomodîndu-se mai greu 
la starea terenului, evoluînd vi
zibil sub nota ei obișnuită, rămî- 
nind apoi din min. 36 in zece oa- 

eîiminarea lui Do- 
lovirea fundașului 
Niculescu), echipa 
fost clar depășită 
sa, ai cărei jucători

meni (prin 
nose pentru 
tîngoviștean 
eraloveană a 
de adversara __  _ _____ ____ _____
au întrecut așteptările propriilor 
suporteri, luptînd cu multă dă
ruire și □ mare risipă de ener
gie, domlnînd mijlocul terenului 
șl ereînd uneori acțiuni ofen
sive de reală spectaculozitate. 
După un început de joc în care 
s-a vădit limpede cam încotro 
va atînna balanța victoriei, în 
min. 15 localnicii au Izbutit să 
deschidă scorul : Agiu — cel mal

lt: 
to

a lui Ia
in min. 
Augustin 

oară ? — 
IAMANDI

că la Oradea a jucat 
C.A.O.

loon CHIRILA

IAR OASPEȚII...
bun jucător al tîrgoviștenilor în 
această partidă — s-a lansat în- 
tr-un dribling prelungit, pînă în 
careul advers, Ștefănescu l-a 
faultat și penaltyul acordat a 
fost apoi transformat de STOI- 
CHIȚA. Craiovenii au egalat în 
min. 31 prin CAMATARU, care a 
profitat de o „bîlbîială* a funda
șului central Dumitrescu și in
decizia portarului Mia. Dar gaz
dele au preluat din nou condu
cerea în min. 35, cînd NICUL- 
CIOIU, după o spendidă combi
nație cu Stoichiță, a țîșnit prin
tre apărătorii craioveni, înscriind 
un gol de certă frumusețe.

Repriza secundă, în care jocul 
a scăzut ca spectacol, n-a mai 
adus aproape nimic demn de 
semnalat (cu excepția unei re
marcabile intervenții a lui Lung 
la un șut „dintr-o bucată* al lui 
Stoichiță — min. 56), astfel că 
scorul stabilit înainte de pauză 
a rămas neschimbat pînă în fi
nal. consfințind o prețioasă și 
■neritată victorie tîrgovișteană.

GALAȚI, 14 (prin telefon).
Au trecut minute bune de la 
sfîrsitul partidei si mă întreb 
si acum : care a fost liderul 
de pe terenul din Galați 1 Du
pă clasament, echipa în albas
tru (si cu mănuși kaki), după 
ioc. formația în galben. Pe 
un teren — patinoar, gălățenii 
au făcut un meci de excepție, 
au fost stăpînî pe el. proas
peți pînă în minutul..._ 91. pri
mii la minge, deciși în apă
rare (deciși, nu duri — jocul 
a fost curat; FI. Marin a făcut 
faultul cu prețul cartonașului 
galben, cînd Ichim se ducea 
la gol), laborioși la miiloc. in
spirați în atacul condus de 
Soare, care ne confirmă talen
tul său de la juniori. Dar lide
rul. ce a făcut liderul 7 Figu
rație! S-au zbătut apărătorii 
(dar cu mari carențe la mar
caj). _ ’ _
între cele două careuri 
poți să vii cu crampoane ne
adecvate terenului înghețat?) 
iar atacanții (Pițurcă si Lăcă
tuș. în special), mai bine stă
teau lîngă noi. In tribună. Un 
sut pe spațiul porții (din 11 m.

mijlocașii au „patinat" 
(cum

cînd Balint a fost faultat in ca
reu și PETCU a transformat 
precis), unul formal (Tătăran, 

de la 35 m) si unul care tre
buia să fie gol .dar în faza 
reușită de Turcu s-a. șutat aiu

rea .în rest, privirile au fost 
îndreptate spre careul lui Du- 
cadam (gazdele au avut iniția
tiva mai bine de 70 de mi
nute). unde se perindau oca
ziile si unde au venit cele trei 
goluri. In min. 15, la cornerul 
executat de Pascu. SOARE, cu 
capul, a plasat balonul. Ia 
colt. lingă bară. Apoi, după 2 
minute, pe dreapta, același 
Soare a trecut de Eduard (de 
unde ofsaid cum ne-au 
monstrat prin 
torii steliști ?. 
poi si ICHIM

"9 m.
După pauză. _____  .

mei reprize, gazdele și-au mă
rit avantajul. în min. 74, cînd 
la capătul unui atac prelun
git, încolțit de trei adversari, 
BEJENARU a șutat, a urmat 
o „contră", mingea a prins o 
traiectorie curioasă. I-a depă
șit și pe Ducadam, și s-a

DUNĂREA C.S.U. 
STEAUA

3 (2)
1 (1)

deszăpezit.

Constantin FIRANESCU

ÎN PREAJMA CAREULUI
lagian, care astăzi a evoluat 
din nou neconvingător pe teren 
propriu irosind, doar la citeva 
zile, ceea ce agonisise, pe me

in deplasare, la Oradea, 
adeseori 
moment 
cuvenită 

pentru a o transforma în 
Maj mult, faptul că cei 
buni jucători de la F. C. 
au fost apărătorii Cățol 
Bumbescu. ilustrează cum 
se poate mai-bine lipsa de con
sistentă 
gazdă.

Lista 
Olt s-a 
numai în preajma ! — careului 
advers ar fi mult peste spațiul 
acestei cronici. Invers propor
țional ar fi, însă, cifra fazelor 
autentice de gol. Pentru că, a- 
tit mijlocașii, cit mai ales „cei 
trei" din față nu au pus nici
odată adversarul în fața unui 
„șah mat" In 
portarul Pavel 
prafața sa de 
mai periculoase 
le-a respins aparținînd lui

rit.
Dominarea sa — netă 
— n-a avut nici un 
claritatea și decizia

țoi (min. 32 . lovitură liberă 
de la 25 m și min.
surpriză de la aceeași distan
ță). Credem, deci, că echipa 
gazdă a pierdut un punct...

Paul SLĂVESCU

65, ȘUt-

de- 
gesturi a pară- 
a centrat îna- 
a înscris de la

pe tipicul pri

ci-

PETCU - DESCREȚEȘTE FRUNȚILE
HUNEDOARA, 14 (prin tele

fon). A fost foarte frig în ce
tatea siderurgiei românești, dar 
suporterii localnici (mai puțini 
în tribune ca altădată) s-aujn- 
călzit 
lăți", 
du-le 
timul 
casă) 
în fața lui S.C. Bacău. Jocul 
combinativ al gazdelor (acomo
date mai bine cu starea terenu
lui) a pus de nenumărate ori 
în dificultate defensiva oaspe
ților. încă în min. 7 si 8 Man- 
geae a fost foarte aproape de 
a scoate mingea din poartă ; 
noroc însă, cu lipsa de decizie 
în fazele amintite a „alb-albaș-

bine după „episodul Ga- 
echipa favorită spunîn- 
„la revedere" (a fost ul- 
joc al turului disputat a- 
cu o victorie fără dubii

trilor". Ceea ce nu s-a mai pe
trecut în min. 14. Atunci s-a 
declanșat o splendidă combina
ție KIein — Gabor 
(ce fază 
înscriind 
opoziția 
căuanii 
contraatacuri firave, fără fina
lizarea dorită. în timp ce hune- 
dorenii. pe fondul unei domi
nări insistente mai au posibi
litatea (min. 32, 35 și 40) șă 
majoreze scorul Din păcate. în 
min. 37 se petrece o nedorită 
altercație (creeată de Penoff), 
dar totul se liniștește rapid.

La reluare, băcăuanii 
parcă ceva mai insistenți 
fensivă, ei nu pot opri

PETCU 
electrizantă !). ultimul 
spectaculos, cu toată 

fundașilor : 1—0. Bă- 
răspund prin citeva

Sint 
in o- 

insâ

gol. 
mai
Olt 

Și 
nu

RĂSPLATA
JIUL PETROȘANI 
F. C. BAIA MARE

1 (O 
0

a atacurilor echipei

fazelor în care F. C. 
aflat în preajma — dar

aceste condiții, 
a dominat 
pedeapsă, 
șuturi pe

su- 
cele 
care 
Că-

Stadion „Jiul*; teren înghețat; timp 
geros. Spectatori — aproximativ 3.000. 
Șuturi: 8—7 (pe poarta: 2—2). Cor
nere : 2—3. A marcat : GAMAN (min. 
3).

JIUL: Cavai - V. Popa, VIZITIU, 
M. Popa, P. Grigore — VARGA, GĂ- 
MAN, Stana ' ’ " **
Cura (min.
Băluțâ.

F.C. BAIA I
Raț, IGNAT, 
reșan — D. Moldovan, Roznai, Tulba.

A arbitrat foarte bine C. Voicu 
(București); la linie: M. Axente 
rad) și Fl. Popescu (Ploiești).

Cartonașe galbene: BĂLAN. 
Trofeul Petschovschi: 10.
La speranțe: 3—1 (2—1),

(min.
46 Stoinescu),

46 Dosan) — 
Lasconi,

MARE: Feher — Buzgâu, 
Rus — Bălan, Lai?, Mu

(A-

ȘUTULUI DE LA DISTANȚA
il (prin tele- 
dificilă, solici-

PETROȘANI, 
fon). Partidă 
tantă, terenul înghețat îngreu- 
ind vădit controlul mingii care 
prindea trasee imprevizibile. 
Jucătorii tehnici (în primul 
rînd Bă'uță Și Tulba) au fost 
practic anihilați de patinoarul 
de sub crampoane. „întîmpla- 
rea“ a intrat și ea, în scenă, 
intr-un rol principal. In aces
te condiții, jucătorilor nu le-a 
mal rămas decît șansa devieri
lor rapide și a șutului din orice 
poziție Și de la orice distanță, 
nefructificat integral, în ciuda 
faptului că un control exagerat 
al balonului în care au persis
tat, își dovedea îneficiența și 
a pildei oferite de șutul fără e- 
zitare din min. 3, de Ia 19 m, 
a| lui GAMAN care s-a oprit

în gol, în pofida eforturilor lui 
Feher. care „patina" pe linia 
porții.

Pentru travaliul depus în lup
ta cu terenul înghețat, nu pu
tem totuși judeca prea aspru 
pe combatanți, extrem de bine
voitori, avîntați în aceeași mă
sură spre cele două porți. Me
ciul a fost echilibrat, cu rea
lizări ofensive puține dar gre
le (oglindite concret de caseta 
tehnică). Lesne, de aceea, de 
consemnat, în afara golului 
amintit : min. 24 lovitură cu 
capul Tulba. respinsă de sub 
bară de Cavai ; min. 40 șut 
„telefonat" D. Moldovan ; min. 
74 sut al lui Varga, apărat de 
Feher. »

lon CUPEN

Stadion Dunărea; teren 
tare ; timp geros; spectatori - circa 
15 000. Șuturi: 13-3 (pe poartă: 8-1). 
Cornere: 4—2. Au marcat: SOARE
(min. 15), ICHIM (min. 17). BEJENA
RU (min. 74), respectiv PETCU (min. 
20 — din 11 m).

DUNĂREA: Oană - PISAU, AN- 
GHELINEI, Gălan, MUREȘAN - BE
JENARU, ICHIM, BALABAN - PASCU, 
SOARE, Antohi.

STEAUA: Ducadam - 
Marin, Tătăran, Eduard 
Petcu (min. 46 Majaru), 
Lăcătuș, Pițurcă, Balint 
Turcu).

A arbitrat foarte bine 
ghe (P. Neamț); la linie : 
man și I. Ferericz (ambii 
șoara).

Cartonașe galbene: FL. MARIN.
Trofeul Petschovschi : 10.
La speranțe: 0—1 (0—1).

lovan, FI. 
— Stoica, 
Pușcaș - 
(min. 63

A. Gheor-
D. Buciu- 
din Timi-

prii în poartă. A mai marcat 
un gol Balaban. dar era of
said clar, a mai ratat odată, 
l-au imitat Beienaru si Ichim...

Constantin ALEXE

SUPORTERILOR
gol al gazde- 

mîn. 78 : PET- 
de Gh. Radu, 
careu de către
a transformat

cel de-al doilea 
lor — realizat în 
CU. „deschis" 
a fost faultat in 
Penoff și tot el
penalty-ul dictat de arbitru : 
2—0. O victorie logică (Ioniță a 
înghețat, pur și simDlu. în 
poartă...), muncită, care putea

CORVINUL HUNEDOARA 2 
0S. C. BACĂU

o)

teren curățat 
timp foarte 

____ circa 2 500.
14—2 (pe poartă: 8—0). Cor- 

A marcat PETCU (min.

Stadion Corvinui; 
zăpada, înghețat; 
guros; spectatori - 
turi 
nere: 7—2.
14 și min. 78 — din 11 m).

CORVINUL: lonițâ - Nicșa, Gălan, 
DUBINCIUC, Bogdan - I. PETCU, 
Mateuț, KLEIN — Tîrnoveanu (min. 
83 Oncu), GABOR (min. 75 Stre- 
die), Gh. Radu.

S.C. BACAU: Mangeac - Viscroa- 
nu, C. Solomon, CĂRPUCI, Elisei — 
Avădanei, ADOLF, Penoff, Mihuț — 
Șoiman, Andronic (min. 60 Ursică).

A arbitrat bine I. Velea; la linie: 
D. Drăcea (ambii din Craiova) și 
Ș. Necșulescu (Tîrgoviște).

Trofeu! Petschovschi: 10.
La speranțe: 1—0 (1—0).

de 
fri- 
Șu-

să ia proporții ca scor : în min. 
47. 51 și 66 Mangeac a salvat 
exceptional. Gălan a trimis ba
lonul cu capul în transversală 
la o lovitură liberă executată 
viclean de Gabor, iar Mateut 
s-a „pierdutM cu o minge în 
careul mic aglomerat de o pă
dure de... picioare.

Stelian TRANDAFIRESCU



ut PATINAJ ARTISTIC
DE EA KAEININ

între 7 Si 12 decembrie, pe 
gheata Palatului sporturilor 
din orașul Kalinin (U.R.S.S.), 
s-a disputat un concurs inter
national de patinaj artistic 
(juniori), cu participarea unor 
tinere speranțe din U.R.S.S.. 
Austria. Cehoslovacia. Ungaria. 
R.D .Germană si Bulgaria, că
rora li s-au alăturat șl spor
tivii noștri Anca Cristescu, 
Kinga Szalassi, Stefan Lang și 
Cornel Gheorghe (antrenor 
Gheorghe Saliak). întrecerile 
au fost cîștigate de reprezen
tanții țării gazdă. Tatiana Ko
missarova și' Andrei Kuzmin. 
Locurile ocupate de juniorii 
noștri : Szalassi — 12, Cristes- 

participante) ;
Lang — 7 (9 

________ _______ reflectă, între 
altele, stadiul redus de pregă
tire pe gheață si lipsa de ex
periență (se află la primul 
concurs international al 
nulul).

Este timpul ca lotul să 
ficieze de aportul unui 
graf, mai ales acum, 
federația internațională, ■_ 
siderînd maniera de arbitraj, 
pune accentul pe latura artisti
că (expresivitate, grație). în 
detrimentul calităților acroba
tice. Au fost apreciate, totuși, 
însușirile native ale lui Ștefan 
Lang, care s-ar fi putut situa, 
în mod normal, pe locul IV, 
dacă nu s-ar fi accidentat. 
(IC.)

cu — 15 (16
Gheorghe — 6, 
concurenți). Ele

sezo-

bene- 
core- 
cînd 

recon-

CAMPIONATUL
în semifinalele turneului 

candidaților, la Londra, marele 
maestru internațional Vasili 
Smîslov s-a folosit de dreptul 
său de ..time-out“ si a cerut 
organizatorilor amînarea parti
dei de marți (a zecea) cu ma-

PE GHEATA SI PE ZAPADA
U 4

ZURICH. Asociația interna
țională a ziariștilor de schi l-a 
desemnat pe americanul Phil 
Mahre drept cel mai bun schior 
din lume în anul 1983. Pe locul 
secund a fost clasat multiplul 
campion austriac Franz Klam
mer.

COURMAYEUIl. Proba de 
slalom special, din cadrul „Cu
pei Mondiale1,' desfășurată pe 
pîrtia din această stațiune ita
liană, a revenit schiorului sue
dez Ingemar Stenmark crono
metrat în cele' două manșe cu 
timpul de 1:48,97 (51, 92+54,05).

Valde la

f.

© PRIN ADMITE
REA a două noi co
mitete, cele din Sa
moa și Bhutan 
C.l.o. are acum ca 
membre comitete o- 
limpice naționale 
din 151 de țări.

« LOCALITATEA 
franceză Chamonix, 
care a găzduit pri
ma ediție a Jocuri
lor Olimpice de iar
nă. în 1924. va ani
versa acest eveni
ment. intre 14 si 
24 ianuarie 1984, prin 
organizarea unor 
manifestații la dife
rite ramuri sportive 
specifice sezonului.

PRILEJUL 
la Sarajevo,

• CU 
J.O. de 
la 11 februarie va fi 
programată o cursă 
de slalom uriaș re
zervată handicapați- 
lor fizici. Vor par
ticipa 
34 de

concurenți din 
țări.

ALERGATOA- 
cehoslovacă

miu răsplătește efor
turile depuse, în 
mod constant, pen
tru propagarea idea
lului olimpic și pen
tru buna înțelegere 
între națiunile con
tinentului. în afara 
unor lucrări de artă, 
premiul „Europa 
1983“ constă și in 
burse de călătorie, 
în diverse țări, pen
tru tineri locuitori 
ai orașului de pe 
malul lacului Leman. 
Considerat a fi oraș 
olimpic, 
păstrează 
sa ideile 
de Pierre 
bertin, 
Jocurilor 
moderne, 
la loc de cinste se 
află extinderea rela
țiilor internaționale 
și grija permanentă 
de a sluji înțelege
rea între oameni.

Lausanne 
în tradiția 
propagate 
de Cou- 
părintele 
Olimpice 

între care,

nele de artă și 
ierul Teatrului 
țional din Tg. 
reș. La această 
poziție, organizată de
filiala Mureș a Aso
ciației filateliștilor 
din România în co
laborare cu C.O.R., 
cu concursul Comi
tetului județean pen
tru Cultură și E^y . 
ducatie Socialistă,' 
vor expune fjlate- 1
liști de renume din 
majoritatea țărilor 
europene și din 
S.U.A.

• SPORTIVA el
vețiană Claire Koch 
(52 de ani), medalia
tă cu argint în între
cerea 
dresaj 
„mondialele' 
1982 de la Lausanne 
și cu bronz la „eu
ropenele" de anul a- 
cesta de la Aachen, 
a avut un sfîrșit 
tragic, fiind zdrobită 
de calul său („Beau 
geste"), în timpul 
unui antrenament, 
în care patrupedul 
a suferit o... criză 
cardiacă !

de călărie 
(echipe) la 
' ' !“ din

« „OLIMPIADA 
ALBA" este titlul 
tematic al expoziției 
filatelice internațio
nale pe care o va 
găzdui, la începutul 
anului viitor, saloa-

REA
Jarmila Kratochvilo- 
va care, in decurs de 
24 de ore, a cîștigat, 
în august, la Helsin
ki, titlurile de cam
pioană mondială la 
800 m (1:54,68) și 400 
m (47,99 — record 
mondial) nu-și va 
putea reedita perfor
manța aceasta la 
J.O. de la Los An
geles, deoarece între 
finalele celor două 
probe nu va exista 
decît o distanță de 
10 minute, ceea ce 
este extrem de puțin 
chiar și pentru o a- 
tletă excepțională, 
așa cum este Jarmi
la. Asupra căreia 
dintre cele două 
probe urmează să se 
decidă, încă nu se 
știe nimic precis !

Irene Epple, ciștigătoarea slalomului 
pentru J.O. de la Sarajevo 

Telefoto : A.P.-AGERPRES

Pe locurile următoare s-au cla
sat : 2. Bojan Krizaj (Iugosla- 

(54,51 + 54,64), 3.
(S.U.A.) 1:50,19

Vcst-germanca, .. .
d'Isere, una dintre favorite

PRAGA. Selecționata de ho
chei tineret a Uniunii Sovietice 
care întreprinde un turneu în 
Cehoslovacia a susținut o parti
dă în compania reprezentati
vei similare a țării gazdă. Oas
peții au obținut victoria cu sco
rul de 6—5.

MONDIAL DE ȘAH
rele maestru internațional Zol- 
tan Ribli. Reamintim că. în 
acest moment, scorul general 
al meciului este_ 5,5—3,5 p 
favoarea lui Smîslov.

Meciul va fi reluat astăzi.

C.M. DE HANDBAL FEMININ
(Urmare din pag I)

România iocul pentru locurile 
3—1 !

După o lungă dezbatere, s-a 
dat următorul comunicat : 
„Pentru eă echipa R. F. Ger
mania, care are numai 6 punc
te. a obținut o victorie la for
mația Poloniei (ocupanta pri
mului loc in seria B) si a ter
minat la egalitate cu Ceho
slovacia (care are 7 puncte în 
clasamentul 
este trecută 
in serie si 
pute jocul 
3—4“. Delegația 
a protestat, dar fără rezultat. 
Așa că mîine (n.r. azi) după- 
amiază handbalistele românce 
vor juca „finala mică" cu se
lecționata R F. Germania, si 
nu cu cea a Cehoslovaciei, 
așa cum am anun.at si cum 
scriu in ziua de miercuri toate 
ziarele apărute la 
Si pentru că a venit 
ziarele apărute la 
să facem precizarea 
comentează favorabil 

echipei României în 
marți seara cu R 
mană.

Iată si cîteva scurte 
culese din aceste 
dianul ..SPORT", care apare la 
Katowice, precizează • „A fosl 
realmente un infern timp de 
60 de minute, cînd s-a dispu
tat meciul dintre echipele R.D. 
Germane si României. Deși a 
pierdut, echipa României a e- 
voluat excelent,' iar în unele 
momente si-a depășit prin ca
litatea si subtilitatea execuți
ilor tehnice — în care s-au 
remarcat Verigeanu, Oară și 
Marian — puternica adversară. 
Meciul se putea încheia și cu 
victoria româncelor, dacă ele 
ar fi reușit să-si concretizeze 
superioritatea din ultimele mi
nute. Din echipa României să 
notăm cu litere mari numele 
portarului Viorica Ionică. Cînd 
ai un asemenea portar este 
păcat să nierzi meciul...". Zia
rul „DZIENNIK 
apreciază 
s-a văzut 
echilibrat 
al acestei 
luj mondial feminin" 
gă : „este drent că 
a fost favorabil echipei R. D. 
Germane dar tot ații de bine 
sc putea ca Jucătoarele polo
neze să Joace finala cu echipa

seriei respective) 
pe locul secund 
urmează să dis- 

pentru locurile 
Cehoslovaciei

Katowice, 
vorba de 
Katowice, 
că toate 

evoluța 
meciul de 
D. Ger-

aprecieri 
ziare. Coti-

ZAKHONDI" 
că : ,...la Chorzow
cel mai frumos, mai 
si mai dramatic meci 
ediții a campionatu- 

si adau- 
rezultatul

în

României". Iată Și opiniile cu
lese din cronica apărută în alt 
ziar. „TRYBUNA RABOTNIC- 
ZA“ : „Echipa K. D. Germane 
a cîștigat, dar cu prețul unor 
intervenții violente. Handbalis
tele acestei echipe au acciden
tat-o grav pe Oprea si 
Ionică. Curajul acesteia 
urmă a fost exemplar, 
că. deși lovită la cap 
ochi, ea a reintrat în 
după 5—6 minute si a 
mai bine".

Acum cîteva cuvinte 
partida cu R. F. Germania, 
din ultima rundă a competiției. 
Echipa noastră este decisă să 
facă totul pentru a sui pe po
dium. De altfel, iată opinia 
căpitanului de echipă. Viorica 
Ionică : „Cu toate că oboseala 
s-a adunat și că toate sintem 
aproape Ia capătul 
vom lupta pină la 
cătură de energie, 
tcază acum și vom 
pentru a ieși victorioase, 
fond, nu va fi puțin să 
minăm o astfel de 
cu o singură înfrîngere, la 
echipă redutabilă, cum 
cea a R. D. Germans".
cuvinte calde și 

de a-si face 
capăt. Avem 
jucătoarele 
să-si adune 
ultimului... asalt si că 
ca oină acum — vor 
tul nentru victorie.

Partida 
Germania 
wice. în 
de la ora 
18,30 ora _____ ___ ._
urmată de finala competiției : 
R. D. Germană — Polonia.

via) 1:49,15 
Steve Mahre 
(54,94+55,25), 4. Pirmin Zurbrig
gen (Elveția) 1:51,50, 5. Franz 
Griiber (Austria) 1:51,71, 6. Ro
berto Grigis (Italia) 1:51,80. 
Pîrtia, lungă de 380 m a avut 
o înclinare de 190 m.

BRATISLAVA. Echipa sovie
tică de hochei. Sokol Kiev a 
evoluat în compania formației 
Slovan Bratislava, pe care a 
întrecut-a cu scorul de 6—4.

CALGARY. După cum anun
ță forurile sportive din acest 
oraș canadian, selecționata de 
hochei a U.R.S.S. va întreprin
de un turneu de zece jocuri, 
la sfîrșitul lunii decembrie și 
începutul lui ianuarie. Princi
pală adversară îi va fi repre
zentativa olimpică a Canadei. 
Cele două echipe se vor întilni 
mai întîi la... Moscova, în ca
drul competiției dotată cu „Cu
pa Izvestia", care se va desfă
șura chiar zilele următoare în 
capitala U.R.S.S.

• ORAȘUL elve
țian Lausanne, unde 
se află sediul Comi
tetului International 
Olimpic, a fost dis
tins recent cu pre
miul „Europa 1983“. 
Acest prestigios pre-

Baschetbaliștii sovietici 
pentru J.O. tn imagine : 
fi Vladimir Tkacenko.

pregătesc 
Anatoli Mișkin 
Foto : A.P.N.

pe 
din 

pentru 
Si la 
echipa 
apărat

despre

puterilor, 
ultima pi- 
Asta 
da

con- 
totul 

în 
ter- 

întrecere 
o 

este 
Au fost 

calde și hotărîte 
datoria oină 
conving:

noastre 
forțele

la 
că 
sti

:erea
vor 

înaintea
_  la 
tace

fel 
to-

F.România — R. 
se dispută la Kato- 
Palatul Sporturilor. 
17.30 (ora locală; ora 
României) si va fi

în campionatul interbritanic

IRLANDA DE NORD
în cadrul campionatului in

terbritanic. la Belfast. Irlanda 
de Nord, viitoarea adversară 
a echipei României în preli
minariile C.M. a obținut o pre-

SCOȚIA 2-0 (1-0)
țioasă victorie în fața 
(iei : 2—0 (1—0). Golurile 
fost marcate de Whiteside, 
min. 17 si McIlroy. în min.

ȘTIRI, REZULTATE
O în grupa a 4-a a C.E. de 

tineret. Țara Galilor a 
de Iugoslavia cu 1—0 
prin golul marcat de Marustik 
în min. 9. în urma acestui 
rezultat. în clasament, Iugosla
via și Bulgaria se află la e- 
galitate de puncte (ambele cu 
cite 7 p). prima avînd golave
raj mai bun (+7 față de +3). 
Meciul decisiv va avea loc în
tre aceste selecționate. Bulga
ria urmînd a întîlni, pe teren 
propriu. Iugoslavia.
• Se deschide sezonul 

balului In sală. La 1 și 2 
nuarie 1984. va avea loc 
Zurich, un turneu indoor 
care vor participa formațiile

dispus 
(1-0).

fot- 
ia- 
la 
la

Sco-
au 
în

55.

elvețiene Grasshoppers Zurich, 
Servette Geneva. St. Gali pre
cum și echipele Strasbourg și 
Steaua roșie Belgrad.

• Federațiile din Olanda și 
R. F. Germania și-au depus 
candidatura pentru a organiza 
turneul final al C.E. din 1988 
U.E.F.A. va stabili țara organi
zatoare, anul viitor, cu prilejul 
ședinței Comitetului executiv, 
care va avea loc la Paris (îna
intea turneului final al C.E.).

• Ziarul „El Mundo" din 
Caracas (Venezuela) a organi
zat o anchetă internațională, 
la care au participat 18 
cu privire la desemnarea 
lor mai buni fotbaliști

tari, 
ce- 

sud-

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX > TELEX • TELEX > TELEX
BASCHET • în sferturile de 

finală ale cupelor europene, în 
turul doi, ----- * ...
rezultatele: 
lor-, grupa 
— Saturn 
„B“: Ruda____
Real Madrid 67—93; 
raci": grupa „D-: 
Belgrad — Juventus _______
99—89 • In meci amical, la Buda
pesta, selecționata masculină a 

a întrecut cu 101—99 
formația Iugoslavă Vojvo-

au fost înregistrate 
bărbați: „Cupa cupe- 
„A-: Cibona Zagreb 

Kâln 81—78, grupa 
Hvezda Pardubice — 

„Cupa Ko- 
Steaua roșie 

Caserta

• Italianul Alfredo Rai- 
camplon european la ca- 
super-pană, își pune tl- 
joc In fața francezului 
Tripp.

Ungariei
(60—37) ‘ 
dina.

BOX
Spinks, 
tegoria 
nat cel ___ _ _____  _
anului 1983 de către organizația

• Americanul Michael 
campion mondial la ca- 
semigrea, a fost desem- 

mal bum pugilist al

W.B.C. 
ninger, 
tegoria 
tlui in 
Francis

CICLISM • O echipă de șase 
rutieri columbieni vor lua star
tul, anul viitor, în Turul ciclist 
al Marii Britanii (va începe la 
29 mai) șl apoi In Turul Luxem
burgului (de la 7 iunie) • Cursa 
de 6 zile de la Herning (Dane
marca) a luat sfîrșit mai înainte 
de a se fi... terminat. Deoare
ce pista devenise extrem de a- 
lunecoasă, din cauza umidității, 
organizatorii au decis să încheie 
întrecerea după nici trei zile. 
Victoria a revenit cuplului danez 
Gert Frank și Hans-Henrlk Oers-

ted cu 370 p, înaintea perechii 
Rene Pijnen (Olanda) — Michael 
Marccusen (Danemarca) 301 p.

HOCHEI PE IARBA • Turneul 
celor 10 națiuni de la Hong 
Kong: grupa ,.A“ Australia — 
Japonia 9—1, Canada — India 
2—1. grupa „B“: Marea Britanle 
— Malaezia 3—2.

TENIS • In turneul de la Syd
ney contînd pentru „Marele pre
miu — Volvo- englszul John 
Lloyd l-a eliminat pe Vitas Ge- 
rulaltis (S.U.A.) cu 7—5. 6—3.
Alte rezultate: Tim Gullikson — 
Marcel Freeman 7—6, 2—6, 6—1, 
Anders Jarryd — Mike Leach 
7—6, 7—5, Marty Davis — Eric 
Korita 4—6, 6—3, 6—1.

americanj ai anului. După cum 
am anunțat. Socrates (Corin
thians) a ocupat primul loc 
cu 59 p. Pe locurile următoare: 
2. Fillol (Argentina, care joacă 
acum la Flamengo Rio de Ja
neiro) 30 p ; 3. Eder (Atletico 
Mineiro — Brazilia) 29 p ; 
Morena (Penarol — Uruguay).'"
25 p ; 5. Diego (Penarol) 17 p.
• Campionate GRECIA : 

după 13 etape conduce Pana- 
Ihinaikos cu 23 p. BULGARIA: 

află în frunte cu
15 etape. SCOȚIA: 
conduce după ÎS 
26 p. FRANȚA :

Ț.S.K.A. se
24 p, după 
Aberdeen 
locuri cu 
Bordeaux este lideră cu 34 p 
după 22 de etape

9 Argentinianul Ardiles 
(Tottenham) este accidentat și 
va fi indisponibil cel puțin 10 
luni (cînd va 
ani!).

9 Englezul 
(Sampdoria), de
în Italia, a jucat doar 12 par
tide din cele 42. Motivul ? Re
petate accidentări.
• Scoțianul Kenneth Dal

glish (Liverpool) a înscris pen- 
tru formația sa. tn 
sei de al 100-lea gol. 
?u Ipswich (1—1)

LA ÎNCHIDEREA

împlini 32 de

Trevor Francis 
cînd se află

campionat 
în meciul

EDIȚIEI
a prelimi'Aseară. în gr. IV 

nariilor C.E.. la Cardiff : Țara 
Galilor — Iugoslavia 1—1 (0—0). 
Au marcat : R. James (min. 52). 
respectiv, Bajdgrevici (min. 81). 
Clasamentul : 1. Tara Galilor 
7 p (6 jocuri, golaveraj 7—6);
2. Iugoslavia 6 p (5 j, 9—9) 1
3. Bulgaria 5 p (5 j, 5—5) ; 4. 
Norvegia 4 p (6 j).

Ultimul joc. decisiv, al gru
pei. va avea Ioc la 21 decem
brie, între reorezentativele Iu
goslaviei și Bulgariei.

Tot iefri, în grupa a 3-a, 
Grecia a dispus de Luxemburg 
cu 1—0 (a înscris Saravakos 
în min. 19) și ocUDă locul 3 în 
clasament. după Danemarca^, 
(calificată) și Anglia. *
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