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în prezenfa tovarășului
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raw SESIN 
MU ADUNĂRI NATKMALE
In prezenta tovarășului 

Nicolae Ceausescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, joi. 15 de
cembrie, s-au reluat, in plen, 
lucrările sesiunii a opta a celei 
de-a opta legislaturi a Marii 
Adunări Națicnale.

întrunit intr-o perioadă de 
puternică angajare a întregii 
noastre nat-uni pentru îndepli
nirea mărețelor obiective de 
propășire a patriei stabilite de 
Congresul a! XII-lca si Con
ferința Națională ale partidului, 
pentru a cinsti prin noi și 
prestigioase fapte de muncă cea 
de-a 36-a aniversare a procla
mării Republicii, inaltul for le
gislativ al tării a dezbătut pro
iectele unor acte normative si 
programe de o însemnătate deo
sebită pentru viata cconomico- 
socială a României, pentru în
treaga activitate pe care po
porul nostru o desfășoară in ve
derea înfăptuirii mărețului pro
gram de făurire a societății so
cialiste multilateral dezvoltate.

La sosirea in rotonda Pala
tului Marii Adunări Naționale, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu. cei
lalți tovarăși din conducerea 
partidului și statului au fost 
intimpinati cu alese sentimente 
de dragoste, stimă si prețuire, 
eu puternice și îndelungi a- 
plauze

Lucrările sesiunii au fost des
chise de președintele Marii A- 
dunări Naționale. tovarășul 
Nicolae Giosan.

Deputății și invitații au păs
trat un moment de reculegere 
în memoria deputatului Augus
tin Francisc Iosif, decedat în 
perioada care a trecut de la 
precedenta sesiune a M.A.N.

Pe ordinea de zi, aprobată in 
ședința de deschidere a actualei 
sesiuni, sînt înscrise

1. Proiectul de lege pentru a- 
dooiarea Planului national unic 
de dezvoltare economico-socială 
a Republicii Socialiste România 
pe anul 1984 ;

2. Proiectul de lege pentru a- 
doptarea Planului de dezvoltare 
a agriculturii și industriei ali
mentare pe anul 1984 ;

3. Proiectul de lege pentru a- 
doptarea Bugetului de stat pe 
anul 1984 ;

4. Programul privind aplicarea 
măsurilor de autoconducere și 
autoaprovizionare pentru asigu
rarea unei bune aprovizionări a 
populației cu produse agroali- 
mentare și bunuri industriale 
de consum pe perioada 1 oc
tombrie 1983 — 30 septembrie 
1981 ;

5. Proiectele de legi pentru a- 
probarea decretelor cuprinznd 
norme cu putere de lege em:se 
de Consiliul de Stat după Se
siunea a șaptea a Marii Adu
nări Naționale.

Intrindu-se în ordinea de zi.
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929 „LA SARAJEVO SĂ CONSOLIDĂM CEEA CE ESTE
ACUM DOAR UN ÎNCEPUT PROMIȚĂTOR"

■ dorește Dorin Degan, pilotul echipajului român dc bob-4

Marele concurs internațional 
de bob desfășurat pe pirtia o- 
limpică de la Sarajevo (cu par
ticiparea echipajelor reprezen- 
țînd 17 țări) a prilejuit echipa
jului „România**  confirmarea — 
în parte a bunei performante 
obținută, cu putină vreme în 
urmă, la Wlnterberg. unde s-a 
clasat pe locul 6. La Sarajevo, 
echipajul format din Dorin De- 
gan — pilot. Cornel Popescu, 
Gheorghe Lixandru și Costel 
Petrariu s-a clasat pe locul 8. 
întrecînd — printre altele — 
echipaje din U.R.S.S. Canada. 
Austria, Marea Britanie, R. F. 
Germania. Italia. Elveția (echi
paj pilotat de vestitul Erik 
Schărer). S.U.A.. Franța. Sue
dia. Amănunte despre concursul 
de la Sarajevo le-am aflat de la 
pilotul Dorin Degan, căruia
i-am  solicitat mai întil să ne 

tovarășul Stefan Bîrlea, pre
ședintele Comitetului de Stat al 
Planificării, a prezentat expu
nerea la Proiectul de lege pen
tru adoptarea Planului națonal 
unic de dezvoltare economico- 
socială a Republicii Socialiste 
România pe anul 1984.

In continuare, tovarășul Ion 
Teșu. ministrul agriculturii și 
industriei alimentare, a pre
zentat expunerea la Proiectul 
de lege pentru adoptarea Pla
nului de dezvoltare a agricul
turii și industriei alimentare, 
pe anul 1984. iar tovarășul Pe
tre Gigea, ministrul finan'clor, 
expunerea asupra Proiec'uiui dc 
lege pentru adoptarea Bugetu
lui de stat pe anul 1984.

Avindu-se in vedere legătura 
strinsă dintre cele trei proiecte 
de legi, a fost expus in conti
nuare, coraporiul Consiliu'ui 
Suprem al Dezvoltării Econo
mice și Sociale a României a- 
supra acestora de către tova
rășul Manea Mănescu. vicepre
ședinte al Consiliului Suprem.

Tovarășul Vasile Bărbuleț. se
cretar al Comisiei pentru in
dustrie și activitatea economi- 
co-financiară a Marii Adunări 
Naționale, a prezentat, apoi, Ra
portul comun al comisiilor per
manente ale Marii Adunări Na
ționale care au avizat proiec
tele de lege aflate in discuție.

In ședința de după-amiază a 
avut loc discuția generală asu
pra proiectelor de legi.

La discuția pe articole, depu
tatul Silviu Curticeanu a pro
pus. în numele Consiliului de 
Stat, unele amendamente în ce 
privește titlurile proiectelor de 
legi, ca si al programului, afla
te pe ordinea de zi Ia primele 
patru puncte, astfel ca acestea 
să exprime direct si să reflecie 
mai exact conținutul lor. Ma
rea Adunare Națională a adop
tat. în unanimitate amenda
mentele. în baza cărora titlu
rile documentelor respective 
sînt reformulate.

După discutarea pe arti
cole Si aprobarea acestor a- 
mendamente. Marea Aduna
re Națională a votat in unani
mitate : Legea planului na
tional unic de dezvoltare eco- 
nomico-socială a Republicii 
Socialiste România oc anul 
1984 ; Legea planului de dez
voltare a agriculturii și in
dustriei alimentare ale Repu
blicii Socialiste România pe a- 
nul 1984 si Legea Bugetului de 
stat al Republicii Socialiste 
România Pe anul 1981. care, 
prin prevederile lor. in de
plină concordantă cu hotărirîle 
Congresului al XII-lea si Con
ferinței Naționale ale partidu
lui. stabilesc obiective si sarcini 
hotăritoare pentru ridicarea 
pe o treaptă superioară a în
tregii activități economice si 
sociale in patria noastră con- 
tribu'e la ridicarea calității vie
ții si muncii întregului popor. 
. Lucrările sesiunii continuă.

relateze cauzele disputării pro
bei de bob-4 in numai două 
manșe. în loc de Datru. cite 
două pe zi.

— în prima zi, cmd a fost 
foarte frig, gheata a devenit 
dură, casabilă și s-a spart în 
virajele 5, 6, 7, 8. 9 și 13 (ul
timul). ceea ce a îngreuiat des
fășurarea coborîrilor si i-a de
terminat pe organizatori să ho
tărască anularea manșei se
cunde și tinerea, a doua zi. a 
unei singure manse.

— V-a afectat spargerea vi
ralelor ?

— Din păcate, da. Noi am a- 
vut numărul de start 20 și am 
prins pirtia destul de deterio
rată. ceea ce nu ne-a perm s 
decît ocuparea Iocs’ui 13. In 
ziua următoare, cîrsd tempera
tura s-a ridicat simt'tor și o*sta  
a fost reparată aproape inte
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După etapa a 16-a a Diviziei ,,A“ de fotbal

SURPRIZELE Șl... COMPLICAȚIILE LOR!
obișnuiți comentatorii să le 
considere pe acelea in care 
gazdele reușesc să-și taie par
tea leului. Cum n-a mai fost 
cea care a succedat-o, toc-

S-a consumat, așadar, și pen
ultima etapă a turului cam
pionatului nostru cel de toate 
zilele, A fost o rundă care s-a 
deosebit mult de precedenta,

O nouă mare ratare a echipei Rapid. Fundașul Pirvu. venit în 
atac, reia balonul peste poarta părăsită de Cristian. (Fază din 
meciul Rapid — F.C. Argeș 0—2). Foto : I. MIHAICA

cea de simbăta trecută, cind e- 
chipele care au jucat atunci 
în deplasare n-au reușit să ob
țină decît TREI PUNCTE, prin 
trei egalități, cele de la Ora
dea (F. C. Olt), Petroșani (Di
namo) și Hunedoara (Dunărea— 
C.S.U.). Etapa a 15-a a fost, 
deci, una normală, cum sînt

C. M. de handbal feminin (grupa B)

CIȘTIGÎND MECIUL CU R. F. GERMANIA, 
ECHIPA ROMÂNIEI PE LOCUL AL lll-lea

Victoria finală a revenit echiiei R.D. Germane. care s-a calificat pentru turneul olimpic
KATOWICE. 15 (prin tele

fon). — După mai bine de o 
săDtămină de întreceri, nu de 
D'j'ine ori aprige. cea de a 3-a 
edit'e a C.M, de handbal fe
minin (grupa B) s-a încheiat 
vineri seara la Palatul Sportu
rilor din capitala Silezie:. Par
tida finală, care a oous echi
pele cistigătoare ale celor 
două serii, respectiv R. D. Ger
mană si Polonia, a avut ca 
deschidere, așa cum se spune.
.finala mică*.  în care s-au în- 
tilnit formațiile clasate De lo
cul secund in cele două serii 
Dreliminare. adică reorezen-

gral, am refăcut din handicap 
și am urcat pe locul 8. deoa
rece am avut posibilitatea să 
urmăm trasa optimă pentru bo
bul nostru, studiată si aleasă 
in coboririle de antrenament.

— Care sint principalele ex
plicații pentru evidentul salt 
valoric (exprimat prin locurile 
ocupate în clasamente) dintre 
sezonul precedent si cel actual ?

— Faptul că am concurat pe 
un bob nou — competitiv cu 
al adversarilor — ne-a rid’cat 
mult moralul : in toamna aces
tui an am avut continuitatea în 
pregătirea pe gheată, fără în
treruperi de durată ; personal 
am acumulat mai multă expe
riență în conducerea bobului și

Dumitru STANCULESCU

(Continuare in vag 3-3) 

mai pentru că rezultatele ei 
n-au mai ținut cont dc .calcu
lele hîrtiei”.

Cine și-ar fi putut imagina, 
de exemplu, că liderul, care 
zdrobise la București pe F. C. 
Bala Mare, va claca la Galați, 
în fața celei mai neproductive 
echipe a campionatului ? Și 

tativele României si R. F. 
Germania. Jucînd din nou 
bine, cu atit de apreciata in
ventivitate in atac si cu si
guranță in apărare, handbaliste
le românce au ciștigat si de a- 
ceastă dată. Scor final : Româ
nia — R. F. Germania 24—20 
(11—9). In felul acesta, echipa 
noastră s-a situat in această 
întrecere pe locul al 111-lea a! 
podiumului de onoare ceea o>

PROFILURI GORJENE
Reluăm seria profilurilor, 

care se afla pe ultimii metri. 
Cu scuzele de rigoare si cu 
justificarea Dartialâ provenită 
din faptul câ reporterul s-a 
intimolat să fie si cronicar de 
fotbal, așa că întreruperea are 
o compensație deplină — spu
nem noi — în maratonul a- 
eestei toamne. încheiat atit de 
frumos la Bratislava. Să mai 
facem precizarea că acest pro
fil va fi urmat de ultimele 
trei — Vaslui. Sălaj si... Capi
tala al cărei too a înceDUt să 
fie lucrat încă de oe acum, 
fără Drea multe sanse de con
sens...

Am plecat spre Tg. Jiu cu 
o oarecare stringere de inimă. 
Ne simțeam vinovati pentru 
faptul că acceptasem ideea 
craiovenilor de a o plasa în 
topul lor De Natalia Andrei - 
Betini. care o considerau dol- 
ieancă. la o aruncătură de băț 
de granița județului. Stinghe
reala se datora si faptului că 
venea la rînd un județ — ne 
souneam — fără stele. Una e 
să iei de la Sibiu sau de la 
Brăila s< alta e să-i iei Jiului 
vîrful. Din fericire nentru re
porter ..mas» rotundă" a iie- 
nilor nu a Dărut afectată. 
Dimpotrivă... Toți au fost, de 
părere, cu o anume mîndrie. 
că Goriul mai are destule 

Steaua, cu una dintre cele mai 
•bune apărări din divizie, a pri
mit TREI goluri pe stadionul 
Dunărea !

Cine ar fi crezut, iarăși, că 
Universitatea Craiova, cu mai 
mult de jumătate din... echipa 
pentru Paris, va primi o lec
ție usturătoare de combativita
te din partea unui „11“ — C. S. 
Tîrgoviște — care „înoată" din 
greu în subsolul clasamentului, 
dominat de —7 în clasamentul 
adevărului !

Cine ar fi bănuit, de aseme
nea, că F. C. Olt, după ce fu
sese gata gata să învingă la 
Oradea, conducînd acolo cu 1—0 
pînă spre finalul partidei, nu 
va reuși să înscrie nici măcar 
un gol Chimiei, formația care 
a primit pînă acum 25 de go
luri (doar Petrolul Și F. C. Ba
ia Mare au la nasiv mal 
multe) ! ?

In sfîrșit, puțin previzibilă șl 
înfrîngerea severă a Rapidului, 
după o comportare meritorie la 
Craiova, deși F. C. Argeș se 
anunță — din nou, bravo Dn- 
brin (!) — foarte periculoasă, 
echipa piteșteană fiind recu
noscută pentru contraatacuri tă
ioase. eficiente, care i-au adus 
multe succese notabile.

Și a mai fost o partidă cu 
suspans. Cea de pe stadionul 
Dinamo. în care campionii s-atf

Lourențiu DUMITRESCU

(Continuare in nan 2-3) 

constituie — să recunoaștem — 
un rezultat meritoriu.

Meciul a fost echilibrat la 
început, cind jucătoarele vest- 
eermane. mai proaspete si mai 
viguroase s-au impus si chiar 
au condus : 2—0 (min. 8). 8—R 
(min. 19), Echipa noastră a e-

lon GAVRILESCU

(Continuant in oao i *-«>

nume. Au cerut, totuși, cu u- 
mor să facem precizarea că 
de la granița cu Doliul nu e 
doar o aruncătură de băț... Că 
piuă la Cănreni de unde e 
Natalia mai e si Stoina. mai 
e si Crusetul... Acestea fiind 
zise, să vedem topul :

1. TURTUREA Cornel (lupte)
2. PAVEL Vasile (volei)
3. IONESCU Mariana (volei)
4. CRIVAT Ion (volei)
5. BOTA-IANASI Mar a (hand

bal)
6. CURCAN Petre (fotbal)
7. MIUȚI llie (lupte)
8. POPESCU Gheorghe (atle

tism)
9. ALIONESCU Ion (lupte)

10. RĂCELESCU Mircea (fot
bal).

Iată că se poate si fără Na
talia — păreau să spună ..me
senii". adică Dumitru Secotă, 
președintele C.J.E F.S.. profe
sorul de istorie Gheorghe Mi- 
cu. profesorul de educație fi
zică Victor Perescu. profesorul 
de română Panti Cristea, un 
fanatic al sportului gorjan

loan CHIRILA

(Continuare in pao 2-3)



La Școala generală nr. 165 din Capitală Turneul decisiv ol Diviziei „A‘* dc baschet (m) „TROFEUL C!BthllUM“ Câmp

RESPECT PENTRU COMPETIȚIE,

PENTRU COMPETITOR
întreceri-]*?  din cadrul etapei de 

iarnă a „Daciadei" au început 
și la Școala generală nr. 165 din 
Capitală, dar lucrurile merg aici 
mai anevoios, oricum nu Ia ni
velul acelor unități de învăță- 
mînt care — nu știm cum fac — 
raportează încă de pe acum cifre 
ce scot în evidență o participare 
de... sută la sută. Și chiar peste, 
dacă avem răbdarea să notăm 
și cuprinderea cadrelor didac
tice (! ?).

Cri de la ' Școala generală nr. 
165 din marginea cartierului Ber- 
ceni raportează — puțin stinghe
riți de avalanșa cifrelor adunate 
pe la C.E.F.S de sector — că 
au cuprins în actuala etapă a 
„Daeiadei" albe doar vreo 10 Ia 
sută din școlari. Au organizat, 
adică. întreceri de șah, tenis de 
masă, ceva săniuș în primele 
ziîe de zăpadă, cu aproximativ 
250 din ----- ’

• levi cît 
tîmplă de o-bicei cînd se intră 
în intimitatea cifrelor, a * 
lor reporterul află că 
acțiune n-a fost deloc 
250 de copii să-i înscri, 
părți pe grupe valorice, 
bitrezi. să-i recompensezi, totuși, 
cu o cupă, cu o diplomă — nu 
e simplu. Asta cînd respecți com
petiția’și competitorul, indiferent 
dacă sportivul abia ajunge la 
masa de șah cînd iți faci dato
ria. cînd muncești cu râspunde- 

competcnță și seriozitate.
în fapt, -a Școala generală nr. 

165 sportul cuorinde toată puș- 
timea. Aici. „Daciada" nu este 
o competiție care începe, ci una 
eare mereu continuă, spre sa
tisfacția copiilor cuprinși în di
ferite întreceri: acum, bună
oară, in „Cupa 30 Decembrie". 
Dispeceratul întregii activități se 
află chiar la intrarea în școală, 
acolo unde serie Direcțiunea. în 
funcție de tura respectivă (școa
la are 64 de clase !) „Direcțiu- 

fi profesoara de lim- 
Adriana Circiumaru. 
acestei unități de 
profesoara de fetorie 

directoarea

cei aproape 2500 de e- 
are școala. Cum se în-

lucruri- 
această 
ușoară: 

să-i îm- 
să-i ar-

re.

nea" poate 
ba română 
directoarea 
fnvățămînt: 
Elena Șantier, directoarea ad
junctă; profesoara de educație fi-

1-6 SAU 7-12? LA CULTURISM

zică luliana Hidi, directoare ad
junctă cu problemele de educa
ție, comandant-instructor al unită
ții de pionieri: poate fi învăță
toarea Rada Tutunaru, -----------
al B.O.B. S-a terminat,

secretar 
spre 

exemplu, antrenamentul la txas- 
;_ zi ___”, ---------- - . cu

dragoste și grijă întreținută), ușa 
.Direcțiunii" este deschisă pen
tru o clipă, antrenoarea Floren
tina Popescu de la C.S.S. nr. 5 
anunță acest lucru. în sală își 
încep activitatea alți viitori per
formeri îndrumați, pregătiți de 
dascălii de sport Antoniu Pădu- 
reanu, Mircea Ștefănuț, Mioara 
Lungulcscu și Florica Făgăraș. 
Operativ, ..dispeceratul" rezolvă 
pe loc probleme școlare și chiar 
extrașcolare:

— Dumneavoastră ?
— Am fost eleva școlii...
— Așa, și ?
— Dumneavoastră mi-ați fost di

rigintă. O știți 
mea mai mare, 
bal ?

— Vă știu pe 
nomistă, acum 
cu ea ?

— Fumează, tovarășe dirigin
tă !...

— Și vrei s-o chem de Ia Ga
lați aici, la direcție, să stau de 
vorbă cu ea. nu ?

— Da. tovarășe dirigintă !...
— Imposibil ! Dar, dacă totuși 

trece prin București, roag-o 
să-mi facă o vizită...

Școala generală nr. 165 se nu
mără printre unitățile de invă- 
țămint fruntașe ale sectorului 4. 
Primele întreceri din cadrul noii 
etape de iarnă a ,J3aciadei“ au 
reunit, pentru început, doar cî- 
t?va clase de elevi. Dar le-au 
reunit într-o dispută frumoasă, 
temeinic organizată, care — lu
cru esențial — CONTINUA, cu- 
prinzînd tot mal mulți elevi. E 
meritul unei comisii alcătuite a- 
nume în vederea acestei etape 
de lamă a ..Daciadei*.  în care 
disciplina, seriozitatea și lucru 
în perspectivă stau Ia Ioc de 
frunte !

chet (sală nouă, modernă,

De astăzi pînă duminică, in 
Sala sporturilor din Constanța 
se desfășoară al șaselea tur
neu al Diviziei ,.A“ de baschet 
masculin, la terminarea căruia 
vor fi cunoscute grupele valo
rice 1—6 și 7—12. în aceste con
diții. este clar că cele mai im
portante meciuri au . loc intre 
echipele aflate la mijlocul cla
samentului si care aspiră să 
urce mai sus de treapta a Șap
tea.

Astăzi, dc Ia ora 9 : Univer
sitatea C.S.Ș. Viitorul Ciuj-Na- 
poca — Carpa'i Grup 3 Con
strucții București (în tur : 98— 
82) Academia Militară Mecanica 
Fină București — Politehnica

deC.S.Ș. Unirea Iași (81—79) ;
Ia ora 15 : C.S.U. Balanța Si
biu — I.C.E.D. C.S.Ș. 4 Bucu
rești (72—96). C.S.U. Brașov — 
Dinamo București (54—91). 
Steaua — Rapid București 
(103—77). Farul Constanta — 
Dinamo Oradea (73—86).

★
Clasamentul înaintea acestor 

înt.lniri : 1. Steaua 37 P. 2. Di
namo Buc. 36 n. 3. I.C.E.D. 32 
p. 4. Rapid 30 d. 5. Dinamo O- 
radea 29 p. 6. C.S.U. Sibiu 28 
p. 7. „U” Cluj-Napoca 27 p. 8. 
Politehnica Iași 26 p. 9. Acade
mia Militară 25 p. 10. Farul 25 
D 11. C.S.U. Brasov 24 
Carpați 20 p.
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Vasile TOFAN

TOATE PIIIVIRIlf SPRE GIMNASTICA

elementele 
depistate in 
F.R. 
trial

Baschet 
rezervat

cele 
ulti- 

orga- 
băie- 

mai 
în

mai mari, da- 
deosebit 
gabarit, 

se va 
duminică 

si

de 
de

mare 
dotate

în dorința de a împrospăta 
loturile naționale de juniori și 
junioare cu 
mai dotate 
ma vreme, 
nizeazâ un
Iilor născuti în 1967 (si 
tineri) si fetelor născute 
1966 (si mai tinere). Antrenorii 
secțiilor din Capitală si din 
tară pot prezenta și elemente

ceva 
perspectivă, 
ca talie si

Acțiunea 
simbătâ si 
băieți). luni si marți 
fete), în sala Floreasca.

La trialul respectiv nu 
lua parte sportivii component! 
ai loturilor reprezentative de 
juniori si junioare.

La Sibiu s-a desfășurat timp 
de două zile ultimul concurs de 
culturism prevăzut în calenda
rul competițional intern al aces
tui an.

La cea de a treia ediție a com
petiției „Trofeul Cibinium", or
ganizată de asociația sportivă 
Recolta Sibiu, au participat nu
meroși concurenți din București, 
Oradea, Tg. Mureș, Sibiu, Cis- 
nădie, Orașul Victoria, Timișoa
ra, Iași, Constanța, Rîmnicu Vîl- 
cea și Pitești.

Iată cîștigătorii concursului 
JUNIORI MICI: 55 kg — Floren
tin Gheorghiu (Lie. ind. Spiru 
Haret); 60 kg — Viorel Pop 
(Lie. ind. Spiru Haret) și Ma
rius Iordănescu (Recolta Sibiu). 
65 kg — Constantin Mărgineanu 
(Recolta Sibiu) : 70 kg — Marian 
Nuță (Rapid București), +70 kg
— Florin Preuteasa (Buletinul 
oficial București) ; JUNIORI 
MARI: 65 kg — Constantin Mă-r- 
gineanu (R?colta Sibiu); 70 kg — 
Florin Moldovan (A.S.A. Tg. Mu
reș) ; 75 kg — Iosif Denes (Me- 
talotehnica Tg. Mureș); -I 80 kg
— Florin Uceanu (Lie. ind. Spi-

SENIORI: 70 kg — 
-------- Iași); 76

MULȚI
ÎN

Relua: e.Jfcjer 
celor <louă od 
s-a încheiat 
scontate : FI. 
tiaat la I. Mâi 
Șubă în fata J 
Astfel cei doi 
nrezenti în tui 
plutonul destul 
aspiranților la I

Aseară, in n 
excepția partid 
Grunberg. ind 
toria ultimuluil

LA MIERCUREA CIUC,

DE DIMENSIUNI
pe pista 

o’: ru
de la 
in con
tată de

• La Miercurea Ciuc, 
naturală d- dimensiuni 
pice, se patinează incă 
sfirțitul lunii noiembrie, 
diții muit îmbunătățite 
sezonul trecut: s-au dat In fo
losință modeme vestiare pentru . — .. - . . toate

con- 
chiar

desfășura 
(pentru 

i (pentru

vor

ru Haret);
Ioan Dragomir (C.F.R.
kg — Alexandru Costache (Ra
pid București); 82 kg — Nicolae 
Giurgi (A.S.A. Tg. Mureș) ; 88 kg 
— Petru Ciorbă (C.F.R. Iași). Pe 
echipe, atît Ia juniori mici, cit 
și Ia juniori mari a
Liceul industrial Spiru Haret din 
București, iar Ia seniori Recolta 
Sibiu.

cîștigat

PISTA NATURALĂ

OLIMPICE ESTE GATA DE START
Miercurea 
participa-

Sporesc 
gim naști eii 
pectivă ! O 
prezenta 
sport olimpic în aproape toa
te 
cit șl 
ta multor asociații și cluburi 
de a-și forma nuclee de per
formanță. Una din dovezi — 
ceea ce a realizat Clubul 
sportiv școlar din Alexandria...

Doi foarte tineri 
de educație fizică, 
Adrian Boboc.

continuu cotele 
noastre de pers- 
demonstrează atit 

acestui admirabil
concursurile ..Daciadei", 

mai ales — dorin-

profesori 
Elena și 

au pus, aco
lo. bazele unei secții de gim
nastică. Faptul este consem
nat cu doi ani în urmă. 
Timp suficient — cînd ești 
pasionat și harnic — de a... 
trage linie și de a fixa un 
prim bilanț: din peste 60® de 
eleve ale școlilor generale 
din Alexandria, cei doi pro- 
fesori-antrenori și-au alcătuit 
eîteva grupe cu care au în
ceput operația dc ..șlefuire a 
talentelor", cum afirmă ei. 
Condițiile ? Dificile, ca Ia ori
ce început. In'Ual, gimnaste
le soților Boboc au lucrat în

Peco", apoi Ia
3 (acolo 

preconizează a se 
constitui un centru foarte pu
ternic) și — în fine — Ia 
Sala sporturilor. Zilnic, eîte 
două antrenamente, dumini
cile concursuri de verificare. 
Iar cînd s-au Ivit ocazii, alte 
concursuri în afara oreșukn 
de reședință al Teleormanu
lui. Cum a fost, anul acesta, 
.,Cupa Tomis*,  acolo unde 
micile gimnaste din Alexan
dria s-au situat după Din a mo 
București și Farul Constanța;

sala de la
Școala generală nr. 
unde se

la 
de

Onești, din nou po- 
frunte Intre repre-

apoi, 
zitie 
zentantele cluburilor șpontîve 
școlare. încurajator acest 
start !

Motiv pentru care soții 
boc stăruie în munca 
dor?sc să realizeze noi 
noi pași spre împlinirea 
cilor lor gimnaste. Mici, real
mente. pentru că cea mai în 
vîrstă. Adriana Mușat, abia a 
împlinit 13 ani. Adriana este 
un fel de... port-drapel 
gimnasticii feminine din 
iexandria. Prin demonstrați
ile el pline de acuratețe și-a 
creat mai întîi simpatizante, 
apoi colege de echipă, pe 
Gina Ene, Ramona Beiu și 
Codruța Nițu (ca și ea eleve 
ia Școala generală nr. 3), pe 
Mihacla Topală și Florentina 
Păun, de la Școala generală 
nr. 7 și pe Monica Rizea, de 
Ia Școala generală nr. 5. Și. 
mai recent, chiar pe surioara 
ei, Mara Mușat, acum în 
clasa a Il-a, la „generală 3". 
Mezina echipei...

Iată eine sînt... pionierele 
gimnasticii teleormănene eu 
care prof. HaraUmbîe Ienes- 
cu, directorul Clubului spor
tiv școlar din Alexandria, a 
cucerit toate... inimile la re
centul Festival al fetelor te- 
lecrmănene. Mal mult, 
speră că fie cucerite 8» ini
mile altor și altor iubitori ai 
gimnasticii (și ai sportului) 
din întreaga țară.

Pentru că grațioasele feti
țe din Alexandria se află 
doar Ia început de drum ?...

Trberiu STAMA

Bo- 
lor.

ți- 
mi-

al 
A-

se

fete și băieți. dotate cu 
cele necesare organizării 
ciwsiir&or republicane și 
internaționale, s-au asigurat us
tensilele pentru mențin-rea și 
curățarea gheței, treabă de care 
răspunde o echipă de lucrători 
condusă de șeful bazei sportive 
de iarnă, Arpad Dietrich. Spre 
deosebire de alți ani, au fost 
luate din timp măsurile actetois- 
trative. iar vremea a ținut, de 
data aceasta, cu patinatorii» care 

două săptămîni s’? 
de 
să

de aproape 
pregătesc Jntens pe „inelul 
gheață". Duminică urmează 
se desfășoare concursul inaugu
ral dotat eu „Cupe C.S.Ș. 
Miercurea Ciuc".

• La „Cupa C.S.Ș. 
Ciut**  și-au anunțat 
rea și reprezentanții unei secții 
afiliate in acest an la forul de 
specialitate, aparținînd asociației 
I.M.A.S.A. Sf. Gheorghe 
ședințe Vasile Lăcătușn). 
început activitatea — ne-a 
maestru? sportului Andrei 
antrenorul viteziștUor din 
Gheorghe — cu 15 începători se
lecționați în urma unor teste pe 
uscat și cu cîțiva alergători cen- 
saerați, cu care am lucrat pe 
gheața Iacului Ciueaș din Tuș- 
nad (n.n. — aflat Ia 25 km de 
Sf .Gheorghe) aproape o 
de zile*.  Fostul multiplu cam
pion, aeiim antrenor, a 
trei achiziții de primă marcă: 
cunoscutul sprinter Dezideri» Je
nei, membrii al lotului olimpic, 
care a terminat I.E.F.Ș.-ul și e 
profesor d^ educație fizică în 
comuna Bixad, din jud. Covasna, 
fostul campion absolut AndFei 
Erdeîyi, transferat de ia Tnacte-

(pre- 
.,Ara 
spus 

Okoș, 
Sf.

IimA

făcut

„UN ÎNCEPUT PROMIȚĂTORn

(Urmare din pag 1)

— in plus — am folosit mai 
bine perioada de pregătire pe 
uscat, prin eoboriri ne bob cu 
rote, zboruri eu avioane de a- 
crobafic și conducerea motoci
cletei chiar pe pjrtia de bob 
tiin Sinaia. Intenționat ani lă
sat Ia urmă aportul împingăto- 
rilor Cornel Popescu, Gheorghc 
Lixatulru și Coste! Petrariu, toți 
formiud O ECHIPA perfect su
dată Ia starturi și... sufletește. 
Faptul că. de regulă, echipajul 
„România" obține starturi foarte 
bune contribuie la ridicarea re
zultatelor.

— Ce opinie ti—«ai
despre nîrtia olimpică 
Saraievo ?

— Este o pirite foarte 
pretențioasă, care solicită ma
ximum de atenție ți viteză dc 
reacție deosebită. Na fac decit 
să repet părerea unor specia
liști experimentați atenei ciad 
afirm că. după pista de Ia Lake 
Placid, cea de la Sarajevo este 
cea mai dificilă, în speeial la 
jumătatea ei. Coueret. după vi-

format 
de la

rapidă,

rujul 5 urmează o linie 
de circa 
lansează 
o viteză

dreap'.ă 
care te 
si

69 de metri 
pe virajele 6 

_ . ___ _ de circa 149 de
metri la oră ! Aici, dar șj în 
alte porțiuni ale pistei, 
elipă de neatenție poate pro
voca intrarea sau ieșirea 
șită din viraj, urmate de 
ca rea dificilă a liniei drepte, 
cu urmări nefericite la înre
gistrarea timpilor.

— Ce urmărește echipajul ro
mân în perspectiva Jocurilor 
Olimpice ?

— Desigur, ne bucură foarte 
mult eă am intrat — după cum 
ni se spune — in elita mon
dială a bobului, că am ajuns 
să fii» băgați in seamă de e- 
chipajete eare se clasau ma» 
întotdeauna pe primele 10 
locuri ale clasamentelor marilor 
competiții. Dar sîntem convinși 
ti mai avem multe dc învățat, 
și încă intr-o perioadă foarte 
scurtă, pe care dorim să a fo
losim fără timpi morii, astfel ca 
la Sarajevo să consolidăm ceea 
ce considerăm acum do»F un în
ceput pFomitător.

7 eu 
kilo-

orice

gre
ața-

• In Împrejurimile su- 
dionului din Bocșa Izvor s-a 
desfășurat cfosuI dotat cu 
„Cupa C.S.Ș. Reșița", aflat la 
a treia ediție, Ja care au fost 
prezenți peste de spor
tivi din mai multe județe. P*  
echipe a oiști gat cea a clu
bului organizator, C.S.Ș. Re
șița — 114 p, urmată în cla
sament d«e C.S.Ș. Jimbo-lia 56 
p și C.S.Ș. Lugoj 23 p. Prin
tre cîștigătorîi probelor au 
fost Liliana Hie (JimfcoUa), 
Gabriela Banciov (Reșița), 
Petre Dubovan (Reșița) Si A- 
lexandru Misiei (Jimbolia). • 
IN ORGANIZAREA asociației 
sportive Olimpia Oradea, din 
inițiativa lieobosUuJUtL 
ran al ciclismului 
Ioan Csire, a avut 
un reușit concurs 
c-ros rezervat celor __ _______
cicliști. Au terminat pe pri
mul Joc L. Ducr*t  — Ia ju
niori miei și G. Jankuj — Ia 
juniori mari. • ECHIPA DE 
fotbal Vulturii Lugoj, care

a retrogradai din eampiooaiul 
Diviziei „C*.  are aeum o si
tuație dificUâ in campiona
tul județului Timiș in care 
activează. Din Iotul de X de 
jucători, la ora actual^ doar 
12 sint apți de joc, 10 fiind

(ins trudo r Zaharia Alexar.- 
etaov) are dej*  uk palmares. 
Recent a cișHgst aorta*  de 
la Vaslui a unei importante 
eompealtii rezervate echipelor 
din unitățile dto agrteuitnră, 
iar ta campionatul mur.iciplu-

CORESPOf^ȘNȚiI WȘTIțl

vete- 
orădean, 

Ioc recent 
Oe ciclc- 

ma.l tineri

accidentați, dintre care doi 
eu fracturi duble. Toate aeci- 
denlărifle au avut loc tn me
ciuri cu echipe sătești, echipe 
care suplinesc pregătirea teh- 
nleă cu jocul brutal. Din pă
cate, comisia județeană de 
fotbal nu ia nid o măsură 
împotriva _ .__  .
practică un fotbal nepermls 
de dur I • LA A.S. GLOBIA 
TULCEA, care funcționează 
pe lingă S.M.A. din onațul de 
la portițe Deltei, voleiul se 
afiă la loc de cinste. Echipa 
înființată eu doi ani ta urmă

echipelor care

lui TuJcea s-a clasat, ir*  
cest an. pe primul loc. • 
sala --------------------- -
Bistrițe s-au întrecut ____
250 de tineri judoka în faj- 
trecerile de zonă ale eam- 
piionetuluâ republican de ju
niori. Foarte bine s-au com
portat reprezentanții ClubuJui 
sportiv școlar Oradea. care 
au cîștîgat șase locuri I la 
juniori I și II. • LA ARAD 
a avut loc prima ediție a 
concursului înterjudețean de 
>utOmodellsm „Vrixnul de 
aur", la care au prezentat

POLIVAMB4TA

a-
1N 

dM-, 
fsl«

moâele 37 de eoaeuresiU, din
tre ease 11 juniori. Pe echipe 
a efeUga- Votata Arad 2247 
p, urmată ue Semănătoare*  
București I2tt p 91 HapSet O- 
sadea 1M0 p. S-au remarcat 
modelele prezentate de F. 
Ffeur (Votata Arad), C. Chira 
(Semănătoarea București), L. 
Han£a (Rapid Oradea) și Em. 
Oisteeeu (ConsArucoorul Ti
mișoara). • PE ALEILE pă
durii Crihaia. din apropierea 
municipiului Drobeta Tr. Se
verin, s-a desfășurat o fru
moasă Întrecere de alergări 
pe teren variat, „Crosul Pă
cii”, Ia eare s-au întrecut nu
meroși tineri din localitățile 
județului Mehedinți. Cîstigă- 
tori au fost: I. a vini*  Giunean 
(Șc. gen. CrăguleșM) ți 
rentin Nieulescu (Șc. 
Bîcleț).

FkJ- 
gen.

BELATAJU de la: d. 
van, <Ih. Lerinez, €. < 
F. Comța, I. Tom». O. 
becaru și V. Mănatu.

>. Gta- 
Otaru, 

. Ber- f

nul Brașov, și tînărul clujean 
Adalbert Lakatoș (unul dintre 
cei mai buni juniori) care s-a 
stabilit la Sf. Gheorghe. după 
terminarea stagiului militar, iar 
acum face parte dintre favoriții 
concursurilor de seniori.
• De eîteva zile apreciatul an

trenor clujean prof. Mihai Timiș 
se află Ia Miercurea Ciuc eu o 
grupă de performanță. în frunte 
cu Mihaeta Timiș (16 ani) care 
pînă în prezent a îndeplinit de 
șapte ori norma de maestru al 
sportului și se pregătește 
eîștige anul acesta titlul de cam
pioană absolută la senioare. Ur
mează să mai sosească aici, in 
vederea primelor concursuri re
publicane, un alt lot de 18 fete 
și băieți, de la C.S.Ș. Viitorul 
Cluj-Nspoca. în noul sezon mul- 
iă încredere inspiră antrenoru
lui M. Timiș patinatorii Rodica 
Abrudan, Angela Săulean, 
tae Cheul, Alexandru 
și lanoș MoLdevan.
• Patinatorii de 

Miercurea Ciuc. care 
acum de condiții bune de pre
gătire, se antrenează sub condu
cerea Măriei Tașnadi-Lăzărescu. 
Ea lucrează zilnic cu un efectiv 
de 27 de fete și băieți, împărțiți 
fri trei grupe valorice, fiind a- 
jutată de antrenorul Nicolae 
Toth. (Tr. I.).

LA 1
Cum. dealtfq 

lupta s-a ascu 
în finala temu 
Herculane. Obi 
torie consecutl 
lt-a (la Marga 
Dana Nu(u a I 
tea clasamenti 
reia Mureșan I 
rupta cu Ta 
runda a 11-a I 
teanu). Sprint 
Gabriela Olăra 
rînd!) care a 1 
oară cu Eugel 
si turn contrl 
fără Dioni). d 
Mureșan — Ti 
Chiricuță — I 
Olărașu “WMj 
rupte). ț'OTcul 
I’ogorcviei - I 
I’olihroniade I 
0,5, Călinescil

să

Nieo-
Munteanu

ia s.c.
beneficiază

PROFILURI
(Urmare din oaa !)

în presa spor- 
Gorjului.
zicem că
pe

nu
deasupra,

si, nu în ultimul rînd, Manole 
Bălei, un alt om de sport care 
se asociază si 
tivă de numele

Privind topul, 
e rău deloc și,
destul de limpede. Ar fi lup
tele, dar ar fi. in primul rînd, 
voleiul, eu un frumos grupai 
pe locurile 2—3—4. Dacă1 am 
face o adiționare de puncte, 
după sistemul 10—9—8—7—6, 
am vedea că voleiul reprezintă 
24 de puncte în topul gorian, 
în lima ce luptele se nrezintă 
cu 16 puncte. Pe locul trei 
fotbalul, eu sase puncte, deși 
cele două nume nu epuizează 
resursele fotbalului gorian. re
prezentat. de pildă, «i de fos
tul stoper... constănțean Tîl- 
vescu.

Această supremație a voleiu
lui este un fapt obiectiv, spor
tul plasei-ștaehetă fiind pe 
prim-plan în structura sporti
vă a județului și ca urmare a 
faptului că a putut fi învă
țat, cel uuțin in faza elemen
tară. fără o bază materială 
deosebită. în aceeași situație 
se află si fotbalul, sportul tu
turor pentru care e nevoie în 
primul 
destie.

în 
sportiv 
sînt luptele, fotbalul, 
mul si boxul. Sperăm 
leiul. reprezentat în 
rînd prin jucători 
fost, va relua o creștere de
ocamdată întreruptă. (Gorienij 
vor Spune că firul continuă -— 
este vorba de Corina Crivăț, 

.fiica fostului internațional, pre
zent în top. dar Corina, adi
că Moraru prin căsătoria cu

rînd de talent si mo-

preeeupările 
sporturile

Gprjului 
prioritare 

alletis- 
ca si vo- 

primul 
eare au

LA (
La Brașov sJ 

teresantă intri 
bere și greco 
la car? au pa 
de la Dynamq 
Germană). Pe 
libere, au ieJ 
mătorii: cat. I 
(St. r. Bv.), I 
(Dinamo Bv.)| 
62 kg — U. M 
T. Jablowski I 
mo Luckenwl 
Gheorghe (Stl 
Gh. Mi tu, 901 
(ambii de la I 

— M. Tamașl 
kg — Gh. Sl 
Printre cei ca 
mii la grecJ 
48 kg — M.l 
56 kg — Gll 
C-Iu>n.g) și 70l 
nu (C.S.Ș. -j

Carol <1

GQ»
portarul din 
ne, de fapt 

Atletismul 
doar prin I 
Gheorghe H 
gul“ de ast 
top, fistureal 
toarea Victl 
mana nation 
ce impune I 
poului genei

Tn topul I 
tului se pJ 
canotorul Ci 
ore canotoșl 
ceanu. deșii 
nează cu I 
rotundă, I 
Gorjuluj d<| 
ei biologic, I 
sportivă fiii 
mișoara". I

Gor.iul sol 
speranță cr| 
luptător dil 
Miuți. Anrl 
rul său ani 
cu este del 
după cum ■ 
numele luil 
Dodcscu, 
peclivă. I

Of-ul Gel 
balul. Dacăl 
între A sil 
mereu intri 
înfruntat oB 
beta Tr. sl 
eforturi, 
turor resute 
mai pierd I 
loarc, ca <■ 
sau Filip. H 
xtil sportivB 
buna adăp<B 
tel de prirH 
tic, care tl 
fntbal, ■

Impresia H 
înainte al M 
urca ștachl 
talie sportH
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LA MASCULINĂ I
a 

întrerupte 
ezultatele 
piu a ciș- 

iar M. 
Ionescu. 
maeștri 

Intră 
Imeros

în 
al

cui 9-a. 
îfanov 
cu vic- 
ș — Băr-

bulescu si Olteanu — Nicolaide. 
întreruDte. la celelalte mese au 
fost consemnate remize : Foișor 
— Mărâșescu. Ghitescu — 
Ghindă. Ionescu — Gheorghiu, 
Pavlov — Subă Lumi — Stoica.

în clasament conduce Stoica 
6 n. urmat de Ghindă. Gheor
ghiu si Șubă 5,5 <5. Tavlov, 
Ghițescu. Grunberg si Ionescu 
5 d Bărbulescu si Olteanu 4 p 
(1). Mărășescu. Ștefanov 4 p. 
Foișor. Lupu 3.5 p. Kertcsz 
2,5 p (1). Nicolaide 2 p (1).

I
I
I
I

• De unde moda asta ? Doi jucători de ia Dunârea C.S.U. Galați. 
Antohi Mureșan, din te miri ce motive. Ca apărut miercuri pe 
teren nebârbieriți de o sâptâmînâ. In aceeași maniera, plus niște 
plete ia fel de neestetice, se prezintă și Laurențiu, care face notă 
discordantă cu ținuta decentă c colegilor lui de la Steaua. 0 Miercuri, 
Dunârea C.S.U. a obținut prkna victorie în fața echipei Steaua. Mai 
mult, gâloțenii au marcat liderului 3 goluri, după ce in 15 etape 
nu înscriseseră decît 5 goluri, # Deci se poate și fără Hanghiuc. 
Jucător talentat și de atitea ori remarcat, Hanghiuc dă semne de... 
vedetă, f * * . .. ...
echipa 
gtndit. 
pentru 
calvar, 
balul ?
evoluat doi gâlâțeni (Stoica și Majaru)

I
LIDERE I
HERCULANE I

prevăzut, 
Maximum 
la Băile 
5-a vic- 
pnda a 
dorescu) 
pn frun- 
I Marga- 
|n între- 

si în 
licla Ol — 
bctaculos 
ptorii la 
I a doua 
lă (cal 
I turnuri, 
kzuitate: 
I 0,5—0,5,

0,5—0,5. Jicman 
0.5-0,5.

înaintea ultimelor 4 
MURESAN. NUȚU 7,5 
7 (1), Polihroniade 7. 
viei. Baumstark 6.5 etc.

Baumstark

runde : 
Olărașu 
Pogore-

I
I

PESTE 300
DE MICI SCRIMERI

IN
LA

COMPETIȚIE

I 0,5, 
Ila 0,5— 
duminică

SATU MARE
Satu

scrimă ... „
duit zilele trecute

I
I
I

kt o in- 
|pte, li- 
[juniori, 
.sportivi 
d (R.D. 
Icuri, la 
bri ur- 
I Iftimie 
I. Bîreu 
I. Goky, 
|s kg — 
I Dyna- 
I — T. I kg - 
I Șerban 
I 100 kg 
I, 4100 
b Bv.). 
lat pri- I fost : 
r- Bv.).
■ us celui 
blnicea-

Mare, cunoscut centru de 
din tara noastră, a găz- 

tnadiționalul 
concurs „Cupa Elore", aflată In 
acest an la a 6-a ediție. Pe plan
șele din moderna sală din 
litate au evoluat, la toate 
patru arme, peste 300 de 
scrimeri. copii în vîrstă de 
ani, din 25 de secții din 
(surprinzător, Bucureștlul 
fost reprezentat !).

Iată cîștigătorlt, pe categorii
de virată; floretă fete (114 con
curente) — cat. 9—10 ani: Erika 
Veber — - - -
cat. 
mian 
13—14 
Satu 
concurențt) 
Silviu Axinte (S.C. Baeău): cat. 
11—12 ani; Adrian Grtger (C.S.Ș. 
Oradea); eat. 13—14 anf; Andrei 
Balint (Flacăra Satu Mane); sa
bie (50 concurenți) — cat. 10—12 
ani: Zamfir Frfncu (Traetorul 
Brașov); cat. 13—14 ani: Bogdan 
Horeanu (C.S.Ș. Unirea Iași); 
spadă (59 concurent!) — cat. 
18—14 ani: Traian Cue (C.S. Satu 
Mare).

Competiția, foarte bine organi
zată, s-a bucurat de un real 
succes, primii clasați fiind re
compensați cv frumoase premii 
șl diplome. (Z. KOVACS — eo- 
resp).

loca- 
cel« 
mid 
9—14 
țară 
n-a

(C.S.Ș. Satu 
11—12 ani : ErHra 

(C.S. Satu Mare) ; 
ani: Cornelia Moise 
Mare); florrti biieți 

eat. 9—10

Mare);
De
cât. 

(C.S.
<111 
ani:

I
I
I
I
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L tem-

iude- 
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rapes- 
imist, 
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Miercuri el nu o jucat din cauza cartonașelor galbene și 
a evoluat foarte bine fârâ el, ceea ce trebuie să-i dea de 
Mai mult, am auzit că acest jucător nu are nici o preocupare 
viitorul lui ca om, curwile liceale fiind pentru el un adevărat 
Anii trec, Hanghiuc. Ce vei face după ce termini cu fot-
Te-ai întrebat, oare 1 D La Galați, în echipa Steaua au 

" .-l-t— ,1 -----), în timp ce pentru localnici
primul gol a fost morcot de Soare, produsul clubului militar I S Din
excelentul program editat de clubul Petrolul Ploiești, in care o poginâ
o fost rezervată echipei naționale, am reținut din inspiratele catrene 
semnate . de apreciatul Nelu Quintus, cel din dreptul lui lucescu : 
„La Paris transmitem știrea, / C-am făcut <loar.,. încălzirea I*  • La 
Ploiești, gazdele ou marcat in mîn. 13 un gol perfect regulamentar. 
Oaspeții ou protestat că portarul Bucu a fost împins. De acord, a
fost împins. Insă cind... lovitura de la colț nu se executase, deci 
cînd mingea nu era in joc. lor cind mingea nu este In joc nu se 
poate lua nici o sancțiune tehnică. Ceea ce n-au știut, se vede,
portarul Bucu și, moi ales, Biro 1, care l-a acuzat pe... arbitru I 
E greu regulamentul de fotbal I • Știți cîți ani au împreună portarii
fiului î 67 I Cavei, 33 și Homan, 34. Multă experiență, adunată.
Dealtfel, ei se antrenează reciproc, cu maximă seriozitate șl efectele 
se văd: Cava, reprezintă unul din punctele „tari*  ale primei echipe, 
iar apariția in urmă cu 6 etape o „bâtrinului*  Homan, decis să aibă 
meciuri in picioare, In poarta echipei de „speranțe*.  • In meciul 
Jiul — F.C. Baia Mare, oaspeții ou dat o replică curajoasă, ame- 
nințînd fragilul avantaj al gazdelor. Pînă la urmă, victoria a fost 
opâratâ, dar antrenorul Jiului, Gogu Tonca, nu afișa bucuria de 
rigoare. Era chiar Încruntat cind ne-a mărturisit: „Am greșit, șl nu 
mi-o pot ierta, că m-am pripit fâcind schimbări chiar la pauză. Ela 
s-au dovedit nejustificate*.  Ă Debut de bun augur al arbitrului C. 
Voicu in Divizia A. In timpul partidei de Io Petroșani, el s-a dovedit 
mobil, exact șl discret. • Este recunoscut atașamentul suporterilor 
echipei Rapid foță de culorile clubului de lingă podul Grant. Și 
miercuri. In timpul meciului cu F.C. Argeș, ei și-au Incurajot echipa 
favorita cu multă căldură, In contradicție cu vremea friguroasă. Dor 
încurajările lor ou Încetat odată cu primirea primului gol Inserts 
de piteșteanul Ignat. Intr-un moment greu, tocmai cind jucătorii fe
roviari aveau nevoie mai mult ca aricind de ajutorul galeriei I Moi 
mult, o more parte dintre spectatorii oftați ir tribunele stadionului 
Republicii ou trecut brusc in extrema cealaltă, ad rest nd cuvinte in
jurioase [ucătoriior rapldiștl. Le amintim acestora că un adevărat 
suporter râmine fidel echipei iubite și la bine, și la rău. • F.C. 
Argeș și-a intrat, cum se spune „in mină*,  acum trei etape, cind 
o ciștigot, în deplasare, meciul cu F.C. Bala Mare. De otunci Dobrin 
și ai săi au învins tn etapa a 15-a. la Pitești, pe Politehnica lași, 
iar miercuri pe Rapid, kt București. Și cum milne F.C. Argeș joacă 
acasă cu A.S A. Tg. Mureș (șl ore de partea ei prima șansă), for
mația argeșeanâ poate real-iza o suită de patru Jocuri victorioase. In 
plus, va mai urma și restanța cu Dinamo, ceea ce l-a făcut pe 
Dobrin să spună: „Dacă vom eiștiga și eu Dinamo, ne gtndim la 
un loc pa podium..,*.

De la broasca lui La Fontaine la...

...CELE DOUĂ FETE
ALE MONEDEI

in
precedent). Punctul Be î
Tirgoviște tot 3 (trei)

ARBITRII ETAPEI DE MllNE,

ULTIMA A TURULUI DIVIZIEI
Politehnica Iași — F.C, olt: R. 

MATEI: T. ’oneseti (ambii din 
București) și FI. Popescu (Plo
iești) ;

Chimia Bm. VUcea — Dunărea 
C.S.U.: M. NICULESCV; V. Măn- 
descu și E. Pitr«*eu  (toți din 
București);

Steaua — Petrolul: CR. TBO- 
DORESCU (Buzău); R. Petrescu 
/Brașov) «4 Gh. Tout (Aiud);

F.C. Bihor — C.S. Tlrgoviste: 
M. SA LOM IR (Clu)-Napoea); ~ 
T$re«n (Reghin) șl D. Buciuman 
(Timișoara);
F.C. Bala Marc — Rapid: N. 

RAINEA (Birtad): I. Crăeiuneseu 
(Rm. VRcea) *1  C. Bitian (Cra
iova) ;

ANUNȚ
Clubul Sportiv Universitar 1.E.F.S, organizează In perioa

dele 26—30 detembrie 1983 $i 3—7 ianuarie 1984, Intre Orele 
9—12, selecție Ia tir. pentru eleve si elev, născuti între anii 
1968—1970.

Acțiunea va avea loc la poligonul I.E.F.S.. din atr. Maior 
Enc 12 (Stadionul Republicii), tramvaie 3—8—13—20 și me
troul (stația Izvor).

CONSFĂTUIREA arbitrilor de box
între 21 și 23 decembrie 1983 va avea loc, la București, 

consfătuirea oficialilor de bea din întreaga tară. Ședințele 
se vor desfășura în sala de festivități a Administrației de 
Sfat Loto-Pronosport din clădirea sediului centra] din Ca
lea Victoriei.

între 15 și 30 decembrie tinerii care doresc Oft «Tactice 
sporturi aeronautice (zbor cu motor, planorism si parașu
tism) se pot înscrie la cursurile organizate de Federația 
aeronautică română.

Informații privind condițiile, durata și specialitățile pen
tru care se fac înscrieri pot fi obținute Ia sediile Aeroclu
burilor teritoriale.

invitație la sovata
Renumită și peste hotarele tării, stațiunea balneoclimaterică 

Sovata se află la o altitudine de 536 m, Înconjurată de munți 
împăduriți. Pitorescul stațiunii asigură împletirea in mod fericit 
a curei balneare cu o odihnă reconfortantă.

O modernă și complexă bază de tratament, hotelurite „So
vata", „Aluhiș", „Făget" și „Căprioara", precum șl vilele eu 
o arhitectură atrăgătoare asigură condiții deosebite pentru 
efectuarea unei cure balneare cit mal eficient?.

Stațiunea este indicată pentru tratarea afecțiunilor gineco
logice, ale aparatului locomotor (reumatismale generative, 
abartleuiare. inflamatorii, posttraumatiee, neurologice peri
ferice).

Sala de spectacole, clubul, cinematograful, biblioteca, sala 
de gimnastică, prscum și numeroasele posibili tați de drumeție 
spre - „Virful Cireșului", ,, Valea Sebeșului", „Cimpul Cetății" 
ș.a., sint doar eîtcva mijloace de agrement puse la lndemîna 
dv. pentru petrecerea timpului liber in mod plăcut și util.

Locuri șl Informații suplimentare se pot obține de ia toate 
agențiile șt fiHatete Oficiilor Județene de turism, precum șl 
3a cele ale I.T.H.R. București,

I.

«5 
to 
r PM 
H 
C5 
W e— 
V)

F.C. Argeș — A.S.A. Tg. Mu
reș: D. PETRESCU; 3. Gluma 
(ambii din București) șl M. Man 
(Cluj-Napoea);

Sportul studențesc — Jiul Fe- 
tro«aai: V. ANTOHI (Iasi); V. 
Curt (Medgidia) și M. Georges
cu (Constanța);

S.C. Bacău — Dinamo: O.
STRENG (Oradea); M. SUneseu 
(Iași) șl M. Dragu (Galați);

Univ. Craiova — Corvinul: N. 
DINESCU; Gh. Constantin (am
bii din Rm. vtlcea) *1  A. Gbeer- 
ghe (P. Neamț).

DUPĂ ETAPA A 16-1

A IHVIZ4EI nAM
(Urmare dm p«0. 11

desprins cu mare dificultate, 
abia în finalul ei. de un F. C 
Bihor inventiv, una din reve
lațiile turului.

Incluzind In grupul rezultate
lor ieșite din tiparul obișnuit 
și pe cel de la Tg. Mureș, un
de Sportul studențesc a mai 
ciștigat și in campionatele tre
cute. avem imaginea de an
samblu a unei etape care • 
captat atenția iubitorilor de fot
bal și a mărit Ia maximum in
teresul pentru cea de mline. 
ultima a turului.

Coborîrtd la —5 tn clasamen
tul adevărului, Rapid a dat noi... 
speranțe trio-ului din subsolul 
clasamentului pentru partea • 
doua a întrecerii...

Pierzînd Ia Galați, Steaua — 
lider de mai nurită vreme — 
fși vede amenințată serios po
ziția Pentru că, iată, campi
oana „urcă™ mereu, jucind «me
todic, evolufcid constant bine, 
fără sincope. Dinamo are acum 
21 de puncte, unul mai puțin 
decît Steaua, dar și două jocuri 
restanță, dintre care unu) pe 
teren propriu. învingătoare» lui 
Hamburger S.V. poate, deci, 
ajunge pe primul loc al clasa
mentului și poate deveni, acum, 
în plină iarnă, „campioană de 
toamnă".

Se anunță, prin urmare, o ul
timă etapă cu foarte multe a- 
cute : o etapă care oferă pri
lej de reabilitare echipelor 
rămase datoare miercuri, și nu 
le mai numim, că se știu ele ; 
o etapă care va încheia un se
zon atît de bogat în evenimente 
fotbalistice de excepție, eare 
au făcut să se vorbească și să 
se serie elogios despre echipele 
noastre.

Mai ales despre echipa națio
nală.

Dorim să fim bine înțe
leși. de la început pînă la 
sfîrsit. Ne bucurăm sincer 
— si din toată inima — 
pentru iubitorii fotbalului 
din Galati si din Tîrgoviste 
care miercuri au trăit două 
memorabile victorii, la care 
cei mai multi dintre ei nici 
nu îndrăzneau să se gîn- 
dească.. z\veau și prea în
dreptățite temeiuri — să 
recunoaștem _  în temerile
lor. Favoritele lor — firave 
rău, săracele, în rezultate — 
întilneau ..spuma" fotbalu
lui românesc, la Galati lu
cind liderul (faimos autor 
a 35 de goluri. între care 7 
înscrise chiar 
meciul 
iar la
evoluau internaționalii noș
tri cei atît de lăudați (și in 
proză si în versuri), si pe 
merit lăudati !

Mari, foarte mari victorii 
au obtinut fntr-adevăr. Du
nărea si C.S. Tîrgoviste. o- 
cupante ale unor locuri re- 
trogradante din moment ce 
au învins mari fruntașe, 
cu... foarte mari pretenții-

Tn aceeași măsură este 
însă valabilă si RECIPRO
CA ! Mari, foarte mari 
eontraperformante au „reu- 
»it“ (ce chin o fi fost pe 
ele. ce zbatere...) Cele două 
mari ..team-uri" fruntașe 
ale campionatului. Ca să 
vezi. 0—0 si 1—1 In semi
finala Cupei U.E.F.A. (!). 
cu Benfica, si două-înfrîn- 
geri-două (în primăvară si 
acum) ia Tîrgoviștc. acolo 
unde minunății susținători 
ai acestui club — ne scoa
tem pălăria în fata Tor ! — 
ce zbat ca vai de ei să a- 
dune 11 iucători de ,A" în 
fiecare etapă (Bravo M. Be- 
cheanu — antrenor, bravo 
F. Rădulescu — președinte 
de secție!). Ne întrebăm 
însă cu ce suflet s-or fi în
tors în Bănie ..șefii" echi
pei oltene, antrenorii ei ? 
Ne mai întrebăm si cum 
or fi fost ei ..recflpționati" 
la Craiova de marea masă

a iubitorilor fotbalului cra- 
iovean și nu numai de ei

Cu Steaua, ce să mai zi
cem. cifrele au o ..potri
vire" nemaipomenită eare 
nu poate fi în nici un fel 
răstălmăcită pentru că — 
spre deosebire de cuvinte, 
pe care le mai poți suci __
cifrele rămîn seci si drep
te. Ad că marchează Dună
rea 3 (trei) goluri în 14 
(paisprezece) meciuri, în 
1260 de minute adică ! —
înaintea iocului de Ia Hune
doara —. iar Stelei (care, 
repetăm, marcase 35 de go
luri pînă miercuri) îi în

scrie lejer în nu- 
90 de minute, 

goluri!!!
(Bravo L. Antohi — antre

nor. bravo G. Buhancă — 
președinte, bravo tinere ju
cător Soare!). Superbă per
formantă au obtinut băieții 
din Galati !

. .Dar ?i RECIPROCA și 
cealaltă latură a monedei 
este simetric valabilă. Mare 
contraperformantă a „reușit" 
Steaua — în primul rînd, 
conducerea ei ! — la Galați.

Cunoaștem, cunoaștem prea 
bine vechile refrene : jucă
torul x, jucătorul y au tă
cut, au dres, s-au umflat 
(cu aer) ca broasca din fa
bula lui La Fontaine etc. 
etc. Dar șefii jucătorilor, 
ei. cei care se aliniază per
fect Ia primirea laudelor, 
ei ce-au păzit ?

Fără îndoială. farmecul 
fotbalului îl fac si marile 
surprize una. două la un 
an. Dar două super-surpri- 
ze deodată 1 Cu două echi
pe mari, care au condiții 
excelente si jucători de 
certă valoare națională si 
internaționali.

încă o dată felicitări din 
inimă gălătenilor si tîrgo- 
vistenilcr t

Celorlalte „părți" însă, 
nota cuvenită, o notă .în
cărcată" după fantă...

Mswiu» POPESCU

Cu suma de numai
10 lei, ORICINE
JOACA POATE
OBȚINE : • atito-
turisme ,.Dacia

mari su
me de ltani in
frunte eu cele de
50.080 lei ; MAI
MULTE BILETE — 

MAI MULTE SAN- 
SE DE FRUMOA
SE SUCCESE!
ULTIMA ZI DE 

PARTICIPARE — 
mmMH 17 decem
brie 0K.

ADMINISTRAȚIA DE STAT 

tOTD-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
• TRAGEREA OBIȘNUITA 

LOTO d- astâsl, W decembrie 
1993, ce desfășoară tneeptnd 
de la ora 14,39 In sai» cuibu
lui sportiv Progresul «In 
BucurețU, str. tir. Staicovicl 
w. 42 ; numerele ciștigătoare 
vor fi transmise la televiziune 
șl radio în cursul serii.

SUCCESELE SIMT MARI. 
SECRETUL ESTE MIC :

LOZ PLIC

• CÎȘtMIUBII.E TRAGERII 
LOTO DIN • DECEMBRIE. 
Categoria 1 : 2 variante 25% 
— autoturisme Dacia 1300 ; ca
tegoria 2 : 2 variante 190% a 
27.311 tei și- 4 variante 25% a 
6 328 lei ; categoria 3 : 6 va
riante 160% a 5.202 tei și 39 
variante 25% a 1-301 lei ; ca
tegoria 4 ■ 42 variante a 1.951 
lei ; categoria 5 : 179,25 varian
te. a 457 lei : categoria 6 : 295 
variante a 278 lei ; categoria 
X : 1.346,25 variante a 100 lei. 
Report la categoria 1 : 318.445 
lei. Autoturismele „Dacia 1300“ 
de la categoria 1. obținute pe 
bilete jucate 25%. au revenit 
participanților : COJOCARU
DAN din -eow». Manoleasa. jud. 
Botoșani și NEAGU IOAN din 
Timișoara.



PE GHEATA SI PE ZAPADAu u

MOSCOVA. Componenții lo
tului olimpic de biatlon al U- 
niunii Sovietice au participat la 
un concurs de verificare, la No
vo dbirsk. In cursa de 10 km 
a cîștigat Siluns, iar în cea de 
15 km pe primul loc s-a situat 
Ja'.na. Proba de ștafetă a reve
nit echipei compuse din Si
luns, Kașkarov. Idinov si Milo- 
darov. <

VzlNCOUVER. Pe patinoarul 
din localitate s-a desfășurat 
partida internațională amicală 
dintre reprezentativele de ho-

Maria-Rosa Quario, cîștigătoarea 
strieres.

chei ale Canadei și R.F. Ger
mania. La capătul unui ioc 
foarte echilibrat scorul a fost 
egal : 2—2 !

DES CONTAMINES. P> uir- 
tia din această stațiune fran
ceză a avut loc un slalom uriaș 
femei contînd pentru ..Cupa 
Europei* *4 la schi alpin. Victoria 
a revenit schioarei franceze

calat prima oară la 6—6 (min. 
17). dună care, chiar dacă ad
versarul a opus o dîrză rezis
tentă si chiar dacă uneori a 
mai avut conducerea, ea a do
minat tot mai clar, detașîndu- 
se treptat înlr-o învingătoare 
merituoasă. Sfirsitul primei 
reprize Si începutul celei de a 
doua a fost perioada in care 
s-a decis totul, adică minutele 
în care echipa noastră s-a 
desprins net si în care a exce
lat Mariana Oacă. autoare a 
patru goluri consecutive intre 
minutele 27—36. în finalul jo
cului. formația noastră a cedat 
pasul, fiind prea sigură de vic
torie. ceea ce a permis tenacei 
formații adverse să recupe
reze si să se apropie ca scor la 
trei puncte : 15—18 (min. 50). 
Ultimele 10 minute ale meciu
lui au găsit însă formația noas- 
z~ă în bună dispoziție de ioc. 
_.o?alerînd ritmul si actio- 
n.nd ceva mai atent în apărare, 
handbalistele noastre au pu
nt să-si Păstreze, fără emo- 
ii avantajul nînă la fluierul 

al care a consfințit o noua
• orie a lor în această între- 
'■ 2 oe care o termină, numai
< ii o singură înfrîngere. De 
'o ’.il al III-lea. Au arbitrat 
b vî Șt. Jug si H. Jeglici 
<1 oslavia).

i locul vedetă. în care s-au 
în lnit reprezentativele R. D. 
Germane si Poloniei, victoria a 
revenit. cu scorul de 20—19 
(3—8). echipei R. D, Germa
ne. care în acest fel a ocupat 
primul loc în această competi
ție si a obtinut calificarea pen
tru turneul de la J.O, de la 
Los Angeles.

Tată sî celelalte rezultate I 
PENTRU LOCURILE 5—6 
Cehoslovacia — Bulgaria 28—26

C.M. DE HANDBAL FEMININ
(Urmare din pag 1)

Carole Merle în 2:33,99 urmată 
de coechipierele sale Anne-Flo
re Key cu 2:36,20 și Elisabeth 
Chaud cu 2:36.62. Pe locul 4 
s-a clasat elvețianca Corinne 
Eugster cu 2:36,76.

SESTRIERES. Schioara ita
liancă Maria-Rosa Quario a ob
ținut un frumos succes in cursa 
de slalom special din cadrul 
„Cupei mondiale". în cele două 
manșe ea a totalizat 1:37.66 de- 
vansînd-o Cu 33 de sutimi de 
secundă pe austriaca Rowita 
Steiner și cu 62 de sutimi pe 

slalomului special de la Se-
Telefoto : A.P.-AGERPRES 

elvețianca Erika Hess. Tn cla
samentul general al _Cupei“ pe 
primele locuri se află : Erika 
Hess (Elveția) 111 p. 2. Irene 
Epple (RFG) 90 p. 3. Maria 
Walliser (Elveția) 51 p. 4. Hanni 
Wenzel (Liechtenstein) și Lea 
Solkner (Austria) 47 p. 6. Olga 
Charvatova (Cehoslovacia) 44 p. 
7. Tamara McKinney (SUA) 
39 p.

(11—11) ; PENTRU LOCURILE 
7—8 Danemarca — Austria 
23—13 (14—6); PENTRU LOCU
RILE 9—10 Suedia — Norvegia 
28—26 (11—10. 22—K) si PEN
TRU LOCURILE 11—12 Spania 
— Olanda 24—23 (11—11. 20— 
20). Deci clasamentul final 
arată astfel : 1. R. D. Germa
nă ; 2. Polonia ; 3. România ; 
4. R. F. Germania ; 5. Ceho
slovacia : 6. Bulgaria ; 7. Da
nemarca ; 8. Austria ; 9. Sue
dia ; 10. Norvegia ; 11. Spania ; 
12. Olanda.

• CICLISTA ENGLEZA Mandy Jones, 
fostă campioană mondială La fond, a anun
țat că abandonează activitatea oompetițto
nală. deși este în virată de doar 21 de ani. 
„Practic ciclismul de la 12 ani, a declarat 
Mandy, și de aceea cred că a venit timpul 
să mă opresc. Nimic nu-mi va schimba 
hotărirea, nici măcar o eventuală ofertă 
de a deveni o ciclistă profesionistă” • XE- 
NISMANUL FRANCEZ Yannick Noah, cîș- 
tigătorul turneului d« la Roland Garros, 
suferă de mai multă vreme de pe urma 
unei leziuni la genunchi. De aceea, el 
nici n-a mai participat la ultimele turnee 
internaționale. Cele 1682 de puncte pe care 
!e-a acumulat ii sint suficiente pentru a 
fi admis printre viitorii pârtiei pan ți la 
tradiționalul turneu ..masters*,  de la New 
York. • AMERICANUL Aaron Pryor, cam
pion mondial la box. la categoria super- 
ușoară. In versiunea W.B.A., a fost recent 
arestat de autoritățile polițienești din Los 
Angeles pentru deținerea de stupefiante. 
Ulterior el a fost eliberat pe cauțiune dar 
instanța judecătorească urmează să decidă 
șl să se pronunțe. Pryor este campion 
mondial din august 1980 și a cîștigat toate 
cele 34 de meciuri susținute ca profesio
nist (32 înainte d® Limită). Va rămîne oare 
vacant titlul W.B.A la această categorie ? 
• ÎN MINUTUL 81 al derbvulul orașului 
indian Calcula, dintre echtnele Snorting 
Mihammedian și East Bengal, arbitrul a 
anulat golul egalizator (East Bengal con
ducea cu 1—0), fapt ce a declanșat un 
mare scandal, completat cu o bătaie zdra
vănă între suporteri, apoi între aceștia si 
poliție. Au fost înregistrate însemnate pa
gube materiale șl un mare număr de ră

niți. Observatori imparțiali a.firmă că de
cizia arbitrului a fost absolut corectă. ! • 
VIITORUL SEZON al competițiilor automo
bilistice de formula 1 va debuta, tradi
tional, cu întrecerile pentru Marele premiu 
al Braziliei, dar în loc de 26 februarie,

cum se știa, cursa va avea loc la 25 mar
tie. • EXISTA ÎN VENEZUELA două su
rori gemene, ambele aruncătoare de su
liță: Mariela și Marieta Riera. Marieia a 
devenit recent recordmană națională cu 
53,84 m (v.r. de 53,60 m îi aparținea Marle- 
tei). Marieta a cîștigat însă titlul de cam
pioană a Americii de Sud. la Santa Fe, 
în Argentina, în timp ce Mariela a fost 
a treia. • FOSTA RECORDMANA MON
DIALA la săritura în înălțime, italianca 
Sara Simconi, accidentată la C.M. de la 
Helsinki și-a reluat antrenamentele cu 
intenția mărturisită de a participa la J.O. 
de la Los Angeles, Ea se antrenează cu

în ultima competiție a anului
MgMaMWi» i ii ■■■■■..- , .................... ... , —11

HOCHEISTII ROMÂNI S-AU COMPOSTAT BINE,
DiND SPERANȚE PENTRU ANUL VIITOR

Mai puțin bogat decit cel 
precedent, sezonul internațional 
al hocheiștilor români nu a cu
prins in această toamnă prea 
multe confruntări internaționa
le. A fost „Cupa Sovietski 
Sport", cu rezultate net mai 
bune ca în ediția precedentă, 
apoi partidele cu Dynamo 
Weisswasser, cu o comportare 
deloc satisfăcătoare și, iată, re
cent, „Cupa Otecestvcn Front" 
la Sofia, cu rezultate surprin
zător de bune. Cum se -vede, o 
comportare fluctuantă, avînd 
însă — spre satisfacția tuturor 
— un final de an promițător.

Despre acest ultim test dorim 
să ne ocupăm în aceste rinduri, 
prezentînd cîteva informații u- 
tile de la turneul din capitala 
Bulgariei, unde echipa de ho
chei a țării noastre a lăsat o 
impresie dintre cele mai bune. 
Ea a ocupai locul II în clasa
mentul general, după puternica 
formație din „liga de onoare" 
a campionatului sovietic, 
„SIBIR“ din Novosibirsk, dar 
înaintea unei puternice forma
ții cehoslovace, lideră a cam
pionatului serici secnnde, TJ 
Sklady Fraga, a selecționatelor 
Bulgariei și L'ngariei Dar iată 
rezultatele și autorii golurilor 
echipei noastre : cu SIBIR No
vosibirsk 2—5 (2—2, 0—2, 0—1) 
la capătul unui meci în care 
echipa noastră a fost egală cu 
puternicul său adversar, pier- 
zînd prin două mari erori de 
apărare. Au marcat : Cazaca și 
Chiriță ; cu Ungaria 6—3 (4—1,
1—0, 1—2). Au marcat : Gereb

KASPAROV LA 0 JUMĂTATE
Cea de a zecea partidă a se

mifinalei pentru camp:or.atul 
mondial de șah. dintre Viktor 
Korcinoi si Garry Kasparov, 
desfășurată miercuri seara, s-a 
încheiat remiză după 42 de mu
tări. După această par’idâ sco-

MOSCOVA. 15 (Agerpres). — 
„Tragerea la sorți a grupelor 
preliminare ale viitorului campio
nat mondial de fotbal a fost fa
vorabilă echipei noastre- — a 
declarat corespondentul sportiv 
al agenției TASS. fostul Interna
țional sovietic Nikita Simonian.

„Consider eă in această grupă, 
a șasea, din care mai fac parte 
Danemarca, Irlanda, Elveția și 
Norvegia, selecționatele U.R.S.S. 
și Danemarcei sint principalele 
favorite. Fără Îndoiala cea mai 
puternică grupă este a doua. în 
care este foarte dificil să dai 
un pronostic, formațiile R.F. 
Germania, Cehoslovaciei. Suediei 
și Portugaliei avînd șanse egale 
de calificare-.

• LONDRA, 15 (Agerpres). — 
Fostul președinte a’ Federației 
international’ de fotbal (in pe
rioada 1961—1974). Stanley Rous, 
se numără. In continuare. în ciu
da vlrstei înaintate (88 de ani), 
printre animatorii jocului cu 
balonul rotund. în prezent, el 
este președinte de onoare la 
trei cluburi engleze din prima 
ligă: Watford. Arsenal și Queen’s 
Park Rangers. Recent. răspun- 
zind la o întrebare referitoare 
la viitorul fotbalului. Stanley 
Rous a spus: „Fotbalul se va 
dezvolta continuu, deoarece este 
ce! mai popular sport din lume 
și contribuie la cooperare și 

2, Cazacu, Nistor, Popescu, E. 
Antal ; cu TJ Sklady Praga 5—2 
(3—2, 2—0, 0—0). Joc excelent 
al hocheiștilor români, care au 
cîștigat prin golurile lui Pisăru 
2, Cazacu, Hălăucă și A. Antal ; 
cu Bulgaria 8—5 (2—0, 4—3,
2—2). Echipa română a condus 
cu 6—1 (min. 35), dar porta
rul Bartha, introdus atunci, a 
avut o prestație foarte slabă 
(in 5 minute 3 goluri !). Au 
marcat : Solyom 2, Gereb 2, Hă
lăucă, Pisăru, Cliiriță, A. Antal.

Dintre jucătorii români s-au 
remarcat — așa cum ne spunea 
conducătorul delegației, Viorel 
Păunescu — portarul Valerian 
Netedu, care a și fost declarat 
cel mai bun portar al turneu
lui, cea de a doua linie de a- 
tac, intr-o formulă nouă : Ge
reb, Solyom, Pisăru, fundașii 
Popescu și Elod Antal, precum 
și mereu activul Traian Caza
cu. O mențiune specială merită 
Cornel Chiriță, care în acest 
sezon — se pare — a înțeles 
criticile ce i-au fost aduse și 
evoluează constant bine, disci
plinat, util echipei. Este, cum 
se spune, un cîștig pentru lotul 
nostru reprezentativ, in rîndu- 
rile căruia vor reintra după 1 
ianuarie, probabil, și jucătorii 
suspendați : Tureanu, portarul 
Gh. Huțan și Justinian. în. fe
lul acesta, este de așteptat ca 
forța generală de joc a echipei 
să crească și rezultatele ei să 
fie tot mai bune în lunile fe
bruarie și martie ale anului vii
tor.

DE PUNCT DE VICTORIE
rul a devenit 6—1 în favoarea 
tînărului jucător sovietic. Kas
parov mai are nevoie doar de 
o jumătate de punct oentru a 
obține victoria ! Partida a 11-a 
se va desfășura astăzi.

prietenie intre sportivii din toa
te țările*.
• La ta chei er ea primei părți 

a campionatului Bulgariei. pe 
primul, loc al clasamentului se 
află echipa ȚS.K.A. Septemvris- 
ko Zname Sofia — 24 p, urmată 
de formațiile Levski Spartak So
fia — 23 p și Sliven — 18 p.

Rezultate din etapa a 15-a: 
Levski Spartak — Ț.S.K.A. 2—0; 
Haskovo — Sliven 0—0, Belașița 
Petrici — Beroe Stara Zagora
3—2; Cemomoreț Burgas — Cemo 
More Varna 2—0; Tnakia Plovdiv 
— Etir Timovo 4—1.
• Giancarlo Morrone. antreno

rul echipei Lazio din Roma, în 
prezent pe penultimul loc al 
clasamentului primei divizii ita
liene, a fost demis din funcție 
de președintele clubului, fostul 
internațional Giorgio Chinaglia. 
„Mi-a fost greu să iau această 
decizie, dar cred că jucătorii a- 
veau nevoie de o asemenea 
schimbare, mai ales pe plan psi
hologic. Alegerea lui Paolo Ca- 
rosi (45 de ani) poate fi benefi
că, în această privință” a decla
rat Chinaglia. Pînă acum Carosl 
a funcționat ca antrenor la A- 
vellino, Fiorentina, Cagliari și 
Bologna.

TELEX ® TELEX

ATLETISM • Portughezul Car
los Lopez, câștigătorul ediției 
trecute a crosului Sau Silvestra, 
din noaptea Anului Nou, la Sao 
Paulo, a anunțat că nu va lua 
startul la ediția, din acest an în- 
trucît nu se simte pregătit pen
tru o cursă atît de dificilă. Lo
pez a declarat că la Jocurile O- 
limpice de la Los Angeles va 
concura in proba de maraton.

CICLISM • Ediția de anul vi
itor a Turului Suediei se va des
fășura după sistemul open între 
13 și 20 iunie, în opt etape de-a 
lungul a 1.240 km. Organizatorii 
au invitat echipele amatoare ale 
U.R.S.S., Poloniei, Cehoslovaciei, 
Elveției, Danemarcei, Finlandei. 
Norvegiei și Marii Britanii și 
cinci formații profesioniste.

BASCHET • La Istanbul. în 
sferturile de finială ale Cupei 
Koraci (turul doi, meci tur în 
grupa ,,D“): Eczacibași — Le 
Mans (Franța) 99—80 (45—42). • 
în aceeași competiție, la Antibes 
(Franța): Antibes — Veneția
77—71.

hochei PE IARBA • Rezul
tate din cea de-a 5-a zi a tur
neului de la Hong Kong, la cane 
participă 10 echipe f grupa A: 
Australia — Hong Kong 9—0 
(3—0); conduce Australia cu trei 
victorii din tot atâtea meciuri; 
în grupa ,,B“: Pakistan — Ma- 
laezîa 2—0 (1—0), Coreea de Sud 
— Marea Britanic 3—2 (0—1)- 
Conduce Pakistanul cu patru vic
torii în patru meciuri.

ÎNOT • Michael Gross, record
man mondial la 200 m liber, 200 
m fluture și ștafeta 4X200 m, va 
fi liderul echipei R.F. Germania 
la Cupa Europei (bazin de 25 
de metri) care se va desfășura 
sîmbătă și duminică la Ankara, 
• Echipa U.R.S.S. pentru Cupa 
Europei are în frunte pe Vladi
mir Salnikov, recordmanul mon
dial șl campionul european la 
400 și 1 500 m liber.

ȘAH > Turneul de la Stana 
Smokovec (Cehoslovacia) a fost 
cîștigat de Ftacnik (Cehoslova
cia) cu 9 p din 13 posibile.

TENIS • Finala turneului fe
minin de la Hong Kong se va 
disputa între americancele Mar
tina Navratilova și Pam Shriver, 
în semifinale: Navratilova — Ka
thy Horvath 6—4, 6—7, 6—2; Shri
ver — Kathy Jordan 6—4, 6—2.'

• Miine are loc unul dintre 
cele două jocuri decisive pen
tru stabilirea ciștigătoarei gru
pei a 7-a a preliminariilor C.E.: 
Olanda — Malta. Celălalt joo 
(Spania — Malta) va avea loc 
La 21 decembrie. Partidele sint 
hotărîtoare prin lupta pe care 
o duc Olanda și Spania pentru 
realizarea unul golaveraj cit mai 
mare, ambele echipe fiind acum 
la egalitate de puncte, cîte 11, și 
presupunind că vor obține vic
toria în jocurile eu M-al ța. La 
această o-ră Olanda are golave
rajul 17—6 (adică 4-11) în timp 
ce Spania are 12—7 (deci 4-5).

• în Brazilia. Fluminense a 
devenit campioană a statului 
Rio, după ce Flamengo a între
cut pe Bangu cu 2—0. în cam
pionat participă 12 echipe, com
petiția desfășurîndu-se în două 
senii, cîștigate de Fluminense 
și Flamengo. Dar Bangu a rea
lizat, în general, un număr mai 
mare de puncte și atunci a fost 
organizat un turneu triunghiular, 
în cadrul căruia Fluminense a 
făcut 1—1 ou Bangu șl a învins 
cu 1—0 pe Flamengo, aceasta 
din urmă dispunînd, cum am a- 
rătat, d-e Bangu cu 2—0.

sîrguință. și primul examen îl constituie 
,.europenele” de sală de la Goteborg • 
DAR, APROPO de sărLtura în înălțime, re
cordmana mondială actuală, sovietica Ta
mara Bîkova (2.04 m), a declarat: „Viitoa
rea campioană olimpică de Ia Los Angeles 
trebuie să sară... 2,06 m Dacă nici ea 
n-o știi, cine să știe ? !... • ARUNCAREA 
CIOCANULUI este o probă în care so
vieticii au strălucit. în 1954. la C.E. de 
la Berna, Mihail Krivonosov a devenit 
recordman mondial cu 63,34 m, iar anul 
acesta Serghei Litvinov a aruncat 84,14 m. 
E o creșter®. nu glumă, a rezultatului !... 
• PELE VA APARE curînd pe ecran. El 
a fost solicitat să interpreteze rolul prin
cipal din filmul Iul John Huston „Tinerii 
giganți”. Peie va fi un antrenor de fotbal 
care salvează de la ruină un orfelinat • 
AUSTRALIANCA Dawn Fraser este singu
ra Înotătoare care a reușit pînă acum să 
cîștige aceeași probă (100 m liber) la trei 
ediții consecutive ale Jocurilor Olimpice: 
In 1956 — 62,0 1960 — 61,2 șl 1964 — 59.5 • 
„SPORTIVUL SUEDEZ NUMĂRUL 1 AL A- 
NULUI 1983® a fost ales Lars Arnesson. 
Acesta nu este altul decît antrenorul re
prezentativei rfe fotbal, clasată a doua ta 
grupa a 5-a a preliminariilor campionatu
lui european (după România) șl deci... 
necalificată pentru turneul final, de anul 
viitor, din Franța ! Și cînd te gîndești că, 
de exemplu. Mats Wilander a cîștigat, nici 
nu știm, cîte turnee de tenis, importante.~

Romeo VILARA
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