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Vineri dimineața au conti
nuat lucrările sesiunii a opta a 
celei de-a opta legislaturi a 
Marii Adunări Naționale.

La intrarea in sală, tovarășul 
Nicolae Ceausescu, ceilalți to
varăși din conducerea nartidu- 
lui si statului au fost salutați 
de deputati si invitați cu deo
sebită căldură, cu îndelungi si 
outernice aplauze.

'Lucrările ședinței au fost 
deschise de tovarășul Nicolae 
Giosan, președintele Marii A- 
dunări Naționale.

In continuarea ordinii de zi 
a sesiunii, tovarășa Alexandri
na Găinușe, viceprim-ministru 
al guvernului, a prezentat ex
punerea la Programul privind 
autoconducerea și autoaprovi- 
zionarea pentru asigurarea bu
nei aprovizionări a populației 
cu produse agroalimentare și 
bunuri industriale de consum 
pe perioada 1 octombrie 1983— 
30 septembrie 1984.

După discuția generală, Ma
rea Adunare Națională a apro
bat, în unanimitate, acest do
cument, care constituie încă o 
dovadă a grijii permanente a 
partidului și statului nostru, 
personal a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, pentru creșterea 
producției bunurilor de con
sum și a fondului de mărfuri 
destinat aprovizionării popu
lației, pentru ridicarea conti

nuă a nivelului de trai al în
tregului popor.

La ultimul punct de pe ordi
nea de zi, tovarășul Dumitru 
Apostoiu, secretar prezidențial 
și al Consiliului de Stat, a pre
zentat proiectele de legi pentru 
aprobarea decretelor cuprinzând 
norme cu putere de lege emise 
de Consiliul de Stat după se
siunea a șaptea a Marii Adu
nări Naționale, iar tovarășul 
loan Sălăjan, președintele Co
misiei constituționale și juri
dice a M.A.N., a expus rapor
tul acestei comisii, care a avizat 
favorabil proiectele de legi.

După discuția pc articole a 
tuturor proiectelor de lege în
scrise la acest punct al ordini] 
de zi, Marea Adunare Națională 
a adoptat. în unanimitate. legi
le pentru aprobarea decretelor 
cuprinzind norme cu putere de 
lege emise de Consiliul de Stat 
după sesiunea a șaptea a Ma
rii Adunări Naționale.

In continuarea ședinței, Ma
rea Adunare Națională a apro
bat, in unanimitate, propunerile 
Biroului M.A.N, privind unele 
modificări în componența co
misiilor permanente ale M.A.N., 
avînd in vedere că in ultima 
perioadă unii membri ai aces
tora au fost numiți in guvern.

în încheierea lucrărilor sesiu
nii a opta a celei de-a opta le
gislaturi a luat cuvintul pre
ședintele Marii Adunări Na
ționale.

Astăzi, ultima etapă a turului Diviziei ,,A“ de fotbal
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PENTRU AMBII POLI
VILCEA, DERBYURI 
Al CLASAMENTULUI
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lași :
Rm. Vilcea : CHIMIA
București :

Oradea : 
Baia Mare
Pitești :

București :

PROGRAMUL ETAPEI
POLITEHNICA - F.C. OLT

- DUNĂREA C.S.U.
- PETROLUL PLOIEȘTI

(stadionul Steaua)
F.C. BIHOR ---------------------------

: F.C. BAIA MARE 
F.C. ARGEȘ

(meciul începe la ora 13,45)
SPORTUL STUDENȚESC- JIUL

(stadionul Politehnica)
S.C. BACĂU - DINAMO
UNIVERSITATEA - CORVINUL

STEAUA

(meciul începe la

- C.S. TIRGOVIȘTE
- RAPID
- A.S.A. TG. MUREȘ

ora 13,45)

I
Bacău : 
Craiova :

Toate partidele vor începe la ora 13,30, cu excepția celei de
Pitești.
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CLASAMENTUL
1. STEAUA U 10 2 4 36-13 22
2. Dinamo 14 9 3 2 27-11 21
3. Univ. Craiova 16 9 2 5 25-14 20
4. Sportul stud. 16 9 2 5 27-18 20
S. Polit. lași 16 6 7 3 17-14 19
6. F.C. Bihor 16 7 4 5 26-22 18
7. S.C. Bacâu 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. M. 16 6 3 7 17-21 15
12. Corvinu! 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
16. C.S. Tîrgovîște 16 3 5 8 13-23 11
17. Dunârea C.S.U. 16 2 6 8 8-17 10
18. Petrolul 16 2 4 10 13-29 8

% La lași, Politehnica vrea să confirme frumoasa ei toamnă, deși F. C. Olt ține 
mult să se revanșeze 0 La Rm. Vilcea, gălățenii vor să-ți continue seria ultimelor 
două rezultate-surpriză 0 La București, Steaua, „șifonată” după „episodul Galați", 
se gindește iarăși la scor în disputa cu „lanterna” 0 La Oradea, bihorenii vor să 
demonstreze că egalul cu F. C. Olt a fost o intîmplare, iar tîrgovițtenii să „expli
ce” victoria in fața craiovenilor 0 La Baia Mare, duelul promovatelor, in regres in 
ultimul timp 0 La Pitești, Dobrin il așteaptă pe Boloni 0 La București, Sportul stu
dențesc speră in a treia victorie consecutivă 0 La Bacău, Dinamo vrea să repete 
cel puțin egalul de anul trecut 0 La Craiova, studenții vor să rămină pe podium, 

hunedorenii să-ți îmbunătățească „clasamentul adevărului”

La Frankfurt pe Oder, în R. D. Germană

FRUMOASE SUCCESE
ALE TINERELOR NOASTRE GIMNASTE

La Frankfurt pe Oder s-a 
desfășurat, în zilele de 10—11 
decembrie, intîlnirea interna
țională de gimnastică dintre 
reprezentativele feminine de 
junioare ale R. D. Germane și 
României. Evoluînd într-o for
mulă nouă de echipă, în care 
au fost promovate patru spor
tive de real talent, selecționata 
României a înregistrat un fru
mos și elogiat succes interna- 

_ țional, cucerind 5 (din 6) locuri 
I. Iată rezultatele : echipe — 
România 191,55, R. D. Germană 
189,30 ; individual compus : 1.
Aurelia Dobre 38,80 (9,55 sări
turi, 9,75 paralele, 9,75 bîrnă, 
9,75 sol)... 3. Raluca Bugner 
38,30, 4. Violeta Burtescu și Ta
nia Boțea 38,10, 5. Mădălina

TINERII POLOIȘTI BUCUREȘTENI 

ÎNVINGĂTORI LA VARȘOVIA
Selecționata de polo juniori 

a Bucureștiului a participat zi
lele trecute la un „triunghiular" 
la Varșovia, alături de echipele 
Berlinului și Varșoviei. Tinerii 
poloiști bucureșteni (pregătiți 
de Gheorghe Zamfirescu si A- 

*ha“al ECHIPĂ ROMÂNIEI A FĂCUT UN PRIM PAS 
<««« u. s i PE DRUMUL REVENIRII ÎN ELITA MONDIALĂ

KATOWICE, 16 (prin telefon).
A căzut cortina peste cea de a
3-a ediție a Campionatului 
Mondial feminin de handbal 
(grupa B). Ultima secvență a a- 
cestei dispute, care a avut ca 
„premiu întîi...“ calificarea la 
Jocurile Olimpice de la Los An
geles. a confirmat, de fapt, 
pronosticurile. Adică, reprezen
tativa R.D. Germane, această 
perfectă .mașină de jucat" 
handbal, cum au denumit-c unii 

V dintre cei aproape 100 de co
mentatori prezent! aci. a cîș- 
tigat și ultimul meci, este drept 
cu aceleași emoții ca și in pen

Tănase 38,05. De asemenea, de 
remarcat că gimnastele român
ce s-au impus în trei din cele 
patru finale. Mădălina Tănase 
a ciștigat la sărituri cu 19,375, 
Aurelia Dobre la bîrnă cu 19,700 
iar Tania Boțea la sol cu 19,700. 
Comentînd intîlnirea, „Neuer 
Tag“ elogiază evoluția gimnas
telor românce și subliniază di
ficultatea ridicată a exercițiilor 
prezentate la sărituri, bîrnă și, 
mai ales la sol, subliniind că 4 
dintre tinerele noastre gimnaste 
au executat Tsukahara grupat 
cu 360 de grade la sărituri. Sînt 
menționate elementele de acro
batică și coborîrile grele de la 
bîrnă, precum și dublul salt 
înainte de la sol.

lexandru Bădiță) s-au clasat 
pe primul loc, după două vic
torii clare : 14—1 cu Berlinul, 
14—5 cu Varșovia. In meci pen
tru locul 3 : Berlin — Varșo
via 9—8.

ultima confruntare, cu selecțio
nata tării noastre și a obținut 
astfel biletele de avion pentru 
Los Angeles. Succesul handba
listelor din R.D. Germană este 
meritat — nu încape îndoială — 
deși ,outin a lipsit, un sin
gur... gol pentru ca. fie echipa 
României, fie cea a Poloniei, o 
revelație a întrecerii, să se a- 
fle în...drum spre Los Angeles.

Dar acest „gol-minune“ a lip
sit si — iată — handbalistele 
noastre se află pe locul al III- 
lea al competiției, un loc — *- 
preciem — meritoriu, care mar
chează. nu atît prin rezultatele

Un antrenament ca multe altele Foto : Dragoș NEAGU

Să te laude faptele !

SECRETUL CELOR
în tenisul nostru de masă se 

impune de la o vreme o echipă 
feminină foarte tînărâ. care în 
ultimii doi ani a cucerit nu 
mai puțin de 22 de titluri repu
blicane. Dacă denumirea ei dă 
multă bătaie de cap cititorilor 
noștri („MILMC-CPL". adică 
Ministerul industrializării lem
nului și materialelor de con
strucții — Centrala prelucrării 
lemnului București), micile ju
cătoare dau bătaie de cap par
tenerelor din întrecerile repu
blicane. în care numai în acest 
an au ciștigat TOATE titlurile 
pe echipe feminine, de la .Pa
leta de argint" (copii) oină la 
senioare : Divizia de senioare 
(Carmen Găgeatu, Anca Cheler, 

obținute cît, mai ales, prin ma
niera generală de joc a forma
ției, prin evoluția ei la un ni
vel valoric ridicat, o netă îm
bunătățire a jocului reprezen
tativei române. Am spune că 
echipa feminină de handbal a 
României a făcut la Katowice 
un pas mare, important, spre 
a se apropia de elita handbalu
lui feminin mondial. Ceea ce 
este foarte bine șl trebuie să 
ne bucure, deoarece se consti
tuie intr-un început așteptat 
de multi, de foarte multi ani.

Să argumentăm afirmația 
noastră, oferind cititorilar cî-

22 DE TITLURI
Cristina Enulescu. Gabriela și 
Mihaela Anghelescu). campiona
tul de junioare, cel al cadete- 
lor de 10—12 ani și 13—14 ani 
și „Cupa României" ! în vitrina 
cu trofee a formației se mai 
află titlurile de campioane la 
dublu cadete (Anca Cheler. 
Cristina Enulescu). dublu se
nioare (Carmen Găgeatu. cu 
Rodica Urbanovici. de la Me
talurgistul Cugir). locurile III 
la dublu senioare (același cu
plu) și dublu mixt (Cheler. cu 
Teodor Gheorghe. de la Meca
nică fină București). Dacă se va

Mirceo COSTEA

(Continuare In oao 2-3}

teva observații referitoare la 
comportarea echipei. Vom sub
linia. în orimul rînd jocul 
în apărare, avansat, foarte a- 
tent și prompt în intervenții si 
foarte rar dincolo de limitele 
regulamentului. Organizarea si 
buna funcționare a sistemului 
defensiv a constituit unul din 
principalele atuuri ale echipei 
române, cu atît mai mult cu 
cît ea a beneficiat si de apor
tul unui portar în formă exce-

lon GAVRILESCU

(Continuare toi pap. • <-«J

Divizia „A“ de baschet (m)

DISPUTA
PENTRU 
LOCUL 6 

CONTINUĂ
CONSTANȚA, 16 (prin tele

fon). Vineri dimineața, în Sala 
sporturilor din localitate, au în
ceput întrecerile celui de al 
6-lea turneu al Diviziei „A“ de 
baschet masculin. Se vor de
rula trei etape importante, la 
sfîrșitul cărora va fi cunos
cută componența celor două 
grupe valorice 1—6 și 7—12.

UNIVERSITATEA CLUJ-NA- 
POCA — CARPAȚI BUCU
REȘTI 86—55 (38—27). Partida 
prezenta miză doar pentru ta
băra clujeană, angajată în dis
puta pentru locul 6. După un 
început echilibrat, 8—6 (min. 4) 
și 14—12 (min. 7), jocul a avut 
ca prim solistă echipa Univer
sitatea. care s-a remarcat și 
printr-un moment de vîrf : de 
la 62—48 (min. 31) a ajuns la 
82—50 (min. 38). A fost o pe
rioadă de 7 minute în care re
plica tinerilor de la Carpați a 
coborit brusc, fâcînd excepție 
doar la „impresia generală". Au 
marcat : Barna 28. Ilea 10, Trif 
10, Rotaru 2. Herbert 12, Bălan 

4. Nicoarâ 14. Moldovan 4. Ve- 
zeteu 2 pentru „U“. respectiv 
Constantin 10. l’anaitescu 6, 
Toadet 4, Iacob 8, Tzachis 8, 
Pintea 8. Mitei 12. Arbitri : I. 
Breza — A. Nîculescu.

ACADEMIA MILITARĂ — 
POLITEHNICA IAȘI 72—88 
(35—43). Meci dominat de la 
un cap la celălalt de ieșeni atit 
ca evoluție a scorului, cît — 
din păcate — și' a nervilor. 
Prea mulți „nervi" in rîndurile 
echipei Politehnica, culminînd 
cu atitudinea total nesportivă 
a lui Boișteanu, devenit un caz 
aparte. Sancționat cu fault teh
nic pentru proteste la deciziile 
arbîtrildr. el a continuat să vo
cifereze și de pe bancă. Pri
mind în consectnță un alt fault 
tehnic, a fost trimis la vestiar. 
După meci 1 s-a reținut legi
timația și a fost suspendat pe 
2 etape. Au mai fost sancționați

Adrian VASILESCU

(Continuare In oao t-SI



CAMPIONATELE NAȚIONALE DE ȘAH
LUPTĂ ANIMATA

Șl IN FINALA MASCULINĂ
Nouă jucători

pe distanța

unui singur punct !
Ap-oDierea finișului animă 

întrecerea (Dină acum destul 
de lentă) in finala masculină 
de sah. In runda a 10-a- 
punete nre’ioase au înscris 
Gh’ndă la Stefanov Grunberg 
la Kertesz în oartea de ios a 
clasamentului intr-un ..derby 
al codașilor". Nicolaide — Lumi 
1—0. Remize in intilnirile 
Gheorghiu — Pavlov. Bărbu
lescu — Ionescu. Foișor — 
Ghitescu și Subă — Oltean în 
timo
— a 
Pînă 
de 
meniului a trecut Ghindă. 
6.5 o
(1) 
berg 
tescu. Ionescu Pavlov — 5.5 p. 
După cum se vede, 9 jucători 
ne distanta unui singur punct 
în runda a 11-a. partida cen
trală se anunță a fi Pavlov — 
Bărbulescu. Ceilalți concu- 
renti din plutonul fruntaș in- 
tîlnesc partenerii aflati în par
tea a doua a clasamentului.

ce fostul lider — Stoica 
întrerupt cu Mărăsescu. 
la reluarea acestei Darti- 
pe primul loc al clasa- 

. cu
urmat de Stoica — 6 p

Gheorghiu Subă Grun- 
— 6 o Bărbulescu Ghi-

La Dflilc Hcrciiliinc TOTUL
Runda a 12-a a adus destul 

de DUtine clarificări în finala 
campionatului național feminin 
de la Băile Herculane. Preten
dentele la titlu au rămas ace
leași. După o serie de două 
remize Mureșan a cîștigat la 
Gogâlea. A 5-a victorie con
secutivă înscrie campioana de 
junioare Gabriela Olărașu în
vingătoare în fata Juditei Chi- 
ricută. Baumstark a întrecut-o. 
cu negrele, pe Ionită, Jicman, 
tot cu negrele, pe Duminică, 
Ghindă, cu albele, pe Boicu. 
în două partide foarte impor
tante pentru configurația pri
melor locuri (Pogorevici — Po
lihroniade și Olteanu — Nuțu) 
a fost înregistrată remiza, re
zultat consemnat și în întîlni- 
rea Teodorescu — Călinescu. 
S-a întrerupt pentru a treia

„CAMPIONII
între șahiștii amatori, parti

dele se încheie rareori cu re
mize. Numai tind piesele, pe 
tablă, ajung în poziții de re
miză regulamentară (șah e- 
tem, repetare de mutări, for- 
țe râmase insuficiente pentru 
a da mat etc.), atunci acești 
jucători — desigur, fără mari 
veleități — acceptă să pună 
capăt luptei printr-un rezul
tat de egalitite. Altfel, sq 
joacă pînă la epuizare... Și 
tocmai aceasta dă farmec u- 
nor asemenea întreceri, poa
te naive, dar motivate 
deauna de plăcerea 
sinceră de a juca.

Remiza „de 
mun acord", 
propunere", * o 
mai maeștrii, 
concurs. Pe aceștia fi vedem 
remizind. în tot felul de situații. 
Cind abia s-au făcut 12—15 
mutări și nu se întrevede 
mai nimic din desfășurările 
ulterioare. Cind lupta se com
plică tntr-atit, cd se Ivește 
teama reciprocă de a nu greși. 
Cind pe ceasul de control a- 
pare anunțul iminent al cri
zei de timp. Cind — și aceas
ta. cel mai des l — remiza 
convine ambilor jucători în 
contextul luptei de tur
neu. Toate acestea, purtind 
trăsături care au vădite im
plicații în etica luptei șahis- 
te. dar sînt îndeobște ferite 
de critici, fiindcă toți sintem 
de acord că fiecare competi
tor are dreptul de a-și dră
mui 
cere,

Si 
(din

REMIZELOR4*

co- 
„la 
cunosc 

JucătorU

singur 
tactica 
totuși, 
păcate

efortul In intre- 
de joc.
Există jucători 
și la n-i) care

TREI RUNDE !
oară finalul dintre Olărașu și 
Ghindă, in care ultima caută 
să valorifice perechea de tur
nuri în fata unui turn și cal 
ale adversarei sale. Dacă a- 
ceastă partidă se încheie remi
ză (cum se poate prevedea) O- 
Iărașu o ajunge pe lideră. în 
clasament, înaintea ultimelor

INTRE

și-au făcut o specialitate din 
remizarea unor partide, prac
tic fără luptă, odihnindu-se 
bine pe parcursul rundelor, 
pentru ca apoi, stind „la 
pindă", să culeagă și cite o 
victorie la adversarii care se 
expun lor prin joc deschis. 
Aceasta, evident, nu mai e 
deloc etic, ba chiar este total 
nesportiv. Am gratulat, cu 
nedisimulată ironie, pe unii 
din finaliștii campionatului 
republican 'de șah, in curs de 
desfășurare, cu epitetul de 
„campioni ai remizelor". De

sigur, „campioni" 
în sens negativ, a- 
devărate frîne în 
lupta sportivă și ba

lasturi care trag în jos cali
tatea șahului nostru.

Să nu lungim argumentările, 
fiindcă fondul problemei este 
cît se poate de limpede. Vom 
da cuvintul, totuși, în cîteva 
scurte rinduri, unuia din au
tenticii noștri performeri șa
hiști, marele maestru Mihai 
Șubă, care spunea cam așa, 
intr-unui din comentariile sale 
— tn „Revista Română de 
Șah" — la o partidă jucată 
recent: ,.Eu i-aș sfătui pe ju
cătorii noștri să se înarmeze 
cît mai bine împotriva aces
tei așa-zise tactici, să propu
nă si să accepte cît mai rar 
remiza, mai ales în întflniri 
internaționale, pentru a făuri 
șahului nostru nu numai glo
ria rezultatelor, ci și aceea, 
poate mai importantă, a spor
tivității depline-.

Foarte frumos ! Nu-i așa ?...

Radu VOIA

trei runde : MUREȘAN 8.5. O- 
lârașu 8 (1), Nuțu 8. T 
niade. Bau m stark 7.5.
viei 7. Ghindă 6 (1),
5.5. Olteanu, Gogâlea, 
cuță, Boicu, Duminică 
man 4.5. Teodorescu 4,___
nescu 3,5. In ultimele runde, 
cîteva intnniri cu caracter de
cisiv : Olărașu — Pogorevici, 
Polihroniade — Olărașu, Mure
șan — Ghindă. Mureșan — Po
gorevici.

BUTURI
Echipele de rugby din ambele 

eșaloane naționale (A+B) se a- 
flâ, deocamdată, in vacanță com- 
petițlonală. Unele nu și-au între
rupt pregătirile deoarece stat pe 
punctul de a întreprinde turnee 
peste hotare. In fond, un feri
cit schimb de experiență...
• R.C. GRTVIȚA ROȘIE ple

cată astăzi ta Franța, răspun-

Cărți noi

„MEDICINA
Medicina a devenit de multă 

vreme o stilntă implicată tot 
mal profund șl ta actul spor
tiv, ea adneînd performanței 
acele metode de investigare 
și refacere atît d^ necesare 
după efortul solicitat de an
trenament cît și mijloacele 
de prospectare a organismu
lui în vederea stabilirii pa
rametrilor optimi, de a se 
încadra în cerințele sportului 
de performanță. Sînt, deci, tot 
mai numeroase lucrările care 
abordează, dintr-un unghi sau 
altul, problemele medicinii — 
să nu uităm că există deja o 
secțiune bine definită, medi
cina sportivă — legate de 
sportul de performanță sau 
de masă, dacă avem în ve
dere și necesitatea perma
nentă a menținerii tonusului 
organismului. în această di
recție se înscriu o serie de 
lucrări apărute _____
Editura medicală — subliniem 
încă o dată faptul remarca
bil că și alte edituri sînt 
preocupate sub diverse forme 
de fenomenul sport — și în 
Editura Sport-Turism.

Fără a fi propriu-zis o car
te de medicină sportivă, lu
crarea dr. Sabin Ivan, de la 
sanatoriul balnear Eforie 
No<rd, intitulată „Presopunc- 
turaM, cuprinde importante 
referiri la aplicarea acestui 
tradițional procedeu în sco
puri terapeutice, prin masa
rea unor anumite puncte, și 
tn domeniul sportului. Indi
cațiile de specialitate — sus
ținute de un adecvat material 
ilustrativ, care facilitează 
plicarea autotratamentului 
cuprind referiri directe la 
modul în care pot sportivii 
să folosească acest trata
ment, știut fiind faptul că în 
cursul activității sportive a- 
par și o serie de traumatis-

recent ta

a-

ȘI SPORT"
me. Cartea dr. Sabin Ivan 
are, din acest punct de ve
dere. o largă aplicabilitate, 
dacă ținem seama că indica
țiile se referă la 27 de dis
cipline sportive, iar în cazul 
atletismului, spre exemplu, 
direct la unele probe. Așa
dar, o valoroasă lucrare 
care poate fi folosită cu suc
ces șl de cadrele medicale a- 
flate pe lingă loturile de 
sportivi sau chiar de sporti
vii Înșiși.

tn aceeași categorie de lu
crări se înscria și cea reali
zată de dr. VIorei D. Catani- 
du, care tratează problemele 
atît de importante aTe „Me
dicalei în efort și refacere-, 
știut fiind faptul că mijloa
cele adj u van te pentru efort și 
refacere (vitaminele, oxigeno- 
terapia, sauna, somnul 
sînt deosebit 
pentru 
punctul 
tulul.

Strîns 
cărților 
si cel ____
Marcu în ..Masaj 
terapie-, 
cală, . __ __
tar. propunînd mijloace pro
prii de influențare cu scopul 
păstrării și consolidării po
tențialului biologic al omului, 
atît de necesar si sportivului 
de toate categoriile.

Iată, deci, cărți care abor
dează din diferite unghiuri 
prob’emele medicinii în di
rectă legătură -cu sportul. 
Este o nouă dovadă a inte
resului crescind al diferitelor 
științe de ‘ ‘
activi tătH 
șl sport, 
realizarea 
deosebite. ______________
lui de sănătate al oamenilor.

Emanuel FANIANEANU

etc.) 
de importante 

a aduce sportivul la 
maxim al rar.damen-

Alte

legat de 
anterioare 

tratat
subiectul

r.l se pare 
de Vasile 

_ si kineto- 
eultura fizică medi- 

această știință de ho-

a veni ta sprijinul 
de educație fizică 

de a contribui la 
unor performante 

ca ridicarea nlvelu-

apariții
O Gh. Mogoș — Cardiopatia 

nătatea")
• I. Pârvan — Drumuri ta Tara Zarandului
® Al. Bădiuță — Priveliști românești
9 D. Gârleanu — Atletism. Lecții pentru copii șl juniori
9 P. Cercel — Handbal, Antrenamentul echipelor masculine
9 V. Voicu Vedea, Gh. Fanache — Ocna Sibiului (col. „Mic 

Îndreptar turistic").
9 • • • — Popie» (regulament)
• * * * — Hochei (regulament international)

ischemică (col. „Vacanta șl să-

Poiihro- 
Pogore- 

loniță 
Chiri- 

5, Jie- 
Cili-

zind unei invitații a clubului 
campion al acestei țări, A.S. B6- 
ziers. Rugbyștii noștri vor juca 
cu Băziers (21 decembrie), cu 
St. Girons (24) șl cu Montauban 
(26), așadar, numai echipe cu 
frumoase cărți de vizită.

9 STEAUA pleacă, la rindu-I. 
în Italia, tatr-un scurt turneu d- 
șapte zile (21—28 decembrie). 
Rugbyștii militari vor juca și cu 
A.S. Roma, una din fruntașele 
campionatului italian.

9 R.C. SPORTUL STUDENȚESC 
va fi cam in aceeași perioadă 
tot ta Italia, urmlnd a tatilnl di
vizionare .-A“ la Messina. Cata
nia. Napoli și, probabil, Reggio 
di Calabria.

9 RAPID București întreprin
de un mai lung turneu tn 
Polonia, rugbyștii feroviari ur
mlnd a se reîntoarce ta țară la 
20 decembrie.

9 ASTĂZI Incdpe Ia Paris se
siunea anuală a Comitetului e- 
xeeutiv al F.I.R.A. care urmea
ză a stabili. Intre altele, progra
mul internațional pe anul 1984. 
Țara noastră va fl reprezentată 
de Valeriu Irimescu, vicepre
ședintele F.I.R.A.

O4CMD4

în 
cu.

clasate, 
Patru 

ora ac- 
numai

Duminică și luni (18 și 19 decembrie). In șase 
orașe din țară se desfășoară cea de a 10-a etapă 
(penultima) a turului campionatului național de vo

lei (m, f) — Divizia „A“.
La feminin, într-un final de sezon foarte disputat, 

se desprind ca foarte interesante două meciuri : Ja 
București. Dinamo primește replica formației C.S.M. 
Libertatea Sibiu (se întîlnesc 
deci campioana si vicecampioa- 
na — locurile 2 și 3 în clasa
mentul actual) — o partidă pe 
care gazdele nu-și pot permite 
luxul să o piardă, la rîndul lor. 
sibiencele au venit cu „gîn- 
duri mari". La . Rm. Vîlcea, 
Chimia (la un punct de lideră) 
primește vizita primei 
Universitatea Craiova, 
echipe, deci, situate la 
tuală la diferență de 
un punct în clasament.

tn disputa formațiilor mas
culine doar cinci meciuri, fi
indcă unul din ele (Știința Mo
torul Baia Mare _ Steaua
0—3) s-a disputat săptămina 
trecută, 
ele sînt : Dinamo 
Dinamo Zalău (dat fiind for
ma în care se află la ora ac
tuală cele două garnituri) pre
cum și alte trei în care echi
pele în deplasare emit pre
tenții la victorie : Relonul Să- 
vinești — Tractorul Brașov, 
A.S.A. Electromureș Tg. Mureș 
— C.S.M.U. Suceava, Calcula
torul București — Universitatea 
Craiova.

Iată programul complet 
intîlnirilor etapelor a 1 
FEMININ : Baia Mare : 
RATEX — FLACĂRA 
BUCUREȘTI ; București: CAL-

Mai interesante intre 
Elcond

al
10-a :
MA-

ROȘIE

1—

Enes- 
dintre 

dinamo- 
care se 
in meciul 

luni

acțiune, 
unul 

„pionii" 
viști pe 
contează 

de 
Foto :

Drago? NEAGU

CULATORUL — ȘTIINȚA BA
CĂU (sala Olimpia — ora 10); 
DINAMO — C.S.M. LIBERTA
TEA SIBIU (sala Dinamo — 
ora 10) ; Rm. Vîlcea : CHI
MIA — UNIVERSITATEA 
CRAIOVA ; Constanța : FA
RUL — C.S.U. GALAȚI, 
CHIMPEX — PENICILINA 
IAȘI. MASCULIN. Baia Mare : 
EXPLORĂRI — C.S.U. ALU
MINA ORADEA ; București : 
DINAMO — ELCOND DINA
MO ZALĂU (sala Dinamo, 
luni ora 11) I CALCULATO
RUL — UNIVERSITATEA 
CRAIOVA (sala Olimpia, luni, 
ora 14) ; P. Neamț : RELO
NUL SĂVINEȘTI — TRAC
TORUL BRASOV : Tg. Mureș: 
A.S.A. ELECTROMUREȘ — 
C.S.M.U. SUCEAVA. (Cu ex
cepția celor două meciuri din 
Capitală, amintite, toate cele
lalte au loc duminică).

1. Uni
2. Din
3. C.S
4. C.S
5. Chil
6. Chil
7. Pen
8. Cal
9. Moi

10. Știii
11. Fan
12. FI.

1. Din
2. Ste<

5. Uni
6. Trac
7. Cal
8. Știii
9 C.S.

:el

ÎNCEPE 0 NOUĂ EDIȚIE A „CUPEI ROMÂNIEI'
O tradițională competiție es

te înscrisă în calendarul între
cerilor handbalistice de la sfîr- 
șitul acestui an. Este vorba de 
ediția pe 1983/1984 a „Cupei 
României", atît la masculin, 
cît și la feminin, al cărei start 
este prevăzut în ziua de 18 
decembrie, deci mîine. în 
mai multe centre din țară. A- 
ceastă populară întrecere com
portă mai multe etape. Mîine 
începe etapa 1 preliminară, la 
care iau parte formațiile mas
culine si feminine din campio
natul Diviziei .,B".

Echipele participante au fost 
împărțite in cîte patru serii, 
fiecare cu cîte 6 echipe. Cîș- 
tigătoarea 1 
printr-un joc 
centrele care 
dele acestei 
LIN: Bacău, 
Pitești ; FEMININ : 
Focșani, Tîrgoviște, 
Secuiesc. în continuare „Cu-

Miine, la Pitești, finala „Cupei de

desemnată
acum

va fi
: final. Iată
> vor găzdui parti- 

etape : MASCU- 
Galați, Timișoara, 

Zalău, 
Odorheiul

pa României" va avea un pro
gram de desfășurare diferit, 
în întrecerea formațiilor mas
culine datele sînt următoarele: 
etapa a Il-a principală între 
10 și 12 februarie, etapa a III-a 
semifinală în zilele de 18 și 19 
februarie, iar finala în 26 fe
bruarie la Tg. Mureș. în timp 
ce în disputa formațiilor fe
minine datele de disputare 
sînt altele, și anume : etapa a 
Il-a, principală între 2 și 4 
martie, etapa a III-a semifina
lă în zilele de 10 si 11 martie, 
și finala la 8 aprilie Ia Sf. 
Gheorghe. Mai este de men
ționat doar faptul că formațiile 
din Divizia „A" intră In com
petiție odată cu disputarea 
tapei a Il-a principale.

★
O altă întrecere. „Cupa

Toamnă a F.R.H." rezervată 
echipelor feminine și care s-a

dispuți 
campiJ 
trerup 
tlrile 
tiv, sl 
rea s-l 
unde 
echipe 
stanța 
șoara. 
întîlnu 
sportu 
11. în

e-

de

Finalele „naționalelor" de juniori și seniori pe 1983

M PRIMII CAMPIONI AI TARII
ȘI AI „DACIADEI" LA POPICE

ClMPINA, ÎS (prin (elefon). 
Asemenea tuturor concursurilor 
republicane din acest an. si 
campionatele individuale și pe
rechi Ia popice — care au loc 
în cadrul competiției naționale 
..DACIADA" __ se desfășoară
sub semnul unui interes major, 
în concurs aflindu-se aproape 
170 de jucătoare și jucători (de 
toate categoriile) printre care 
se află maeștri și maeștri e- 
meriti ai sportului.

Primii au intrat în concurs 
juniorii calificați în urma eta
pei semifinale la probele cla
sice de 100 lovituri mixte fe
tele și 200 lovituri băieții la 
individual și perechi, tineri a- 
parținînd echipelor divizionare 
,.A“ " ' “ * - -
Bine 
dintre 
dat 
tile 
tate 
nerei 
București.
Timișoara si băieții din Plo
iești. Tg. Mureș. Baia Mare, 
București și Băicoi ș-au anga
jat din start în lupta pentru 
un loc pe podium. în final, 
invidiatele titluri au fost cu-

6U- 
O

în-

Sud șl Nord, 
cei mai multi 
s-au acomo- 
particularită- 

rezul- 
ti- 

din

din seriile
pregătiți 

juniori 
rapid cu 
arenei, obtinînd 
remarcabile. Liderii 

generații fetele 
Oradea. Brașov si

cerite de către Olga Psihaș și 
Iuliu Fekete la individual, Ol
ga Psihaș — Ibolya Mathe și 
Marton Farkaș — Iuliu Fekete 
la perechi, tineri apartinînd 
asociațiilor sportive Voința O- 
radea și, respectiv, Electromu- 
reș Tg. Mureș, ceea ce denotă 
că antrenorii acestor secții 
pun viitorii performeri la 
pregătire mai atentă.

Joi dimineața au început
trecerile perechilor la senioare 
șl seniori. Făcînd dovada ca
lităților care i-au consacrat în 
arena competitională. favoritii 
au înregistrat rezultate de va
loare internațională fiind 
forțe sensibil egale, 
cele Ildiko Szasz și 
Albert s-au situat în 
nu au mai putut fi 
de principalele lor 
iar bucureștenii 
Cătineanu $1 mai tînărul 
coechipier Constantin Stamates- 
cu au alcătuit un cuplu omo
gen intrînd în posesia tricou- 
rilor de campioni (ambii se 
află la al 4-lea titlu cîștiga 
la perechi).

CLASAMENTE — junioare 1. 
Olga Pslhas (Voința Oradea) 863 
pd (433-1-436), 2. Ibolya Mathe

de 
Mureșen- 
Elisabeia 
frunte și 
depășite 

adversare, 
Alexandru 

său

(Voința Oradea) 839 (415+424), 3. 
Ana Făgăraș (Electromureș Tg. 
Mureș) 828 (422+404); juniori: 1. 
I. Fekete (Electromureș Tg. Mu
reș) 1810 (893+917), 2. M. Slncu- 
lici (Aurul B. Mare) 1786 
(871+915), 3. N. Farkas (Electro
mureș Tg. Mureș) 1785 (888+897). 
Perechi — F: 1. Olga Psihas — 
Ibolya Mathe 848 (433—415), 2. 
Maritala Burcea — Mariana Bor
ta (Voința Buc.) 896 (404—422), 3. 
Maria Gașpar — Daniela Rusu 
(Laromet Buc.) 805 (412—393) ; B: 
1. M. Farkas — I. Fekete 1781 
(888-893). 2. V. Chiș (C.F.R. Ti
mișoara) — R. ~ ' ’
Timișoara) 1733 (857—876),
ionescu (Petrolul Băicoi) 
Mihal (Rafinorul Ploiești) 
(859—871). ----- --  •
t. Ildiko Szasz -
bert (Voința Tg. Mureș) 848 
(433—410), 2. Ana Petrescu — Mar
gareta Cătineanu (Gloria Buc.) 
840 (431—409), 3. Mariana Con
stantin — Rosemarie Peter (Hi
dromecanica Brașov) 830 (426—404); 
seniori: 1. Al. Cătineanu — C. 
Stamatescu (Gloria Buc.) 1794 
(898—896), 2. C. Silvestru — Gh. 
Covăsală (Constructorul Galați) 
1780 (889—891). 3. C. Rădnlescu — 
H. Ardac (Voința Buc.) 1763 
(834—929).

Sîmbătă au loc. tot la Cîmpi- 
na, finalele individuale la seniori 
si senioare.

Traian IOANIȚESCU

i.

Petla (Victoria ---- ---- 3 G
— I. 

, . 1730
Perechi — senioare î 

Elisabeta Al- 
Mureș)

spune 
cerile 
zate 3 
birea ] 
inclus] 
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Napod 
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TROFEUL FAIR-PLAY

MENTE

toate etapele,

Mirceo M. IONESCU

Campionatul speranțelor

CLACAT
//1NDBAL Ultima

10 3 7 14:25 13
9 3 « 16:21 12
^,3 6 11:24 12 

! 7 13:23 11
, *2 7 13:24 11

pri- 
vom 
au
de

ra . _

4K PETROLUL-LUCEAFARUL A

...Se încheie, astăzi, 
ma parte a cursei. Ne 
despărți de fotbal, de 
trenori, de jucători și 
arbitri. Se vor despărți și 
ei de suporteri și am vrea 
să credem că acest ultim 
meci va fi cel mai frumos, 
cel - mai sportiv. In teren și 
in tribune. Spectatorii ne-au 
dovedit în acest tur că s-au 
maturizat, cei civilizați i-au 
educat, din mers, pe 
recalcitranți, au cură
țat tribunele de „us
cături". Au rămas ra
rități, cițiva spectatori 
care nu au înțeles încă 
adevăratul rol al suporteru
lui. Au dispărut petardele 
acelea periculoase, au apă
rut insă bulgării, „tirul" de 
zăpadă indreptat asupra ad
versarilor și arbitrilor. Pă
cat ! Lupta e grea pe te
renurile înghețate, e dificil 
și pentru jucători, și pentru 
„cavalerii fluierului". As
tăzi, odată cu căderea cor
tinei peste stagiunea de 
toamnă, sperăm că bulgării 
de zăpadă, huiduielile vor 
fi înlocuite cu aplauze. As
tăzi, in fond, este și un „e- 
xamen de avansare" al pu
blicului. Acele grupuri de
suporteri care cîntă și la
bine și la rău, incurajin- 
du-și favoriții, vrem si se

audă pe toate stadioanele 
țării.

Valoarea spectacolului din 
teren depinde foarte mult 
și de dimensiunea aceasta 
indispensabilă numită PU
BLIC. Al 12-lea jucător, 
cum a fost el numit pe bu
nă dreptate, a
știe să fie cu adevărat 
forță

dovedit că 
o

morală. A dovedit-o, 
la București, în me
ciul naționalei cu Ita
lia, a dovedit-o, la 
Bratislava, a dovedi
t-o în destule etape

de campionat. Tocmai de ace
ea, așteptăm ca astăzi, in
diferent de rezultatul din 
teren, efectul tribunelor să 
atingă cota maximă in... 
„Trofeul Petschovschi". Ce-ar 
fi să avem o etapă numai 
cu nota 10 și in privința 
sportivității din tribune ? E 
un record care trebuie a- 
tacat. Posibilități există. Ul
tima demonstrație de fair- 
play total, cea de la Craio
va, cind galeria olteană a 
condus-o la gară pe cea 
rapidistă, este o premisă 
promițătoare. Astăzi, să ne 
despărțim de fotbalul nos
tru. cel de 
cintind !

SPORTUL"
Ultimele două etape ale Divi

ziei „A“ au avut o desfășurare 
normală din punct de vedere al 
sportivității jucătorilor primului 
eșalon angajați în competiția 
„Trofeul Fair-play“. Dacă in 
„rundele" de sîmbătă și miercuri 
putem pune semnul egal în drep
tul numărului cartonașelor gal
bene (cîte 17). nu același lucru 
înregistrăm la capitolul cartona
șelor roșii, aici avantajul, dacă 
îl putem numi așa. fiind de 

partea etapei de miercuri (2 — 
Donose și Biro I față de 1 — 
Filip). Iată cîteva aspecte de or
din general după aceste două e- 
tape: Sportul studențesc nu a 
primit miercuri nici un cartonaș 
galben, intrerupînd seria celor 
14 etape cu cartonașe. Continuă 
seria Chimia si F.C. Olt, cîte 7 
etape și Petrolul — 6. Au cobo- 
rit sub „cota 200“ Corvinul, F.C. 
Olt șl Chimia. Din cele 282 de 
cartonașe după 16 etape. cele 
mai multe în dreptul echipelor 
Sportul studențesc — 22 și C.S. 
Tîrgoviște — 20. Din cei 158 de 
jucători cu cartonașe. Universi
tatea Craiova și F.C. Olt au cîte 
11 jucători. înaintea ultimei eta
pe a tunului, clasamentul „Tro
feului Fair-play SPORTUL" este 
următorul:

1. DINAMO
2. A.S.A.
3. F.C. ARGEȘ
4. RAPID
5. S.C. BACÂU

250 p
245 p
240 p
235 p
230 p

6 -7. DUNĂREA C.S.U. 225 p
F.C. BAIA MARE 225 p

8. POLITEHNICA IAȘI 220 p
9-10. F.C. BIHOR 210 p

JIUL 210 p
11-12. PETROLUL 205 p

STEAUA 205 p
13. CHIMIA 195 p
14. CORVINUL 190 p
15. F.C. OLT 185 p
16. SPORTUL STUD. 170 p

17. C.S. TÎRGOVIȘTE 145 p
18. UNIVERSITATEA CV. 115 p

If

Pe temele jocului

RELANSAREA" RAPIDA, CURSIVA
MARCA Ut CALITATE A IIVI ECHIPE

RAPID SI UNIVERSITATEA
etapa va decide liderul

ada în care 
lin a fost în- 
ușura pregă- 

•u reprezenta- 
îîine. Intrece- 
pe două serii 
nat 
ehnica 
ctorui 
mâții se vor 
'itești, în Sala 
nd de la ora 
setiției.

victoria
Con- 

Timi-

l£TUL
W- n

lor în intre- 
fost favori- 

:tură — slă- 
concurenței. 

r cu vechi 
IIRUC Bucu- 
C.S.M. Cluj- 
adăuga suc- 
-ampionatele 
re si cadete 
:tiv titlul de 
tală a cade- 
cu. crescută 

nlecată cu 
tă formație) 
iz, prin con- 
larmen Gă-

apărut ’■e-
1 tenisului 

s-a impus 
e secretul? 
într-o fostă 
nată. prin 
ti și al cen- 
cu 4 mese, 
i antrenori, 
mul singur, 
rescu, fără 

și care s-a 
castă mese- 
ijinul acor- 
care întii a

I
I
I
I
I

Astăzi se dispută 
pă a campionatului 
chipelor de speranțe. Ultimele 
90 de minute vor decide echipa 
care va „urca" pe primul loc, 
pentru că, iată, după cum se 
observă din clasamentul alătu
rat, Rapid și Universitatea 
Craiova se află la egalitate per
fectă de puncte și golaveraj. în 
etapa de sîmbăta trecută s-a 
jucat derby-ul dintre aceste e- 
chipe și partida de la Craiova 
s-a terminat ncdecis, 0—0. Așa 
că rămine ca etapa de azi, prin 
rezultatele ei, să decidă liderul 
de toamnă al întrecerii : va fi

ultima eta- 
rezervat e-

Du- 
în

A“ DE
'ag. I)

Mihăilescu 
Donca și 
reciprocă), 

ițeanu 4. 
schi 1. Ne- 
Diaconescu

14 oentru

1? 4. Ta
ll. Donca 

■bitri :

I.C.E.D.

A.

echipa pregătită de Emil 
mitriu, cca care a condus 
marea majoritate a timpului 
plutonul, sau campioana de a- 
nul trecut ? Șanse mari au „co
piii" lui Nicolac Zamfir, inimo
sul antrenor oltean, pentru că 
Universitatea va juca pe teren 
propriu, in timp ce liderul se 
deplasează la Baia Mare, unde 
va intilni o fruntașă a întrece- 
-rii.

Greu de înțeles finișul slab 
al Petrolului-Luceafărul, echipa 
noastră reprezentativă de ju
niori, de la care toată lumea 
aștepta alte rezultate...

A P LA ( P"
1. RAPID 16 10 3 3 28-12 23
2 Universitatea 16 9 5 2 25- 9 23
3. Petrolul-Luc 16 8 4 4 27-20 20
4. F.C. Baia Mare M 6 7 3 28-13 19
5. Jiul M 9 1 6 20-18 19
6. F.C. Bihor 16 8 2 5 32-12 18
7. F.C. Argeș 15 7 4 4 14-11 18
8. Dinamo 14 7 3 4 22-12 17
9. Corvinul 15 6 4 5 22-21 16

10. A.S.A. 16 7 2 7 28-29 16
11. Steaua 16 7 1 8 28-33 15
12. Dunârea C.S.U. 16 5 4 7 17-20 14
13. C.S. Tîrgoviște 16 6 2 8 25-35 14
14. Sportul stud. 16 2 8 6 10-19 12
15. Politehnica 16 5 1 10 20-41 11
16. S.C. Bacâu 16 4 2 10 18-26 10
17. F.C. Olt 16 3 4 9 15-27 10
18. Chimia 16 3 3 10 15-36 9

I

CELOR 22 DE TITLURI
cerut si apoi a început să 
— s-a adăugat o muncă 
preget, cinstită. O selecție 
manentă. cu 30 de fetite înce
pătoare în fiecare an. de la 
6—7 ani — multe numai cu note 
de 10 la învățătură — alese din 
școlile dimprejurul sălii, dar și 
mai de departe* din care „cerne" 
permanent, păstrînd ce i se 
pare cu adevărat bun. Fetițe 
„proporționale, inteligente și a- 
gere", cum spune antrenorul și 
care nu încep învățarea cu „ță- 
căneala" mingii la perete, pe 
paleta cheală sau peste manti
nelă. ci direct în temă de joc. 
la „robot" si „cutie", pentru fi
xarea corectă a stereotipului. Si 
pentru că nu avea robot, marfă 
scumpă, pe dolari, a conceput 
Si realizat unul, si încă electro
nic (se spune că este unicat în 
lume), la a cărui brevetare nu s-a 
gîndit dar va trebui să o ceară. 
„SA TE LAUDE FAPTELE !“ 
scrie pe o lozincă mare, in sală. 
Este crezul 
pe care-1 
sale, odată 
muncă, cu
a fi cele mai bune și cu un di
namism specific lui. Așa se face 
că. după numai două luni, co
pilite de 6—7 ani fac joc de 
„contre". Pregătirea fizică în

dea 
fără 
per-

acestui om. crez pe 
transmite elevelor 
cu respectul pentru 
dorința fierbinte de

aer liber, indiferent de timp, 
lucrul cu greutăți sînt lege aici 
și se văd în forța si vioiciunea 
jucătoarelor. Treburile gospodă
rești în sală tot fetele le fac. 
ca și multe 
ganizatorice. 
numai 8 ani. 
grupei mici. _______ __
călzirea". își corectează colegele 
care nu tin bine paleta sau nu 
se mișcă corect la masă. Fe
tele de paletă bune se importă, 
îl aiută și federația, dar tot sînt 
puține. Vasile Dumitrescu le 
recondiționează pe cele uzate, 
pentru ca și începătoarele să 
aibă material de bună calitate

Iată deci secretul celor 22 de 
titluri cucerite de elevele Iul 
Vasile Dumitrescu. antrenor 
care pune in muncă întreaga sa 
putere și pricepere, 
sa revoluționară de 
și care. modest 
cere să amintim 
linul pe care-1 p____ __ ___
La cunoscutul Victor Vladone. 
L-am văzut la lucru, in sălita 
devenită neincâpătoare si care, 
sin tem siguri, va fi aiutat să o 
mărească la — să zicem — 8 
mese, căpătind dimensiunile ce
rute de regulamentul competi
țiilor oficiale pe care le va a- 
salta în curînd.

din treburile or- 
Simona Savu are 
dar este căpitana 
Ea conduce „în-

conștiința 
comunist.
cum e. 

și spri- 
primește de

BASCHET (m)
(43—42). 

sibieni în
BUCUREȘTI 75—89 
Un hop dificil pentru 
tentativa lor de a-și menține 
poziția a 6-a, ei întilnind 
„treapta" a 3-a a podiumului. 
Bucurestenii s-au aflat la firmă 
în primul sfert de “ 
mai tot timpul In 
sibienii au reușit să 
să încheie repriza 
vantaj minim. Dar, 
startul la reluare, au 3 minute 
fără coș, pierd doi jucători de 
bază — Betz și Apostu — pen
tru 5 greșeli personale și nu

oră. Stînd 
apropiere, 
egaleze și 
cu un a- 

ratează

mai pot opri sprintul bucureș- 
tenilor, care se desprind clar. 
Au marcat : Chirilâ 33, Palhe- 
gy 2, Bleahu 6, Șerbănescu 2, 
Apostu 4, Dăian 16, Bretz 12 
pentru sibieni, respectiv Arde
lean 25, Mihalcea 4, Chircă 2, 
Carpen 12, Ciocan 2. Voicu 9, 
Grădișteanu 13, Marinescu 2, 
Pogonaru 20. Arbitri : I, Bre
za — A. Niculescu.

C.S.U. BRASOV — DINAMO 
BUCUREȘTI 62—90 (37—53),
STEAUA — RAPID 99—75 
(54—44). FARUL CONSTANTA 
— DINAMO ORADEA 71—70 
(40—36)

S-a spus, și pe bună drep
tate, de specialiști că o echi
pă de fotbal în adevăratul 
înțeles al cuvîntului o cu
noști după modul în care 
tratează ambele situații fun
damentale ale jocului, de a- 
părare și de atac. Dar „cla
sa" ei, probată în arena in
ternațională, se observă, cu 
precădere, în momentul po
sesiei mingii, mai precis în 
acela al „relansării jocului" 

-din propria treime. „Ai ieșit 
din defensivă cu baloane Ia 
«firul ierbii", chiar și sub 
presiunea pressingului exer
citat dc partenerul dc între
cere, ei bine, în aceste con
diții — precizează tehnicie
nii — te poți număra prin
tre echipele care aspiră, cu 
temei, la performanta înal
tă". în caz contrar, se lasă 
să se înțeleagă, mai trebuie 
să înveți, să exersezi înde
lung la acest important ca
pitol al jocului care defineș
te o echipă dotată, în primul 
rind, cu personalitate.

Precum echipele italiene 
(care au făcut pionierat în 
această direcție. deschizîn- 
du-se ca o armonică din „la
cătul" cu care închideau 
propriile porti), tot mai 
multe formații europene, în
tre ele și românești, au dat 
atenția cuvenită „relansă
rii" din ultima linie ; pregă
tind „ieșiri" cu o desfășu
rare mai largă. elaborată, 
sau prin contre rapide, pe 
drumul cel mai scurt cu 
putință spre buturile adver
se. Universitatea Craiova. 
Dinamo, Corvinul Hunedoa
ra, Steaua, Sportul studen
țesc, F. C. Olt ș.a. au avut 
(și cele mai multe dintre ele 
continuă să aibă) frumoase 
preocupări și rezultate in a- 
cest sens. Spre lauda lor și 
a fotbalului românesc, pe 
care-1 reprezintă pe plan 
extern, Universitatea Craio
va și Dinamo au obținut în 
acești ani și girul interna
tional, ca urmare a perfor
manțelor reușite în compe
tiții oficiale, în compania

unor echipe dintre cele mai 
valoroase. Nici o diferență, 
ca să revenim la tema care 
formează obiectul prezente
lor rînduri. in ceea ce pri
vește „ieșirea" din defensi
vă la Universitatea Craiova, 
Dinamo, Hamburger 
F. C. Kaiserslautern, 
rentina, Girondins de Bor
deaux... Ștefănescu, 
reanu, Rednic, Ai.
așează mingea jos. pe tra
see diverse, cu precizia unor 
Trcsor, Passarcila, Briegel, 
Kallz, Hyeronimus.

Dar proba clară, edifica
toare, de însușire a „relan
sării jocului" a dat-o, recent, 
Ia ultimul și decisivul exa
men 
riile 
pean, 
nală. 
grele 
o dată dezlănțuite, 
șată de reprezentativa Ceho
slovaciei, replica tricolorilor 
a fost pe măsura unei... vii
toare participante la tur
neul final din Franța.

Vorbind după meci despre 
atuurile etalate de echipa 
României, tehnicienii fotba
lului cehoslovac subliniau 
in orimul rind Dreocooa- 
rea pentru CONSTRUCȚIA 
JOCULUI în situații eytrem 
de dificile, cum sînt acelea 
care urmează momentului 
recuperării balonului. Dar 
„marca de calitate" în evo
luția tricolorilor au dat-o 
„ieșirile din dispozitiv" — 
în pofida pressingului — 
intr-o viteză de joc crescu
tă, exprimată prin rapiditate 
în deplasare, gîndire și exe
cuție. „Secretul" acestor ac
țiuni reușite l-am avut, cu 
o zi înainte de meci, cind 
toți cei care au urmărit an
trenamentul condus de Mir
cea Lucescu și Mircea Ra
dulescu au putut constata că 
ședința de pregătire cuprin
dea — prin exerciții variate, 
adaptate la temă — toate 
elementele tactice, inclusiv 
„relansarea jocului" din 
propriile „tranșee".

S.V., 
Fio-

Ungu- 
Nicolae

susținut in prelimina- 
campionatului euro- 
echipa noastră națio- 

In condițiile extrem de 
ale unei ofensive nu 

declan-

SANCȚIONAREA UNOR JUCĂTORI DIN DIVIZIA „A
• Acum cîteva săptămîni, 

Biro (Politehnica Iași) apărea în 
fata Comisiei de disciplină a 
F.R.F., în urma abaterii pe ca
re o săvîrșise in meciul cu 
Rapid. în care îl lovise pe Sa- 
meș. Deși Regulamentul de or
ganizare a activității fotbalis
tice prevede pentru asemenea 
isprăvi, o SUSPENDARE CA
RE ÎNCEPE DE LA 2 ETAPE, 
Comisia de disciplină, apreciind 
atît circumstanțele in care Bi
ro comisese abaterea, cit, mai 
ales, ținînd seama de antece
dentele bune ale acestuia, a 
coborit sancțiunea SUB MINI- 
MUM-ul. prevăzut de regula
ment.
NUMAI 
reste. 
Biro 
tui 
tr-o 
terenul de fotbal. Dealtfel, el 
știa că incălcind din nou dis
ciplina se va afla în stare de 
recidivă, expunindu-se, ca ata-

______  pe
O ETAPĂ, 

de așteptat 
răspundă i 
clementă i

Biro 
Fi- 
ca 

aces- 
orin-

susoendindu-1 
PE 

era
I să 

act de _______ _ ___
atitudine ireproșabilă pe

re, unei sancțiuni mult mai as
pre.

Ceea ce nu l-a împiedicat ca 
miercuri, în meciul cu Petrolul 
să comită o nouă faptă repro
babilă, aducind injurii arbitru
lui. De data aceasta, Biro a 
fost suspendat pe 4 etape. Așa 
ințelege fotbalistul ieșean să 
joace fotbal, fiind prezent ciad 
in teren, cind în... tribună 1

• Alți doi jucători din Di
vizia A, Filip (F. C. Bihor) și 
Donose (Universitatea Craiova) 
au fost s'ispendati pe o etapă, 
respectiv 3 etape, ambii făcin- 
du-se vinovați de lovirea ad
versarului (de fapt : partener 
de întrecere). De precizat 
Donose era recidivist
• La meciul F. C. Bihor 

F. C. Olt, unii spectatori au 
runcat cu... bulgări de zăpadă 
in arbitru și în jucători. Po
noasele le trage echipa din O- 
radea. care A FOST AMENDA
TĂ CU 5 000 de LEI.

J. B.

Gheorqhe NICOLAESCU

MlINE,
IN PROGRAM

că

a-

TURXEUL INTERNAȚIONAL DE MIXI-FOTBAL DE LA BRAȘOV. 
Astăzi va Începe, la Brașov, un turneu international de mini-fotbai 
rezervat echipelor de copii (11—13 ani și 13—15 ani). Vor participa 
formațiile reprezentative ale României șl Olandei, precum șl echi
pele cluburilor Politehnica Iași șl F.c.M. Brașov. Jocurile vor În
cepe in fiecare zi la ora 17 și se vor desfășura, pini joi, în Sala 
sporturilor din Brașov.

Reuniunea de mîine dimineață, 
de pe hipodromul din Ploiești, 
este marcată de participarea cea 
mai numeroasă de cai trăpași 
din acest an — 112 — și de cel 
mai mare report la Pariul aus
triac: 28.345 Ied. în program sînt 
prevăzute 10 alergări, cu handi
capuri în general echilibrate, din 
care desprindem Premiile „Ja
maica® și „Jebel". în care vor 
concura, printre alții, Rural. Co
pist, Catren, Roditor, Robust, 

. Calafat, Rudy, Toporaș, Manuc, 
Hipolit, Client, adică tot ce are 
mai bun acum turful românesc, 
cu excepția lui Trifoi. „Premiul 
Jamaica" se va desfășura pe 
distanța de 2100 m și va fi, cre
dem, cea mai aprigă cursă, deoa
rece șansele sînt echilibrate, un 
stimulent în plus fiind reportul 
de 1560 lei la pariul ord. triplă. 
Tot mîine vom vedea la lucru 
pe unul din candidații derbyului 
din 1984, Crater care însă supor
tă un sever handicap, față de 
starea vremii și a pistei.

A. MOSCU

MASA ROTUNDA

W'IIVhlRHIA Dt SUI
NUMERELE EXTRASE 
LA TRAGEREA LOTO
DIN 16 DECEMBRIE

I : 43 62 21 86

loiopmosmi ivrointuA

49Extragerea
48 16 14 58 ;

Extragerea
73 44 71 39 55 34.

Fond total dc ciștiguri : 
1.10S.759 lei, din care 318.445 lei 
report la

a II-a : 47 87

categoria I.

77

MÎINE PUTEȚI C1ȘTIGA !
ta După 

mîine • va
cu<m s-a mai anuntat, 
avea loc ultima tra-

gere Loto 2 din acest an. Cei 
ce doresc să asiste la desfășu
rarea tragerii sînt invitați la ora 
16 în sala clubului sportiv Pro
gresul din București, str. dr. 
Stalcovlci nr. 42; numerele cîș- 
tigătoare vor fi transmise la te
leviziune și radio In cursul serii. 
• De asemenea, mîine se va des
fășura ultimul concurs Prono
sport al anului — prilej de noi 
și frumoase sâtisfaeții pentru cei 
mai inspirați iubitori de prono
sticuri sportive. ÎNCERCAȚI SĂ 
VA NUMĂRAȚI ȘI DV. MÎINE 
PRINTRE MARII CIȘTIGATORI 
AI ANULUI LA SISTEMUL DE 
JOC PREFERAT 1

Centrul de perfecționare 
al C.N.E.F.s., in colabora
re cu Consiliul municipal 
pentru educație fizică șl 
sport și Centrul de cer
cetări, organizează sub 
auspiciile Universității cul- 
tural-științiflce din Bucu
rești luni, 19 ' '
orele 12,30, în sala „Dal
les" o masă rotundă cu 
tema: „Antrenorul — fac
tor activ și esențial în e- 
ducarea 
înaltă 
tlcipă 
îexe, 
Tîtus, ________
ria Șerban, N. Petrică, di
rectorul Clubului sportiv 
școlar nr. 2, și alții.

decembrie,

sportivului de 
performanță". Par- 
conf. dr. Nicu A- 

conf. univ. Tatu 
cercetător Ma-



Meciurile candidaților aproape de finiș

SE CONTUREAZĂ 0 FINALĂ KASPAROV-SMÎSLOV
Zarurile au fost definitiv a- 

runcate în cele două meciuri 
semifinale ale candidaților la 
titlul mondial de șah ce se des
fășoară la Londra ! Atît Kas
parov cit 
tigat cite 
remizînd 
deosebite

Cei doi ____ ____  ___
conduc cu un scor identic. 6—4, 
și mai au nevoie de cite O ju
mătate de punct din cele două 
partide ce au mai rămas de 
disputat pentru a obține cali
ficarea în finala actualului ci
clu al meciurilor , candidaților. 
Senzațională este mai ales com
portarea fostului campion mon
dial Smîslov. căruia, la 62 de 
ani. specialiștii îi acordau șanse 
minime în meciul cu marea spe
ranță a șahului maghiar, Ribld. 
Smîslov a demonstrat insă un 
joc de Înaltă clasă, avînd a- 
proapc tot timpul inițiativa in 
meci si reușind două-trei ex
cepționale partide de atac ! 
Kasparov. în schimb, a trebuit 
să surmonteze un Șoc psihologic 
puternic, cauzat de pierderea 
primei partide, reușind să joace 
la adevărata sa valoare in ul
timele 3—4 intilniri, in care 
și-a surclasat, practic, adversa
rul. întoreînd definitiv soarta 
meciului ! Iată în notație cea 
de-a treia victorie a tinărului 
mare maestru sovietic în meciul 
său cu actualul vicecampion 
mondial :

DESCHIDEREA CATALANĂ: 
G. Kasparov Korcinoi :

și Smislov au mai cîș- 
o partidă (cu albele), 
apoi fără dificultăți 
cu piesele negre, 
mari maeștri sovietici

1. d4 Cf6 2. c4 e6 3. g3 d5 4. 
Ng2 d:c 5. Cf3 Cbd7 6. 0—0 
Tb8!7 7. a4 b6I? 8. Cfd2! e5!T 
(forțat de desfășurarea meciu
lui. Korcinoi alege un plan ris
cant de joc. care nu va aduce 
negrului egalitatea scontată. Re- 
cîștigînd pionul c4. Kasparov 
va obține avantaj clar). 9. C:c4 
e:d 10. D:d4 Nc5 11. Dd3 0—0 
12. Cc3 Nb7 (prin schimbul^ ne
bunilor albi, Korcinoi caută să 
neutralizeze inițiativa adversaru
lui). 13. N:b7 T:b7 14. Df3! Da8 
(o tratare hipermodernă a des
chiderii. după care negrul va 
avea mari greutăți). 15. Nf4 a6 
16. e4! Ta7 17. Cd5! b5 18. Ca5! 
(prin mutări simple și logice, 
Kasparov obține avantaj hotărl- 
tor).
T:a4 
Tc2! .
fat : Kasparov va ciștiga o ca
litate, după care încheierea par
tidei devine o simplă formali-

18...b:a 19. Tfcl Nd4 20. 
N:b2 21. Ce7 — Rh8 22. 
(strategia albului a trium-

primul locAnișoara Cușmir-Stanciu pe
Revista ,.Der 

Leichtathlet" din 
Berlin publicind re
cent ceva din ..po

vestea" recordului 
mondial feminin 
la săritura în lun
gime. subliniază 
contribuția adusă 
de Anișoara Cuș- 

mir-Stanciu la dez
voltarea acestei 
probe. în statisti
ca prezentată sînt

Leonard

nogradova (URSS) 
2 (6,28 m și 6,31 
m _ 1955), 4. Elz- 
bieta ' *
(Polonia) 2 
m de 
1956).
Claus 
mană) 
si 6,42 
6. Vilma 
kiene (U.R.S.S.) 2 
(7,07 m și 7,09 m 
— 1978) etc.

plictisit — a revenit în ring!

înfățișate record
manele... recordu
lui mondial al a- 
cestei probe : 1.
Anișoara Cușmir 
(România) 4 (7,15
m — 1982. 7,21 m, 
7,27 m și 7,43 m
— 1983). 2. Tatia
na Șcelkanova
(U.R.S.S.) 3 (6,48
m — 1961. 6,53 m
— 1962 6,70 m —
1964), 3. Galina Vi-

Krzesinska 
(6,35 

două ori — 
5. 
(R.
2
m

Hildrun
D. Ger- 

(6,40 m 
— 1961), 
Bardaus-

Fostul campion al lumii la categoria semimijlocie (am
bele versiuni, WBC și WBA), pugilistul american Ray „Su
gar" Leonard, care a părăsit ringul acum un an. in 
unei intervenții chirurgicale dună dezlipirea retinei, 
anunțat... reintrarea ! Dar nu 
nou pentru titlul mondial (in 
ani !). ci doar pentru a face 
monstrație face parte dintr-o 
boxer a inițiat-o cu scopul de

urma 
Si-a 
dincu intenția de a lupta 

fond el nu are decit 25 de 
o demonstrație. Această de- 
campanie pe care celebrul 

____  „ „______,__ ___ a strînge fonduri pe care să 
le pună la dispoziția clinicii de oftalmologie a spitalului din 
Baltimore, acolo unde a fost operat si el. Și pentru a se 
putea prezenta, cît de cît, la nivelul renumelui său. Leonard 
și-a reluat antrenamentele cu toată șirgufoța. Acesta a_ fost 
însă doar primul pas căci, simțindu-se bine și plictisindu-se 
teribil, așa, ca un om oarecare, Leonard a declarat, iată, 
că reintră în activitatea competițională. N-o face pentru 
bani, ci doar, cum am spus, pentru că se— plictisește ! 
Oare ?...

Problema dopajului mereu în actualitate
Englezul Arthur Gold, 

care este președinte al Aso
ciației europene de atletism, 
dorește ca tara sa să fie în 
crimele rînduri in lupta 
îmootriva dopajului in sport. 
..chiar dacă nentru aceasta, 
spunea el. ar fi să pierdem 
cîteva medalii 
In cadrul

olimpice f* 
unei reuniuni

care a avut loc la Bour
nemouth. cu conducători 
din federațiile olimpice ale 
Marii Britanii. Arthur Gold 
a propus ca selecția pentru 
J.O. de la Los Angeles să 
aibă in vedere, in primal 
rind, pe sportivii rare ac
ceptă să se supună, aricind, 
controlului aati-doping!

Frate, frate, dar
zica- 
fra-

Bine spune 
la că... frate, 
te. dar brînza-i pe 
bani ! Și 
asa ne-o 
strează 
nic. din 
că la un meci de 
hochei al Ligii 
profesioniste nord- 
americane (N.H.L.) 
dintre Islanders

că este 
demon- 

faptul u- 
cîte știm.

Borg...

New York si 
Flyers Philadel
phia (scor 6—2) 
în fiecare forma
ție au evoluat cite 
doi dintre frații 
(canadieni) Sutter: 
Brent șl Duane la 
Islanders, gemenii 
Rich și Ron la Fly
ers. Brent a mar
cat două goluri,

Wilander

Duane a dat două 
pase decisive, iar 
de partea cealaltă. 
Rich a înscris și 
el— De subliniat 
faptul că în cam
pionatul 
mai joacă 
doi 
Brian 
Louis 
la Chicago L

frați 
la 

st

N.H.L. 
focă 

Sutter.
Saint 

Darryl

Edberg...
Tenisul suedez demonstrează că dispune de mari talente. 

Pînă deunăzi a fost marele Bjorn Borg, care a strălucit pe 
firmamentul acestui sport, acum este la „modă“ tînărul. de 
19 ani. Mats Wilander, recentul învingător al ..intema io- 
nalelor" Australiei si lider în clasamentul „Marelui premiu- 
Volvo", mîine va fi. probabil. Ștefan Edberg. De fapt. Ed
berg este încă de pe acum un mare iucător. deși nu are 
decît 17 ani. în acest sezon el a cîștigat „marele slem“. la 
categoria juniorilor, clasîndu-se primul în marile turnee 
de la Roland Garros. Wimbledon, Flushing Meadow si a- 
cum, recent, la 
din lume care a 
25 de ani 1

Melbourne. Edberg este singurul junior 
izbutit acest buchet de rezultate în ultimii

Rubrică realizată de Romeo VILARA

22... DeSl? 23.T:b2 D:e7 24.Cc6! 
Dc5 25. C:a7 D:a7 26. e5 (de
cisiv) Cg8 27. Ne3 Da8 • (in si
tuație disperată, negrul propune 
schimbarea damelor) 28. D :a8 
T:a8 29. f4 Ce7 30. Td2 si ne
grul a cedat. „Experimentul” lui 
Korcinoi în deschidere a fost 
aspru pedepsit ! In concluzie, 
se poate spune că. în afara u- 
nei mari surprize de ultimă eră. 
se profilează o finală inedită, 
Kasparov — Smîslov. Ar fi. să 
recunoaștem, o încheiere demnă 
a unui pasionant ciclu de can
didați. plin de surprize Si mo
mente neprevăzute, un meci in 
care experiența și calmul fos
tului campion mondial Smislov 
ar înfrunta îndrăzneala, tinere
țea și 
al lui

stilul debordant de joc 
Kasoarov.

Florin GHEORGHIU 
maestru internațional

★
Finala turneului candidatelor 

se va disputa între marile ma
estre sovietice Lidia Semenova 
si Irina Levitina, invingătoarea 
urmind să Intilnească pe ac
tuala campioană Maia Ciburda- 
nidze. In semifinale Semenova 
a Invins-o pe Ioseliani, iar Le
vitina pe Aleksandria.

mare

FINLANDA. Echipa de 
Lappenranta a stabilit 
100X1000 m. La capătul

alergători a Universității tehnice 
un record mondial in proba de 
celor 100 de kilometri ai cursei, cronometrele 

au indicat timpul de 5.29:14. Recordul anterior, de peste 6 
deținut de o formație de semifondiști belgieni.

din orașul 
Ștafetă de

ore. ero

OLANDA. La Amsterdam a avut loc, zilele trecute, adunarea 
a Federației internaționale de călărie. Cu acest prilej au 
zentate probele concursului olimpic de la Los Angeles. Dresajul și 
obstacolele se vor desfășura la ,,Santa Anita Park* (32 000 locuri), 
iar concursul complet va avea loc la „Fairbanks Ranch", special ame
najat în acest scop. S-a hotărit ca în 1985 campionatele europene de 
obstacole să se desfășoare în Franța, cele de dresaj în ~ 
și concursul complet în Anglia.

generală 
fost pre-

Danemarca

Ferrari, în 
____ ___ ___ ___ _____ _ ___  _ ...... un tiraj li
mitat) cu titlul : „Piloții... ce personaje I". Este vorba de Impresiile 
sole drn multele decenii de viață dedicata automobilismului de For
mula 1. Și, în mod cert, Ferrari chiar că are ce povesti...

ITALIA Renumitul specialist al automobilismului Enzo 
vîrstă de 85 do ani, a scris o carte (care va avea insă 
mîtat) cu titlul î

S.U.A. Fostul campion olimpic la săritură cu prâijna, Bob Richards 
(1952—4,55 m și 1956—4,56 m), își pune mari speranțe câ fiii săi ii 
vor călca pe urme și câ vor fi și ei condidați Fa — 
Dintre aceștia, mezinul Brandon (16 ani) a cîștigat 
de campion de juniori al S.U.A. cu 4,72 m. Cel 
al sâu din acest an este însă de 5,03 m. Fiul cel 
deține o performanță de 5,33 m di-n 1976, iar cel 
sărit și el peste 5 metri, ceea ce tatăl lor n-a r

COLUMBIA. Ministrul de justiție Rodrigo Lara a anunțat in Senat 
că o serie de conducători de cluburi folosesc fotbalul și, implicit, 
poziția lor pentru a practica afaceri în stil mare, traficînd droguri 
către S.U.A Circa 50 de conducători de cluburi se află în anchetă...

medalii olimpice, 
anul acesta titlul 
mai bun rezultat 
mare, Bob-junior. 
mijlociu, Paul, a 

reușit niciodată I...
<

ILP. CHINEZA. Agenția „China Noua" a transmis câ un grup de 
oipwWțti americani, „atacind" Everestul pe fața sa dinspre China, 
au aține cei 8348 m ai virfulul, mai întîl un grup de trei. $i apoi, 
fa ziua următoare, încă trei. Expediția condusa de James Morrissey 
(47 de ani) a fost formata din 24 de alpiniști.

CM. DE HANDBAL FEMININ PE GHEATA
(Urmare din pag. 1)

al

a-

o medie de 7 soluri 
ceea ce reprezintă un 
bun) ți poate că bi- 
ar fi fost mult mai

lentă. Viorica Ionică. Credem 
că Viorica Ionică a atins la 
cest turneu punctul maxim 
valorii sale. Ea trebuie să 
mențină acL pentru a putea
juta. în continuare, handbalul 
feminin românesc să revină a- 
colo unde a fost, adică pe lo
curile de frunte ale oiramidet

In ceea ce privește atacul 
trebuie spus că s-a acționat 
bine. iute, cu multă luciditate 
șj cu o oarecare consistentă tac
tică. Cea mai bună jucătoare 
a echipei noastre în acest mo
ment al jocului a fost, fără 
îndoială, Mariana Oacx Această 
tinără handbalistă a fost prin
cipala realizatoare a echipei 
noastre (43 de goluri in 6 me
ciuri cu 
pe meci 
coeficient 
lanțul ei
bun. dacă și echipa ar fi aju
tat-o mai mult, actionind gin- 
dit si organizat pentru pune
rea in valoare a fartei și pre
ciziei șutului ei Aceasta est« 
una din sarcinile de viitor care, 
odată rezolvată, ar mai atenua 
din acuta problemă a ratărilor, 
unul din cele mai mari „neca
zuri" ale echipei noastre.

Râminind fo domeniul atacu
lui trebuie să scoatem in evi
dentă revenirea in formă a 
Măriei Torok-Verigeanu (exce
lentă In ci leva meciuri), contri
buția deosebită in ur.ele mo
mente ale Erei Moszi. o altă 
tinără har.dbalistă care va con
tribui 'serios la conturarea unei 
echipe solide și cu perspective 
fo handbalul mondial 
de ea. am mai putea 
Elena Ciubotaru. care — 
cate — nu a prea fost 
in acest turneu, desl credem, 
ar fi meritat cu prisosință, pre
cum și pe Manuela Neică, o 
altă tinără care cu prilejul a- 
cestei întreceri a primit „bo-

tezul focului” marilor competi
ții internaționale. Să remarcăm, 
de asemenea, jocul bun prestat 
de Lauri Lunca pe postul de 
conducător de joc si al extremei 
Rodiei Marian. Sub așteptări 
randamentul jucătoarei Angela 
Avîdanei, mai bună in apărare, 
si al pivotului Valentina Cozma 
Turbata. Cealaltă extremă. Zo- 
ranea Ștefanoviei. a fost acci
dentată la ultimele meciuri, dar 
cit a jucat s-a arătat aceeași 
utilă si foarte combativă jucă
toare. In ce privește restul ju
cătoarelor. să menționăm apor
tul adus echipei de Gheorghița 
Oprea, tot conducător de joc. 
dar mai eficient ca în trecut, 
precum ți al portarului de re
zervă Angela Bloj, 
plinit cu succes pe 
nică în momentele 
ale acesteia.

Cam acesta ar fi __ ----- —
foarte succint bilanț al participă
rii echipei noastre la cea de a 
3-a ediție a CAL de handbal 
feminin (Grupa B) Desigur că 
antrenorii Simion Pompilia si 
Eugen Bartha, ale căror merite 
in pregătirea si conducerea e- 
ehipei sint remarcabile, vor a- 
oalîza mai profund, cu o ma
ximă exigență si vor asigura 
pe viitor o pregătire mai bună, 
mai eficientă. în asa fel inc t 
handbalul nostru feminin să-și 
reeiștige locul de frunte pe 
care l-a avut cîndv3 in ierarhia 
mondială.

care a su- 
Viorica lo

de... respiro

un crim si

SI PE ZAP ADA
I

CINCINNATI. Cea de-a patra 
tntîlnire dintre echipa olimpică 
de hochei a S.U.A. șl formația ,.B- -- ---.....................
rată, 
tori, 
4—4 
fost ____ _
stad. La Fontaine șl Olczyk, res
pectiv Popikhin. Biakin, Seriuk 
și S. Odințov. .

PARK CITY. Schioara america
nă Cindy Nelson, accidentată re
cent Ia genunchi, va putea totuși 
participa la Jocurile Olimpice 
de la Sarajevo, a afirmat me
dicul R. Steadman, care a pre
cizat că nu este necesară o in
tervenție chirurgicală. Nelson a 
fost medaliată cu bronz la J.O. 
din 1976 și cu argint la campio
natele mondiale din 1982 în pro
ba de coborîre.

a Uniunii Sovietice, desfășu- 
In fața a 14 000 de specta- 
s-a tnchelat la egalitate: 

(3—4, 0—0, 0—1). Golurile au 
marcate de D. Jensen, Bjug-

CONT AMINES. (Franța). Slalo
mul special feminin contînd pen- . 

tru „Cupa Europei" desfășurat joi 
a fost cîștigat de schioarea fran
ceză Christelle G ui g nard în
l :44,78, urmată de Ulrike Maier 
(Austria) 1:46,56 și Corinne Eug- 
ster (Elveția). în clasamentul Cu
pei Europei conduce Corinne 
Eugster (Elveția) cu 40 p urmată 
de Ann! Wachter (Austria) 27 p 
și Christelle Guignard 25 p.

PRAGA. In meci amical de 
hochei (tineret): U.R.S.S. — Ce
hoslovacia 5—6 (2—0, 2—0, 1—0).

Alături 
cita pe 
din pă- 
fclcsită • Dună cum se anunță din 

Par^. tragerea la sorti Dentru 
alcătuirea sruDelor turneului fi
nal al camoionatului european va 
avea loc la 10 ianuarie, la ora 
13 (ora Bucureștinlui). Ceremonia 
se va desfășura în sala de festi
vități a hotelului Shilton-Suffren

TELEX • TELEX > TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
ATLETISM • In cadrul unul 

concurs pe teren acoperit des
fășurat la Columbes, recordma
nul mondial la săritura cu pră
jina, Thierry Vigneron, a reușit 
5,72 m.

BASCHET • Rezultate din cu
pele europene (masculin): C.C.E.: 
Barcelona — Banco dl Roma 
61—73 (43—32). Bosna Sarajevo — 
Cantu 88—84 (47—49). Maccabl Tei 
Aviv — Limoges 95—104 I Cupa 
Korad: Maccabl Ramat Gan — 
Crystal Palace 75—73, Zaragoza — 
Triest 90—62, Orthez — Zadar 
XI—77, Varese — PAOK Salonic 
93—80 ; feminin, Cupa Liliana 
Ronchetti: R.C. France — UFO 
Schio 77—65. Bata Roma — Spar
ta Praga 62—53. Viterbo — BSE 
Budapesta 77—85. • La Budapes
ta. In meci amical: Csepel — 
Vojvodina Novisad 107—90.

BOX • Argentinianul Santos 
Laciar. campion mondial de box 
profesionist, a ‘ 
pentru a doua oară consecutiv 
sportivul anului în țara sa. în 
cursul anului 1983 Laciar și-a a- 
părat de trai ori titlul mondial: 
B Americanul „Boom Boom* 
Mancini, campionul mondial la 
categoria ușoară (versiunea 
W.B.A.), își va pune titlul în 
loc la 14 ianuarie 1984 la Reno 
(Nevada) în fața compatriotului 
său Bobby Chacon. • Argentl-

fost desemnat

aianul Lorenzo Garcia și ameri
canul Johnny Bumphus vor lup
ta. la 22 ianuarie, la Atlanta 
City, pentru titlul mondial 
(W.B.A.) al categoriei super-ușoa- 
re, lăsat vacant de americanul 
Aaron Pryor.

HALTERE • La Leningrad, so
vieticul Vladimir Graciov a sta
bilit un nou record mondial la 
cat. 67,5 kg la stilul smuls cu 
165 kg.

HOCHEI PE ROTILE • In se
mifinalele turneului de la Hong 
Kong, Pakistanul va intîlni In
dia, iar ‘ ‘
Anglia.

TENIS • In finala 
feminin ’ ' '
vratilova 
în meci demonstrativ, 
kland, Bjorn Borg l-a învins pe 
Chris Lewis cu 1—6, 7—6. * * 
6—4. • Au fost alcătuite echi
pele Australiei și Suediei care 
se vor Intîlni, de luni, în finala 
„Cupei Davis", la Melbourne: 
Australia: Pat Cash, John Fitz
gerald, Paul McNamee, Mark Ed
mondson. Suedia: Mats Wilander, 
Anders Jarryd. Hans Simonsson, 
Joachim Nystrom.

TENIS DE MASA • In Cupa 
Ligii europene: Cehoslovacia — 
Anglia 4—3, Franța — Ungaria 
2—5, Iugoslavia — R.F. Germania 
6—1, Suedia — Polonia 2—5.

Australia va juca cu
_ _ turneului

de la Hong Kong: Na-
— Shriver 7—6. 6—3. • 

la Auc-
6—2,

si va fi transmisă la televiziune.
• La 20 decembrie Costa Rica 

va întîlni. în cadrul preliminari
ilor J.O.. selecționata Trinidad- 
Tobago. Invingătoarea acestei 
partide va juca cu reprezentativa 
Cubei. Intr-un joc decisiv pentru 
calificarea în turneul final. De 
notat că echipa Cubei a d spus 
cu 2—0 și a fost întrecută ou a- 
celasi scor de către Trinidad-Tobago.
• Comisia de disciplină a 

U.E.F.A. a luat în discuție in
formarea făcută de Clubul olan
dez Groningen acestui for. în 
care se reclama faptul că unele 
persoane din conducerea clubului 
Internazionale Milano ar fi în
cercat să miluiască echipa olan
deză pentru a ceda la scor par
tida din Cupa U.E.F.A. (După 
cum se știe. în acest meci. Inter 
iucînd la Bari a cîștigat cu 5—1). 
Forul european a respins contes
tația ca fiind nefondaită. din lipsă 
de dovezi concrete si
• Au fost desemnați cei mal 

buni fotbaliști al .anului 1983 din 
Iugoslavia. Primul loc a revenit 
lui Zoran Simovici. portarul lui 
Hajduk Solit, care în turul cam
pionatului a Drimit doar 6 go
luri ! Pe locurile următoare s-au 
clasat Marko Mlinaricj (Dinamo 
Zagreb). Liubomir Radovanovici 
(Partizan Belgrad) si Vclimir 
Zaiet (Dinamo Zagreb). Ancheta 
a fost realizată de ziarul ..Poll- 
tika-Exoress" din Belgrad.
• Internaționalul vest-german 

Gerd Strack (F.C. Koln) a sufe
rit o operație chirurgicală si va 
fi indisponibil cel puțin Dină La 
21 ianuarie. El este în vîrstă 
de 28 de ani si a înscris golul 
victoriei în meciul cu Albania 
(2—1) din preliminariile C.E
• F.C. Porto a cîștigat ..Super- 

cupa* Portugaliei, invingînd în 
deplasare, cu 2—1. pe Benfica (în 
tur : 0—0).

martori.
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