
Duminică va avea loc la Palatul Sporturilor $1 Culturii

FESTIVITATEA DE DECERNARE 
DE TROFEE Șl CUPE CELOR MAI BUNI 

SPORTIVI ROMÂNI Al ANULUI 1983 
Demonstrații sportive, jocuri de handbal tl fotbal.

momente muzical-distractive
decembrie ac., la ora 10,30. va avea loc la Pala- 
și Culturii din Capitală festivitatea de decernare

Duminică. 25 
tul Sporturilor __ ___  __
a unor trofee și eupe celor mai buni sportivi români al anului 
1983 care au reprezentat cu cinste si demnitate sportul românesc 
și au obținut rezultate prestigioase în întîlnirile interne și in
ternaționale din acest an. Vor primi cupe și trofee sportivii me- 
daliați la campionatele mondiale, europene, la „Universiada ’83“ 
de la Edmonton și fotbaliștii dta lotul reprezentativ.

Vor fi prezenți la festivitate candidații olimpici si antrenorii 
care pregătesc participarea la Jocurile Olimpice ale anului 1984.

Cu acest prilej vor fi organizate demonstrații sportive. Un an
samblu de gimnastică va prezenta alegoric marea competiție spor
tivă națională ..Daciada". Gimnastele Ecaterina Szabo, Lavinia 
Agache si Laura Cutina, laureate ale recentului campionat mon
dial. vor face demonstrații, ca și Doina Stăiculescu, Alina Dră- 
gan la gimnastică ritmică. O selecționată a campionilor mondiali 
la handbal va totilnj echipa cîștigătoare a „Supercupei" mon
diale. iar lotul reprezentativ de fotbal „Europa 84“ va fi prezent 
la o întîlnire cu „Selecționata C.M. ’70", In două reprize a 15 
minute. Momente muzical-distractive realizate cu concursul unor 
artiști șj interpreți cunoscut! de muzică ușoară si populară vor 
completa programul sportiv.

La Balcaniada de gimnastică

JUNIOARELE NOASTRE PE PRIMELE LOCURI
SOFIA. 19 (Agerpres). — 

Cea de-a 5-a ediție a Balca- < 
niadei de gimnastică pentru 
iunioare. desfășurată în ora
șul bulgar Haskovo. s-a înche
iat cu un frumos succes al 
sportivelor românce. situate 
De urimul loc atît în clasamen
tul pe echipe, cit si la indivi
dual compus.

întrecerea individuală a fost 
dominată de gimnasta român-

că DANIELA SILIVAS. câști
gătoare cu un total foarte bun 
— 39,50 puncte, pe 
situindu-se o altă 
tă a tării noastre, 
bre — 39.00 p.

Pe echipe, ROMÂNIA a to
talizat 192,925 puncte. fiind 
urmată de Bulgaria — 192.55 p. 
Iugoslavia — 178.45 p. Grecia —

locul secund 
reorezentan- 
Aurelia Do-

(Continuări In pag t-J)
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D. Jenei — record de

seniori la 1OOO m
După „Cupa Dynamo Berlin", 

unde patinatorii noștri s-au 
numărat printre animatori, 
viteziștii T. Kopacz, I. Opin- 
cariu și □. Jenei au partici
pat. simbătă și duminică, la 
un nou concurs internațional 
desfășurat pe pista artificială 
din localitatea vest-germană 
InzelL Confirmînd bunele a- 
precieri. cei trei membri ai lo
tului olimpic s-au angajat ta 
lupta pentru un loc pe po
dium : 1000 m — 1. S. Pan
zer (R.F.G) 1:18,88, 2. D. Je
nei 1:19,16 — record de se
niori (v.r. 1:19,24 ii aparținea), 
3. M. Hartong (R.F.G.) 1:20,84; 
5 00# m — 
(Coreea de 
Opincariu 
— 1. H.
14:54,74... 4.
La 500 m, D. Jenei s-a clasat 
pe locul 5 cu timpul de 39,22.

1. lung Ha Lee 
Sud) 7:14,88, 2. L 

7:31,44; 10 000 m
Helden (Franța) 
T. Kopacz 15:10,32.
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După etapa a XVII-a a Diviziei „A“ de fotbal

TURUL S-A ÎNCHEIAT, TURUL SE JOACĂ
Astflil, la Pitești, « restanță de marini interes:

încă un atac al studenților bucurefteni 
grupată a echipei din Petroșani. (Fază 
dentesc — Jiul. 0—0).

este respins de apărarea 
din partida Sportul stu- 

Foto : Ion MIHAICA

fost si ultima etapă a

„Cupa 30 Decembrie" la schi fond

IULIANA POPOIU SI GYUEA KISS ÎNVINGĂTORI 
ÎN PRIMELE CURSE ALE SEZONULUI

In sfirșit, iubitorii sporturilor 
de iarnă se pot bucura. Pe 
munte, zăpadă se află din bel
șug. Evident, organizatorii con
cursurilor de schi nu puteau 
scăpa acest prilej și au chemat 
la primele întreceri schiorii 
fondiști. Stratul de nea din Po
iana mică a Brașovului a per
mis amenajarea traseelor din 
jurul poligonului de biatlon, pe 
care a avut loc concursul inau
gural al sezonului, dotat cu 
.Cupa 30 Decembrie". La start 
s-au aflat peste 100 de compe
titori din cluburile și asociați
ile cu secții specializate. Din 
întrecere au lipsit doar Elena 
Lagusis-Reiț și Ion Lungociu, 
aflați In pregătire pentru J.O. 
de la Sarajevo.

Vremea frumoasă, tocmai 
bună pentru cursele inaugura
le de fond, a permis o tre
cere in revistă a stadiului de 
pregătire in care se află schio
rii fondiști fruntași. O bună 
impresie au lăsat Iuliana Po- 
poiu șl Gyula Kiss, cîștigători

în cite două probe. REZULTA
TE : 15 ' ... - —
(A.S.A.) 
namo) 
(A.S.A.)
1. B. Abriham (Dinamo) 47:40,
2. G. Boichiș (A.S.A.) 48:40, 3.
I. Crișu (A.S.A.) 49:17 ; 10 km 
senioare : 1. Iuliana Popota
35:20, 2. Elena Oncioiu 36:21,
3. Daniela Dima (toate de la 
Tractorul) 38:05 ;
nioare 
torul) 
Șovia) 
veanu 
seniori : 
M. Barbu 30:31, 
30:37 ; 10 km juniori :
Csaba (Dinamo) 30:15, 2. B. A- 
briham 30:41, 3. I. Negrea (Di
namo) 30:46 ; 5 km senioare : 
1. Iuliana Popota 16:43, 2. E- 
lena Oncioiu 17:19, 3. Daniela 
Dima 18:07 ; 5 km junioare : 1. 
Livia Reit 18:01, 2. Eliza Aldea 
(Tractorul) J8:29, 3. Poliana Bor 
(Tractorul) 18:41.

Carol GRUIA, coresp.

km seniori : 1. G. Kiss 
45:22, 2. D. Iubasz (Di- 
47:31, 3. M. Barbu
47:55 ; 15 km juniori :

10 km ju- 
: 1. Mihaela Toc (Trac- 
38:36, 2. Livia Roit (Bra- 
38:51, 3. Angela Rîșno- 
(Brașovia) 39:02 ; 10 km 

1. G. Kiss 28:40, 2.
3. D. Iuhasz 

1. A.

După o perioadă mai fertilă ca oricînd în natația noastră

CARMEN BUNACIU Șl ANCA PĂTRĂȘCOIU ÎNOATĂ
*

OE ZOR PENTRU CEA DINȚII MEDALIE OLIMPICĂ ■ • •

r.c Argcț — Dlnomol
în prima divizie.

Insă În discuție, 
cînd campionii își 
a doua restanță, 
la Pitești, 

clasamentul
în curs 

putem 
etapă.

astăzi, 
sezo- 

de de- 
spu- 

cea

...A 
turului. Campioana de toam
nă rămtae 
Pînă vineri, 
vor disputa 
prima fiind 
Așa încât
nului se află 
finitivare. Ce 
ne despre ultima 
de simbătă ? La o primă ve
dere. a fost o ..etapă italiană", 
mai italiană chiar decît cea din 
tara campionilor lumii, unde.

Din capul locului, o preciza
re : ta perioada de referință — 
de după Olimpiada de la Mos
cova —, înotul românesc și-a 
îmbogățit considerabili recolta 
de medalii, depășind in doi 
ani realizările din întreaga sa 
istorie anterioară. Este perioa
da primului ..bronz" la un cam
pionat mondial, adus anul tre
cut de la Guayaquil de (cine 
alta ? !) această admirabilă 
sportivă numită Carmen 
naciu. Apoi, a afirmării 
grup 
ment de premieră ta 
„speranțelor" noastre 
petiția continentală a 
lor. Anca Pătrășcoiu, 
Baka și Teodora 
cucerind împreună cinci meda
lii. Pentru ca 1983 să însemne 
anul (re)confirmării oentru 
Carmen (o nouă medalie la 
C E., ia o vîrstă cînd alți îno
tători trăiesc din amintiri) și, 
fapt fără precedent,, anul celui

dinții ..aur european", 
ta intreoerea juniorilor, 
merul fiind Cristian Ponta. De 
bună seamă, se cuvin adăugate 
isprăvile de la Universiadele ta 
a-diție românească si canadiană.

câștigat 
perfor-

Retrospectivă I983

Bu- 
în 

de asemenea un de- 
'82 — a 
la com- 

juniori- 
Gabriela 

Hauptricht

ki perspectiva

J. O. ’84

Înșirate, succint, mai înainte 
este incontestabil, reflectind o 
muncă făcută cu pricepere și 
efecte sporite ta unele centre, 
din Capitală, din Baia Mare, 
Reșița sau Ploiești. Dar 
trebuie să ne ..îmbătăm 
apă 
incă 
tate 
nai, 
prea . , ..._________ r
la statistică tatr-un sport 
cifrelor, aflăm.

QU 
cu 

fiind

ir. pri-miui rind, se înțelege. ale 
aceleiași Carmen Bunaciu, in
contestabilă purtătoare de 
pel pentru înotul, pentru 
treaga noastră notație, 
tapt...

Faiptele-s fapte, elementul de 
progres exprimat ta realizările

dra- 
ta- 
de

rece", înotul nostru ____
departe de o competitivi- 
reală pe plan taternațio- 
unde se exprimă prin 
puține „vîrfuri". Apelând

— 1 al
astfel, intr-un 

recent tabel al celor mal bune 
performanțe . europene din 1983, 
Întocmit la 15 octombrie sub 
egida Speedo, câteva nume 
românești : Carmen Bunaciu — 
a șasea la 100 m spate cu 
1:02,84 și a opta la 200 m spa
te, cu 2:14,91, Anca Pătrășcoiu 
— a șaptea la 200 m spate

Geo RAEȚCHI

(Continuare in pag 2-3)

dumtaică.
s-au marcat 16 goluri. In etapa 
de adio, au fost numai 14 go
luri. exact același număr care 
s-a înregistrat în... prima run
dă. Numai că dacă atunci era 
vară Plină, acum s-a iucat pe 
terenuri înghețate, iocul se- 
mănînd, cu excepția partidelor 
de la Oradea si Pitești (unde 
gazonul a fost... primăvăra- 
tic !), cu un fel de hochei pe 
gheată în care pucul a fost 
prea mare. Șigur că aceste 
condiții vitrege au influențat 
calitatea locului din ultima 
zi de campionat si numărul de 
goluri, deși există si o recipro
că. Pentru că pe terenuri gre
le. cu mingi... înghețate, șutul 
la poartă are mult mai multe 
sanse de a se converti în gol. 
portarii si fundașii fiind vizi
bil incomodați de ..condițiile 
atmosferice". Numai că sîm- 
bătă nu s-a tras prea mult pe 
poartă, doar 72 de suturi m- 
tr-o etapă, adică o medie de 
meci de 8. ceea ce înseamnă 
puțin. Au fost si excepții (Chi
mia. cu 14 suturi pe poartă), 
au existat, 
fricoși (Jiul. 
Tîrgoviște — 
poartă !). si_ _____
rul mic de goluri.

Runda de simbătă a 
surprizele sale, 
firește. egalul

iarăși, si oaspeți
Dunărea, C. S. 
nici un

de aici
sut pe 

numă-

avut șl 
Cea mai mare, 
petroșenenilor

Mircea M. IONESCU

(Continuare in pag 2-3)

Restanțe in Divizia „A“ de volei

STUDENȚII CRAIOVENI ÎNVINGĂTORI IN CAPITALA
Ieri s-au disputat cele două 

partide restante din penultima 
etapă a turului Diviziei „A" 
(masculin) de volei. Iată amă
nunte :

DINAMO BUCUREȘTI 
ELCOND DINAMO ~ ‘ 
3—1 (—13, 8, 10, 6) Oaspeții
sălii Dinamo din 
încurajați permanent de o ga
lerie extraordinară venită spe
cial din Zalău, au început foar
te bine meciul, lăsind impresia 
că vom asista la o mare sur
priză. Mășcășan a distribuit 
pase excelente, așezarea coechi
pierilor lui in teren a fost ire
proșabilă și, cu toate eforturi
le campionilor, primul set a re
venit pe merit echipei vizita
toare. Din setul secund, odată 
cu introducerea ta teren a lui 
Dumănoiu și cu o nouă așezare 
a jucătorilor, partida s-a echi
librat. Acesta, bine secondat de 
mezinul formației, Pop, tot mai 
bun de la meci la meci, și ex
perimentatul Păușescu au con
tribuit decisiv la victoria echi
pei lor. Este drept că și replica

ZALAU

Capitală.

oaspeților a scăzut calitativ, 
dar trebuie remarcată pozitiv 
evoluția in ansamblu a volei
baliștilor din Zalău.

Au arbitrat slab Gb. 
(Iași) și V. Săndulescu 
rești). (M. VESA).

CALCULATORUL 
REȘTI — UNIVERSITATEA 
CRAIOVA 2—3 (—9, 10, 12, —11, 
—13). Disputată în fața unei 
săli arhipline, partida a avut 
toate atributele unei frumoase 
și disputate întreceri. Craiove- 
nii. foarte buni în primul set, 
le pierd pe următoarele două, 
pe fondul unui reviriment pu
ternic al gazdelor. In continu
are, datorită unui joc foarte 
bun, atît în linia a doua cit șl 
în atac, studenții craioveni Ișt 
vor adjudeca următoarele două 
seturi, deci și meciul. S-au re
marcat : Șchiopescu, Stcriade, 
A. Ion, Bîra (Calculatorul), res
pectiv Pascu. Braun, Mâtușoin 
Si Stoian (Universitatea).

Au arbitrat foatre bine C. 
Pitaru (Sibiu) și Em. Costoia 
IBucuresti). (H. SIMA).

Ci u tăcu 
(Bucu-

BUCU-

Studenții craioveni in atac in meciul cu Calculatorul București 
Foto : Dragoș NEAGU
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La Bocșa (Caraș-Severin)

ROBUSTEȚE,
VIGOARE, SANATATE,

SPORTUL DE MASA!
în orașul minerilor, al con

structorilor de mașini și al fo
restierilor — Bocșa, din jude
țul Caraș-Severin, fenomenul 
sportiv (cunoscut, în cadru or
ganizat, de peste o jumătate 
de secol) face casă bună cu 

zi ale 
ale 

orga- 
doua 
spor-

preocupările de zi cu 
oamenilor muncii, ca și 
elevilor. In acest an s-a 
nizat — pentru a 
oară — o „Săptămînă a . 
tului bocșan" — sub genericul 
generoasei „Daciade". această 
manifestare a dragostei și pa
siunii pentru sport fiind ono
rată prin participarea unor co
lective sportive din multe lo
calități ale județului și 
din județele învecinate.

S-au întrecut, pe mai 
bazele sportive din orașul 
șa, elevi, tineri și vîrstnici din 
întreprinderi și instituții, la 11 
discipline, care au cuprins peste 
4 500 de participanți. S-au ală
turat bocșenilor sportivi din O- 
țelu Roșu. Reșița. Moldova 
Nouă și Timișoara, angrenin- 
du-se în dispute amicale spec
taculoase, dirze și echilibrate. 
Primele două zile au fost re
zervate întrecerilor de largă 
popularitate, cu adevărat de 
masă. în „Crosul orașului 
Bocșa", dintre ciștigători s-au 
evidențiat Gabriel Moțățeianu 
și Marinela Linț, de la 
generală nr. 1, Olga 
Lenuța Lazăr, Ion Linț, 
Potoceanu, de la Liceul 
trial nr. 2, precum și 
Fieraru, de la Școala generală 
nr. 2. Minifotbalul a adus bucu
rie in tabăra școlarilor de la 
Școala generală nr. 3, merituoși 
ciștigători, in timp ce la hand
bal, atit la fete cit și la băieți, 
s-au impus reprezentanții Sco
lii generale nr. 2. Dirze au fost 
partidele de tenis de masă, in 
care cei mai buni s-au arătat 
— la diferite categorii — Titus 
Damșa și Caria Lepși (Lie. Ind.

chiar

toate
Boc-

Școala 
Lepși. 

Mircea 
Indus- 
Liliana

Finalele pe țară ale Dinamoviadei de judo

PASIONANTE SPECTACOLE PI TATAMI Șl • • *

Ca

PUNCT

2), Mihaela Bolboacă (Șc. gen. 
2), Robert 
și Gabriel 
șa).

Atractive 
fost galele 
uniunile de lupte 
tionînd comportările lui 
hai Rusu și Mihai 
din Oțelu Roșu, Ion Codreanu 
din Moldova Nouă, Remus 
Vlad și Andrei Corbu din Ti
mișoara. De numeroși suporteri 
s-au bucurat disputele la po
pice, tenis de cimp și badmin
ton, precum și concursul dc 
șah pentru jucătorii de catego
ria I și a II-a.

Dar. peste numele laureați- 
lor. peste evidențierile indivi
duale de la fiecare ramură de 
sport, trebuie reținut aspectul 
organizării, al mobilizării, cel 
al desfășurării întregii acțiuni, 
inițiate de consiliul orășenesc 
de specialitate, faptul câ tine
rii și virstnicii găsesc în prac
ticarea exercițiilor fizice, sub 
genericul „Daeiadei", un mod 
plăcut de destindere și mai a- 
les
re.

Trebel 
Laszlo

»< 
de

calea spre 
sănătate.

Dom

(Lie. Ind. 1)
(I.C.M. Boc-

apreciate au 
box Și re- 

men- 
Mi- 

Costel

box 
libere.

robustețe, vigoa-

Dlnn GLlVAN

Impresio<nan»tă atmosfera săr
bătorească in Sala sporturilor 
din Galați, unde timp de 3 zile 
la sfirșitul săptăminii trecu-te, 
,,Daciada“. marea competiție 
sportivă națională, a fost pre
zentă cu una dintre manifestă
rile de amploare : finalele pe 
țară ale Dinamoviadei 
judo. O sală arhiplină — 
dovadă a interesului pe 
sportul în kimono il 
în rindurile publicului gălățean. 
dar si a admirabilului efort 
organizatoric făcut de organele 
locale — a intîmpinat cu entu- 
z asm pe cei aproape 400 de 
participanți la ultimul act al 
acestei mereu pasionante între
ceri. Și acestei entuziaste par
ticipări concurenyli i-au răspuns 
cu dueluri spectaculoase in ca
drul cărora finaliștii au etalat 
o gamă largă de procedee teh
nice. stirnind adesea aplauzele 
asistenței.

Atmosfera de concurs a fost 
întreținută permanent in jurul 
celor doua tatami și de micile 
galerii ale sportivilor si tehni
cienilor d n cele 40 de repre
zentative județene si din clu
burile sportive prezente la con
curs. galerii în permanentă a- 
gitație susținindu-și cu ardoare 
oamenii angaja* in dispută. în 
apropierea noastră brăileanul 
Gicâ Palade. antrenor si tot
odată concurent, ne reține a- 
tenția prin soEcitudînea ne care 
o manifestă pentru fiecare din-

de
ca 

care 
trezește

tre sportivii săi. îl bate satis
făcut pe umăr pe Ion “ 
pentru începutul 
categoria 68 kg, 
iește cu băgare 
Dumitru Cliveț, 
el diverse procedee 
se să intre in primi șase 
ne spune zîmbind — dar 
condiția să fie mai atent 
lupta în picioare, la procedeele 
de ashi“. Nu departe fostul in
ternațional de volei Ghcorghe 
Corbeanu, venit în fruntea e- 
chipei de judoka din Slatina, 
iși consuma emoțiile în 
îndeosebi pentru Ionel 
giu care s-a aflat la un 
un prestigios succes.
cum a luptat, observă „Ghiță", 
ar fi meritat să se întoarcă a- 
casă cu un titlu". Ca un argint 
viu între cele două saltele. 
Marcel Nuțu, antrenorul dina- 
moviștUor buoureștenj nu pri-

Radu
promițător la 
apoi îl instru- 
de seamă 
efectuînd

■Are

pe 
cu 

șan-

cu 
Ia

taină, 
Haima- 
pas de 
„După

didește cu sfaturile. Ane și de 
a 

a-1

noastră

ce. Echipa sa. deținătoare 
titlului, are ambiția de 
păstra si după această ediție. 
Și avea să reușească... Dar, la 
individual, constănțeanul Gheor- 
ghe Butoianu face mare impre
sie prin stilul spectaculos 
care luptă și prin șirul de 
tor i care il duc pentru a 
cea oară pe primul loc al 
namoviadei,..

La sfirșitul 
întreceri din 
cei mai buni 
meritat)

in 
vic- 
cin- 
Di-

acestei frumoase 
cadrul Daeiadei, 

au cules aplauze 
au primit cupe, diplo-

SĂRITORII DE LA C.S.M. SIBIU AU CUCERIT „CUPA FEDERAȚIEI"
(ristind Siakacs șl 0<in oprea. cairpionii dfcstpjți ci anului 1983

Ultimul concurs de săritori al 
anului — „Cupa federației*, des
fășurat In boz nul Oiimma din 
Sibiu, a reliefa: buna comoorare 
a reprezentanti’.or C S.M. d n 
orașul gazdă care au si cucerit 
trofeul Remarcabilă si orestatia 
Juniorilor de la C SS. Sibiu, din
tre care Călin Hila a avut o evo
lute excelentă la Dlatformâ unde 
salturile sale au fost deseori răs- 
olătite cu nota 9.

Rezultate. TRAMBULINA 3 m 
4ETE : 1. Ruxandra Hoeiotă
(C.S.M. Sibiul 655.800 u. Z Feli-

cia Cxrstca-Pintea (Prosresul 
Buc.) 643.35) o. 3. Isabe’a Bercaru 
<C S S. Triumf Buc.) 647.030 d. 4. 
Andreea Dragomir (C.S-S. Triumf) 

o. 5. Cristina
Triumf) 635.675 o. 
Renciu (C.S.M. 
D : BĂIEȚI : 1

Sibiu)

631.400
rc.ss.
nuela
597.525
(C S.M.____________
Oprean (C^M Sibiu)
3. AL Bagia (Crisul) 738.300 d. 4.
C. Hila fC S.S. S biu) 735 17a o.
5. D. Nedelcu (Progresul) 710.650
D. 6. A Cherciu (C.S.S- Trumfi
706.400 D : TRAMBULINA 1 m

M
878.525 o.

Ii mar 
6. Ma- 
S5biu) 
Kaiss

2. D. 
F-525 D.

La Călimânești — Căciulata — Cozia ÎN PREMIERĂ PE TARĂ
CURĂ BALNEARĂ PROFILACTICĂ ACTIVĂ!

Trecind pe Valea Oltului, am 
poposit o scurtă bucată de 
vreme la Complexul hotelier- 
balnear de la Cozia. Ni se adu
sese la cunoștință că aici, pen
tru prima dată in țară, se va 
introduce pentru cei veniți la 
odihnă un program de pro
filaxie deosebit L-am abordat 
in acest sens, pe tovarășul Eu- 
geniu Lungulcseu, medicul șef 
al Policlinicii balneare Călimă- 
nești — Căciulata — Cozia

— Deci, tovarășe doctor Lun
gul eseu, o premieră pe țară. 
Vreți să ne dați detalii 7

— Da, este vorba despre o 
botărire comună a Ministeru
lui Turismului și Ministerului 
Sănătății, comunicată in prima 
decadă a lunii septembrie : in 
policlinica noastră balneară se 
va introduce, in ajutorul celor 
veniți să se odihnească in a- 
ceste frumoase locuri, cura Bal
neară profilactică activă. îmi 
face plăcere să vă anunț — dat 
fiind profilul ziarului dumnea
voastră — că această cură va cu
prinde, într-o proporție remar
cabilă. mișcare exercițiu fizic, 
excursii. Deci, in linii mari, 
ne gindim Ia o cură — in se
rii de 12, maximum 14 zile — 
care se adresează— oamenilor 
sănătoși în vederea scăderii ris-

pro-

con-

de

cului de îmbolnăvire. Vom in
troduce iu acest scop trei 
grame—

— Care sint ele și in ce 
stau ?

— Primul program este
reconfortare. Fiindcă se presu
pune că cei veniți la odihnă 
sint obosiți, unii suprasolicitați 
din punct de vedere nervos, 
alții in convalescență. Acestora 
li se va aplica o terapie contras
tantă, dușuri scoțiene, dar mai 
ales— o cură de teren. Ne gin
dim la drumeții, in grup, 
circa jumătate de oră. la 
pe terenurile bituminate 
preajma complexului. Ia 
in piscină ș.a. Al doilea 
gram este de prevenire a 
Iilor aparatului locomotor, 
refer la profilaxia articulați
ilor. si in special a bolilor 
Ioanei vertebrale — aflate 
primul loc in determinarea 
capacității de 
nefîeia 
care au 
te. care 
eforturi 
ne de obezitate, ____
dentară. Ceea ee vom face noi 
aici va fi de fapt o școală 
in care se va învăța ce tre
buie făcut, la întoarcerea acasă, 
pentru preintimpinarea unor

de 
spori 

din 
înot 
pro- 
bo- 
Mă

pe 
in-

munci. Vor 
de acest program 
profesii suprxsolicitan- 
in procesul muncii fac 
de ridicare, cei cu sem- 

cu muncă se-

cei

Admimsiphh Dt sm loio pmospoiH [>rop‘inzA
O tncepind de miine PUTETI 

JUCA LA TRAGEREA EXTRAOR
DINARA LOTO A REVELIONU
LUI. Agențiile Loto-PronoSDort 
din Întreaga tară InceD miine 
vinzarea biletelor pentru tradițio
nala tragere extraordinară Loto 
a Revelionului, care va avea loc 
duminică I ianuarie_ 1984. For
mula tehnică deosebit de avanta- 
ioasă oferă DarticiDantilor Dosi- 
bilităti multiple de cîstiguri în 
autoturisme „Dacia 1300“, mari 
sume de bani variabile si fixe si 
excursii peste hotare. Pentru atri
buirea cistiaurilor se vor efectua 
12 extrageri in trei faze, cu un 
total de 120 de numere ! Biletele 
de 25 lei varianta, achitate sută 
la sută sau in cotă de 25 la sută, 
au drent de participare la toate 
extragerile Se poate iuca pe va
riante simple, variante combinate 
si combinații ..cap de pod“. Con
sultați prospectul tragerii șl 
procurati-vă din timp bilete, pen
tru succesul dv. si pentru a le 
oferi celor dragi cu ocazia Re
velionului 1084 !
e SE REAMINTEȘTE că numai 

astăzi se mal pot procura bi-

lete cu numerele alese de dv 
centru ultima tragere obișnuita 
Pronoexpres din acest an. care 
va avea loc miine. înceoind de Ia 
ora 14.30. in sala Clubului spor
tiv Progresul din București, str. 
dr. Stai co vi ci nr. 42 : numerele 
cîstisătoare vor fi transmise la 
televiziune si radio in cursul 
seni.

an.

3 variante 
cat. 2 î 5 va-

BRIE 1983. Cat. 1 :
25% a 36.444 lei ;
riante 100% a 7.992 lei și 14 va
riante 25% a 1.998 lei : cat. 3 : 6 
100% a 4.605 lei șl 35 25% a 1.151 lei; 
cat. 4 : 127 a 635 lei ; cat. 6 : 
310,50 a 219 lei; cat. 6 : 7.876.50 
a 40 lei ; cat. 7 : 247 a 200 lei ; 
cat 8 : 3.675,50 a 40 leL

//

1. Cristina Szakacs (Cri- 
1.950 p. X Felicia Pintea 
D. s. Ruxandra Hociotâ 
d. 4. Andreea Drasomir 
o. 5. Elisabeta Kopatz 
Sibiu) 356.100 p. 6. Adriana 

(C.S.S. Lie. ind 37

pro- 
pen- 
eelor

astfel de boli. Al treilea 
gram pe care îl pregătim 
tru a-l pune la dispoziția 
interesați este de prevenire a 
bolilor cardiovasculare. Meto
dologia va fi apropiată de cea 
indicată pentru evitarea boli
lor aparatului locomotor, in 
plus, insă, se va beneficia dc 
apă termală. De fapt, se va 
lucra pentru evitarea factorilor 
de rise eardio-vascular de na
tură ereditară sau generați de 
sedentarism, obezitate, încărca
re genetică, simpaticotonie ș.a.

— De ce a fost aleasă Valea 
Oltului pentru această premie
ră 7

— Poate fiindcă avem tot ce 
ne trebuie aici : un cadru na
tural splendid, o climă bună, 
terenuri de sport, piscină, sau
nă ș.a. Condiții ideale pentru 
ca prin programele noastre să 
contribuim la scăderea riscului 
de îmbolnăvire. Concret, aceste 
programe se realizează în gru
pe de cite 10—15 persoane, 
conduse de cadre medicale sau 
profesori de educație fizică, cei 
veniți beneficiind de indicații 
privind regimul alimentar, pre
cum și comportarea optimă, a- 
casă, in familie, exercițiile fi
zice recomandate. Cine va pu
tea beneficia de astfel de pro
grame 7 Cei care se vor în
scrie de bunăvoie Ia ele — oa
meni de vîrste diferite — și 
chiar sportivi de performanță 
veniți in zonă la pregătire sau 
refacere. Evident, vom pregăti 
cit mai bine acest început de 
activitate, profund umanitară.

FETE : 
SUI) 32 
37X900 
336.850 
357.559 
(C S.S _ 
Răzloagă___ _ ___________
Buc.) 314 d BĂIEȚI : 1- M. Kaiss
455.100 D. 2. D. Oprean 438.5J3 n. 
3. D. Nedelcu 423.45 d. 4. T Ba- 
rabaș (C S.M. Clui-Narx>ca)
411.100 D. 5. C. Hila 405.200 d 6. 
AL Bagiu «30,300 p; PLATFORMA 
FETE : 1. Luiza Nicolaescu (Pro- 
eresul! 606.450 D. 2. Ileana Pirjol 
IC.SS. Triumf) 561.375 D. 3. Isa
bela Bercaru 556.700 d. 4- Cristina 
Szakaes 552..470 p. 5. Cristina Timar 
545.225 o. 6. Adriana Razi oază 
473.525 D : BĂIEȚI : 1 M. Kaiss 
715.200 D. 2. C. Hila 706.675 O. 3.
D. Oprean 6S1.975 o. 4. A- Cher- 
etu 673.150 o. 5. FI Avasiloaie 
<L e. ind. J71 613 375 O. 6 AI.
Batiu 604.875 D.

Clasamente De echiDe : FErE : 
1 C.S.S. Triumf (antrenori N. 
Soarios si Elena Timar) 276 d. 
1 C.S M. Sibiu 262 D. 3. Crisul 
246 D. 4. C.S.S. Sibiu 241 D. 5. 
C.S.S. Lie ind. 37 Buc. 235 n. 
6 Progresul Buc. 188 D. 7 C.S.M. 
Clui-Nanoca 105 d : BĂIEȚI î

Sibiu (antrenor Gh Banu) 
2. C.S.S. Sibiu 262 p. ‘ 

Triumf 257 n. 4

me si plachete in cadrul unei 
frumoase festivități. Iată și nu
mele lor, ale celor care au avut 
marea satisfacție de a urca 
pe podium : CADRE, cat. 68 
kg : 1. Gh. Butoianu tDinamo 
Constanța), 2. N. Oprea (D. 
Harghita), 3. Ion Stroie (D. 
Vict. Buc.) și C. Ionescu (D. Bă
noasa I) ; cat. 75 kg : 1. 
Sandu (D. Ploiești). 2. 
Neamțu (D. I Buc.), 3. 
Precup (Timiș) și V. Radu (D 
Vaslui) ; cat 82 kg : 1. G. Î.L.- 
rinescu (D. I Buc.), 2. A. Ko
vacs (Arad), 3. I. Ariciu 
Brașov) și Gh. Vasilache 
Vict. Bu,c.) ; cat. 88 kg : 1. M. 
Cretu (D. I. Buc.), 2. I. Stoi- 
cuț (D. Vict. Buc.)-3. M. Sultan 
(D. Galați) și R. Iosif (D. Con
stanța) ; cat +88 kg : 1. Gh. 
Săvescu (Bacău), 2. C. Mari
nescu (D. I Buc.). 3. Z. Felea 
(D. I Buc.) și C. Paraschiv (D. 
Vict. Buc.) ; ELEVI ȘI MILI
TARI ÎN TERMEN : cat. 60 kg:
1. I. Giurgiuveanu (Pompierul 
I), 2. C. Furcic (Pompierul II), 
3. D. Mineață (D. Cimpina) și 
Gh. Gheorghe (D. Băneasa) ; 
cat. 65 kg : 1. I. Papa (Carpați).
2. V. Pop (D. Băneasa). 3. G. 
Ratz (D. Bega) și M. Muneșan 
(Pompierul I) ; cat. 71 kg : 1. 
I. Torcică (Pompierul I). 2. M. 
Drăgan (D. Băneasa). 3. B. 
Georgescu (D. Bega) și D. Șer- 
ban (D. Cimpina) ; cat. 78 kg : 
1. C. Vieru (D. Carpați), 2. D. 
Hristea (Pompierul I), 3. N. 
Mateoiu (D. Bega) și A. Csarai 
(Pompierul II) ; cat. 86 kg 
AL Pora (D. Băneasa), 
Haimagiu (D. Slatina). 
Avădanei (D. Șiret) și 
trașcu (Tunari II) : cat. 95
1. F. Ballo (Pompierul I). 2. E. 
Eminovici (D. Băneasa), 3. E. 
Crăciun (D. Șiret) si A. Solo 
(D. Bega) ; cat. +95 kg : 1. P. 
Haramuz (Pompierul I), 2. I. 
Uns (Pompierul II), 3. 
mocos (D. Bâneasal si 
nea (D. Cimpina). Pe 
CADRE : 1. Dinamo I 
Dinamo Victoria Buc.,
mo Constanta ; ELEVI ȘI MI
LITARI ÎN TERMEN : 1. Pom
pierul I, 2. Dinamo Băneasa, 3. 
Dinamo Carpați.

M. 
T. 
V.

Ma-

2. 
3. 
A.

Modesto FERRARINI

c.s.s. 
ind.

1.
C.S.M.
290 D.
C.S-S-
nr. 37 249 p, 5. Crișul 245 p, 
C.S.M. Clui-Napoc'i 237 n. 7. Pro
gresul 92 D : GENERAL î 
C S.M Sibiu 552 d. 2. C.S.S. Tri
umf 533 p, 3. C.S.S. Sibiu 502 D. 
4. Crisul 491 d. 5. Lie. ind. 37 
484 p, 6, C.S.M. Cluj-Napoca 342 
p, 7, Progresul 280 p.

Prin acest concurs s-a încheiat 
si întrecerea pentru titlurile de 
campioni absolut! ne anul 1983. 
Acestea au revenit Cristinei Sza- 
kacs (Crisul) — 3165.925 n si lui 
Dan Oprean (C S.M. Sibiu) — 
1839.525 p.

Hie IONESCU, coresp..

3.
L’C. Ind

6.

d : 1.

• A încetat din viață antre
norul emerit Nicolae Pufnei, 
animator al scrimei românești, 
care timp de peste două de
cenii, ca antrenor la Politeh
nica Iași, a contribuit la afir
marea talentelor de pe aceste 
meleaguri.

fD- 
(D.

: T. 
I. 
s.

Pă- 
kg :

FI. Do- 
N. Voi- 
echlpe : 
Buc. 2. 

3. Dina-

Nicolae CHINDEA 
Telemac SIRIOPOL
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maestre. CI 
fost următq 
cazul egaliti 
după coefil 
Berger :
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(Medicina 
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N'uțu (Media 
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trude Bauml

MIHAI
Runda a 11 

două reunii! 
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tă și nu 11 
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unanim sup]
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400 de pion 
Si 6 club] 
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DUPĂ TURUL CAMPION
Prima jumătate, turul cam

pionatului Diviziei ,,A* de po
pice. care s-a încheiat zilele 
trecute după disputarea celor 
nouă etape, a scos în evidentă 
buna comportare a echipelor 
(feminine si masculine) care dau 
jucători loturilor naționale de 
seniori si senioare, aflate in pre
gătire pentru C.M. ’84. Astfel 
formațiile Gloria București, Voin
ța București, Voința Oradea. 
Voința Tg. Mureș, C.S.M. Reșița 
— la femei. Gloria București, Rul
mentul Brașov, Olimpia Bucu
rești, Aurul Baia Mare. Electro- 
mureș Tg. Mureș — la bărbați, 
avînd în efectivele lor sportivi va
loroși, selecționați în loturile re
prezentative. s-au situat în frun
tea clasamentelor. Cele două 
echipe campioane. Voința Tg. 
Mureș (f) si Aurul Baia Mare 
(m). care au reușit în această 
toamnă splendida performantă de 
a cîstiga valorosul trofeu conti
nental — „Cupa campionilor eu
ropeni" — se aflau, aproape tot 
timpul în fruntea seriilor în care 
activează. Aurul reușind să ter
mine pe primul loc. Voința fiind 
..detronată" din fruntea seriei 
Nord în ultima etapă, de către 
Voința Oradea, o altă echipă va
loroasă a campionatului (cu o 
singură înfrîngere, la Hidromeca
nica Brasov) Trebuie să mențio
năm dublul succes al celor două 
sexteturi ale asociației sportive

ii“

TUFIȘ Șl SABAU AU CIȘTIGAT
PRINCIPALELE CURSE ALE REUNIUNII

Principalele curse a-le zilei, 
Premiile Jamaica și Jebel, au 
revenit Iul Tufiș șl, respectiv, 
Sabău, primul dintre el, condus 
In stilul său. personal de F. Pas
că, și-a înșirat, pe drum adver
sarii, puțin cam apatici. Iar cel

VACANTE ÎN orice anotimp ia predeal
Stațiune permanentă, situată la o altitudine de 1100 m, 

intr-un peisaj montan de mare frumusețe și atracție. Pre
dealul reprezintă un loc ideal pentru vacanțe.

La Predeal vă sint oferite numeroase posibilități de 
agrement : telescaun. piscină Ia hotel Orizont, discoteci, 
săli de jocuri mecanice, terenuri de tenis, cinematograf, 
bibliotecă, spectacole de teatru etc.

Vacanța dv. v-o puteți petrece in decorul alpin 
pitoresc aparte, cazarea fiind asigurată în case de 
și hoteluri confortabile iar m_asa o puteți servi în 
moderne de alimentație publică.

Biletele se obțin de Ia agențiile și filialele de 
ale O.J.T.-urilor. precum și de la filialele I.T.H.R. 
rești.

de un 
odihnă 
unități

turism 
Bucu-

1
d 
ta 
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H 
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de al doilea, condus cu mult 
tact și răbdare de tînărul talent 
G. Marciu, a învins într-o sosire 
cu trei cal la luptă. Principala 
învingătoare a zilei a fost for
mația antrenată de I. Oană, care 
a obținut trei victorii, cu Vigu, 
fără probleme, cam ușor handi
capat, cu Străina, care a început 
să confirme originea selectă pe 
care o deține, și cu Fionla, stre
curată cu abilitate la coardă pe 
linia dreaptă la sosire de antre
norul ei. Au mal cîștigat : Simi- 
leasca, intr-o frumoasă cursă de 
așteptare realizată de G. Tănase, 
Negostina, minată excelent de 
N. Nicolae (producind marea 
surpriză a zilei), Crater, cu ac
tualul lider al celor două clasa
mente, M. Ștefănescu, m sulky, 
Hamilton, condus de S. Ionescu, 
șl Suvan, pe care tînărul V. Pă- 
trașcu l-a condus cu multă ho
tărî re la victorie.

REZULTATE TEHNICE : Cursa 
I : L. Slmileasca (Tănase) 1:39,0, 

Hemograma, 3. Silica. Cota : 
cișt. 4, ord. Î2, ord. triplă 244. 
Cursa a 11-a : 1. Negostina (N. 
Nicolae) 1:35,0, 2. Anunț. Cota :

2.
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CLASA

FEMIb

1 GLORI
2. Voința
3. Voința
4. Metror
5. Larom
6. Voința
7. Petroli
8. Rapid
9. Olimni

10 Carpați

cîșt. l,8i 
Cursa a j 
fănesou) 
cîst. 1.80,1 
IV-a : 1. 
Copist, 3. 
ord. 11, 
Cursa a I 
1:34,7, 2.
cîșt. 10, I 
triplă îol 
bău (MJ 
3. Topor! 
26, ev. 41 
a VU-a I 
1:30,4, 2.1 
ord. 7, I 
Cursa al 
(Ionesoul 
niela. C] 
26, ord. ] 
1. Străin] 
3. La mi] 
34, ev. fl 
7—8-^ M 
(Pătralfl 
Cota : J 
30. Parii] 
suma d J
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erea partidei 
iltim^ rundă, 
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>este cea de 
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1 de șah. A 
l arătat, una 
uternice edi- 
ipetiției, reu- 
puternice ju- 
printre parti- 
Li-se 3 mari 
3 internațio- 
FIDE și “ 
tul final 
tabilit — 

puncte 
Sonneborn
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MUREȘAN
ira) 11 —
ană, 2. Dana 
lișoara) 10,5, 
ici (Univer- 
9,5, 4. Ger- 
dedicina Ti- 

NDĂ SE

mișoara) 9,5, 5. Elisabeta Poli- 
hroniade (Universitatea Bucu
rești) 2,5, 6. Gabriela Olărașu 
(Universitatea București) 9,5, 7. 
Eugenia Ghindă (Universitatea 
București) 7,5, 8. Gabriela Ol
teana (Calculatorul București) 
7, 9. Mariana Ioniță (Politehni
ca București) 7, 10. Mariana
Duminică (Mecanică fină Bucu
rești) 6, 11. Ligia Jicman (A.E.M. 
Timișoara) 6, 12. Smaranda
Boicu (Avia București) 6, 13.
Eleonora Gogâlea (Mecanică 
fină București) 6, 14. Marga
reta Teodorescu (I. T. Bucu
rești) 5,5. 15. Judita Chirieuță 
(A.E.M. Timișoara) 5. 16. Voi- 
chița Câlinescu (I.C.E.D. Bucu
rești) 4,5 p.

Conform regulamentului, pri
mele 8 clasate capătă drept de 
joc direct in finala de anul 
viitor, iar următoarele 8 în se
mifinalele campionatului națio
nal feminin.

MENȚINE LIDER
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INTRE VESTIAR Șl GAZON
• Și Ia Pitești, ca pretutin

deni unde a evoluat după jo
cul de la Bratislava, Boloni s-a 
bucurat de o atenție specia
lă. din partea spectatorilor și 
a gazdelor. Primii l-au primit 
cu aplauze călduroase la in
trarea in teren și i-au dăruit 
aplauze și la frumoasele ac
țiuni pe care le-a inițiat. Iar 
conducerea clubului piteștean 
l-a oferit o plachetă și un fa-

...mare bucurie în tabăra pe- 
troșenenilor, câștigătorii unui 
punct de aur. Cum I Mai pu
țin a contat... • ,„Nu Jiul a 
fost de vină, afirma duminică 
antrenorul Gheorghe Constan
tin. cl terenul pe care s-a ju
cat, dar și faptul că Sportul 
studențesc n-a știut cum să 
deschidă «lacătul» oaspeților**. 
Nu se poate să niu-1 dăm 
dreptate „profesorului**. • D»

IN ALB
In meciul Chimia Rm. Vîlcea — Dunărea C.S.U. doi 

jucători au avut o prestație cu mult peste nivelul celor
lalți. Primul, din formația Chimiei — fundașul Teleșpaa, 
care în tot timpul partidei a făcut risipă de energie, 
rezolvind cu succes sarcinile sale de apărător și, tot
odată. a participat la majoritatea acțiunilor ofensive ale 
echipei sale. Dealtfel, fiecare centrare a sa a pus pe 
picior greșit apărarea adversă, la una dintre ele Gălan 
— deviind batonul spre poartă — a fost la un pas de... 
autogol. Al doilea, din echipa Dunărea C.S.U. — porta
rul Oană s-a „bătut" ca un leu pentru ca, Împreună cu 
colegii săi, să realizeze un rezultat favorabil. Doi ju
cători cu evoluții remarcabile, ambii purtînd banderola 

_de căpitan de echipă. După cum s-a văzut, au meritat-o !

>ă care doar 
despart de 

• mai buni 
t in teres an- 
î surprize, 
să desigur a 
rită de ma
in fața .ui 
rimul a gre- 
ție apreciată

ept plus de 
finală, față 

' era debu- 
Dorel Oltean 
victorie în 
re fl propui- 
Staig, a cla- 
(■t-’ucă* r 
gînal, activ, 
xnstan-t, si-a

re găsit se pare cadența, înscriind 
la Mărășescu a doua victorie 
consecutivă.

în rest. remize : Stoica — 
Gheorghiu, Pavlov — Ghindă, 
Kertesz — Ghițescu. S-au între
rupt partidele: Lupu — Bărbules- 
cu, Ionescu — Foișor.

Gheorghiu a reușit ieri dimi
neață, la reluare, să-și valo
rifice cu o tehnică impecabilă, 
avantajul de un pion într-un fi
nal cu culori diferite, la Oltean, 

înaintea ultimelor două runde, 
în clasament: Ghindă 8,5; Stoica 
8 (1); Gheorghiu 8; Șubă 7 (1) ; 
Grunberg, Ghițescu, Pavlov 7 ; 
Ionescu, Bărbulcscu 6,5 (1); Ol
tean, Ștefanov 6,5 etc.

Valeriu CHIOSE
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I
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fJIERESC BALCANIADA DE GIMNASTICA
I

(Urmare din pag. 1) I
ției natio- 
bătă si du- 
tn Capitală 
‘‘estivalului 
. în cele 
s îsi vor 

aproape 
> de iudețe 
re școlare

171,90 p si Turcia — 166,30 p. 
în competiția de gimnastică 

ritmică, oe Drimul loc s-a cla
sat Bulgaria — 116,55 d. urma
tă de România — 113.55 d.
Iugoslavia — 110.50 d. Grecia 
— 104 d Si Turcia — 98.95 p. 
La individual. Petruța Dumi
trescu a ocupat locul 5. cu 
38.20 p.

I
I
I
I

nion ca semn al prețuirii 
pentru admirabila Inii com
portare în echipa națională. 
„Și aici, ca în toate orașele 
unde am jucat după Bratis
lava, am trăit clipe de mare 
emoție. Mulțumesc piteșteni- 
lor, clubului F.C. Argeș și 
tuturor celor care, prin acte 
de mare căldură sufletească, 
au ținut să sublinieze reuși
tele noastre, ale celor din 
reprezentativă", ne spunea 
bravul căpitan al lui A.S.A, 
Tg. Mureș • O fază contro
versată în întîlnirea de la 
Pitești. In min. 84, Iovănescu 
a șutat în bară de unde min
gea a revenit la Ignat care 
a trimis-o în plasă. Pe bună 
dreptate, arbitrul D. Petrescu 
nu a validat golul deoarece 
Ignat se afla în poziție de 
ofsaid și mingea revenită din 
bară n.u anula această poziție 
cum s-ar fi întâmplat dacă 
balonul ar fi fost respins de 
un adversar, în cazul nostru 
portarul Varo. • Continuă să 
crească grupul „mînjilor" 
mureșeni : Muntean. Botezan, 
S. Dumitrescu au evoluat 
promițător și la Pitești, de
monstrînd justețea politicii de 
întinerire dusă de A.S.A. • 
De patru ori balonul respins 
de apărătorii Jiului a trecut 
peste tribunele stadionului 
Politehnica ! De două ori s-a 
schimbat mingea iar o dată 
cel care a trebuit să sară 
gardul de strmă a fost... 
Mircea Sandu, grăbit să se 
reia jocul. Golul după care 
au alergat „alb-negrii" nu s-a 

marcat însă și, în final.

14 ani, din 1969, spectatorii 
ieșeni nu au mai trăit satis
facția linei atit de frumoase 
comportări a echipei lor fa
vorite PoJitehnica. în tr-ade
văr, Politehnica Iași a înche
iat turul actualului campionat 
pe locul 6 în clasament, cu 
20 de puncte și cu 4-4 la 
„adevăr". O performanță pes
te așteptări, față de compo
nența lotului de jucători. Sur
prinde însă neplăcut numă
rul foarte mic de spectatori 
prezenți la meciuri!? echipei 
ieșene. Și sîmbătă, la jocul 
cu F.C. Olt, cifra celor aflați 
în tribune a fost foarte scă
zută. Atașamentul față de 
Politehnica a slăbit în ultima 
vreme și jucătorii au nevoie

• 
dis- 

de

de mai multă afecțiune. 
In condițiile unui meci 
putat pe un teren atit 
greu (înghețat și alunecos), 
așa cum a fost cel dintre Po
litehnica Iași șl F.C. Olt, me
rită subliniat spiritul de fair- 
play al jucătorilor celor două 
formații. Aceasta estz expli
cația pentru care arbitrul 
Radu Matei n-a folosit deloc 
cartonașul galben. • De la 
meci la meci. Bumbescu, fun
dașul central al echipei F.C. 
Olt, evpluează foarte bine. El 
a fost de netrecut și sîmbătă, 
la lași, în meciul cu Politeh
nica. • în acest final de se
zon, in care mai are de dis
putat și două restanțe, lotul 
echipei Dinamo s-a subțiat
serios. Mulțescu și I. Marin
slnt accidentați. Nemțeanu ur
mează un program de recu
perare, Andone acuză dureri

la degetele mari de la picioa
re. Sîmbătă nu a putut fi fo
losit nici Augustin, din cauza 
cartonașelor galbene, și, ast- 
fel, la------  ' ’ -
bitraj 
zerve, 
bii în 
vorba 
și de
a și intrat în joc, în min. 33, 
cînd l-a înlocuit pe Iamandi, 
care a suferit o entorsă, din 
cauza terenului. La debutul 
lui, Dima a și marcat golul 
egalizator. Drăghici a fost a- 
nunțat cu nr. 14, iar Dima 
cu nr. 16, dar pe teren a apă
rut numărul... 15, de unde a 
urmat confuzia între cele două 
rezerve necunoscute, clarifi
cată, după meci, la cabine • 
Din cauza frigului, la Bacău, 
echipele au purtat ciorapi 
groși, pe sub jambiere și ehi- 
loți (Moraru a avut și căciu
lită de schior). Un singur 
jucător a făcut excepție, (ca 
și arbitrul O. Ștreng) A vă
danei, care a jucat cu genun
chii goi. în afară de execu
tarea loviturii de la 11 m., el 
nu s-a remarcat însă decît 
prin lipsa de teamă față de 
frigul pătrunzător și pase 
exact unde... nu se așteptau 
coechipierii. • Grosu a pier
dut rămășagul cu președin
tele clubului F.C. Bihor, I. 
Naom ! înaintea începerii

Bacău, pe foaia de ar
au fost trecuți, ca re- 
doi tineri jucători, am- 
vlrstă de 17 ani. E 
de fundașul Drăghici 

atacantul Dima. Ultimul

(rețin ut acasă pentru 'Ches
tiuni familiale) și Agiu (sus
pendat pentru cumul de car
tonașe). în schimb, mulți ti
neri (și talentați) în echipa 
dîmbovițeană : C. Turcu (20 
ani), T. Romică (20 ani), Os- 
tafi (19 ani), Niculcioiu (19 
ani), cărora trebuie să le a- 
dăugăm pe ceva mai eunos- , 
ouții Burleanu (venit pe fi
liera Unirea Dinamo Focșani 
— F.C. Olt) și Cojocaru (de 
Ia C.S. Botoșani). ® La cei 
31 de ani ai săi. căpitanul e- 
chipei băimărene, Roznai, a 
oferit sîmbătă un admirabil 
exemplu pentru mai tinerii 
lui coechipieri, dar mai ales 
pentru majoritatea parteneri
lor săi de întrecere, eompo- 
nenți ai formației giulesterre. 
prin marele efort depus în 
teren, prin dăruirea și pute
rea lui de luptă. Bravo Roz
nai ! • Arbitrul N. Bițin (Sa- 
lo*nta) s-a prezentat și a con
dus necorespunzător meciul 
echipelor de speranțe F.C. 
Baia Mare și Rapid. Deși n-a 
influențat rezultatul, tinerii 
jucători băimăreni obținînd pe 
merit victoria asupra liderei 
clasamentului, „cavalerul flu
ierului" s-a dat în spectacol 
prin unele gesturi și decizii 
ale sale care au produs ila
ritate. • Corvinul a resimțit, 
la Craiova, absența lui Ga
bor. Acuzînd o leziune

----------------- IN NEGRU
Situație destul de rar tatîlnită la o etapă de fotbal 

din prima noastră divizie. La partidele de seniori și de 
speranțe dintre Sportul studențesc și Jiul Petroșani NU 
S-AU PREZENTAT arbitrii de centru delegați. Ieșeanul 
Virgil Antohl n-a putut ajunge la București din cauza... 
ceții (n-a zburat avionul) ; el a anunțat federația tele
fonic, care l-a delegat in extremis ca tușier pe bucu- 
reșteanul Gh. Ofiteru iar V. Curt a devenit arbitru de 
centru. Nici ștefan Grosu din Călărași nu s-a prezentat 
la meciul de speranțe, oare s-a disputat cu numai doi 
arbitri ! Pină la urmă, V. Curt din Medgidia, la debu
tul lui... volens-nolens, s-a achitat bine de misiunea pe 
care și-a asumat-o, ca șt ceilalți patru cavaleri ai fluie
rului puși in situații nu tocmai plăcute, ca să nu le 
spunem INCORECTE. Cei doi arbitri vtaovați vor avea 
desigur, timp să mediteze (după măsurile ce se vor lua) 
asupra modului cum se poate ajunge la un meci. Sau 
sâ-i întrebe pe A. Gheorghe — din Piatra Neamț — și 
pe O. Ștreng — din Oradea — CUM au ajuns ei la Cra
iova șl, respectiv. Bacău...

campionatului, Grosu a pro
mis că va marca 10 goluri. Și, 
cu cel Înscris sîmbătă, in 
partida cu C.S. Tlrgoviște, nu 
a totalizat decît 8. Dar Grosu 
nu s-a recunoscut învins și a 
propus continuarea „discu
ției" șl pentru retur. Ceea ce 
președintele a acceptat ime
diat... • Din nou multe in
disponibilități la C.S. Ttrgo- 
viște. Lui O. Popescu (fisură 
la piciorul sting) 1 s-au adău
gat Constantin (bolnav). Isaia

gleznă, hunedoreanul s-a vă
zut nevoit să urmărească me
ciul dt pe banca rezervelor. 
• „Inii place tot mai mult 
Ticleanu. La imensul travafiu 
pe care îl depune în joc, el 
mi-a dezvăluit astăzi și unele 
subtilități tehnice de care 
nu-1 credeam in stare**, ne 
spunea, după meci, Iosif Var
ga, venit Ia Craiova cu sco
pul de a urmări evoluția Cor- 
vinuiul, adversara dinamoviș-' 
tilor în restanta de vineri...

DIVIZIEI „A" LA POPICE I
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ite ne nri-
Sud. antre- 
jiu — la

Criste3 —

SERIA NORD

•matii nou 
it — Olim- 
ti Sinaia. 
C.F.R. Tg.
București, 

oria Timi- 
^Cimoia 

^Bfemnio- 
oromova’.e 
ce în cla

1. voința Or
2. Voința Tg. M.
3. C.S.M. Reșița
4. Electro. Tg. M.
5 Hidromec. Bv
6. U.T. Arad
7. Voința
8. Constr.
9. Voința

10 C.FR.

Tim.
Gherla 

Odorhei 
Tg. M.

MASCULIN

1. GLORIA Buc.
2. Rulmentul Bv. 
J. Olimpia Buc.
4. Carpati Sinaia
5. Construct. GL
6. Voința Buc
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9
9
9
9
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9
9
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4
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1
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8
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2
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I

la București. în curtea Sportu
lui studențesc. Si totuși, dacă 
ne gin dim că în ultimele cinci 
dispute dintre cele două echipe 

consemnat egalitatea, a- 
alb din ..Regie" nu 
chiar o „bombă". 
Sportul studențesc 

după victoria de la

seriilor 7. Chimpex C-ța. 9 4 0 5 20264 8
8. Metalul Roman 9 4 0 5 19538 8
9. C.F.R. C-ta 9 3 0 6 19947 6

IU I.l’T 10. Laromet Buc. 9 2 0 7 24850 4

L SUD SERIA NORD

0 2 9759 14 1. AURUL B. M. 9 7 0 2 25721 14
0 3 9594 12 2. Electro Tg. M. 9 7 0 2 21578 14
0 4 12276 10 3. Metalul Huned 9 5 0 4 25194 10
0 4 11948 10 4. Victoria Tim. 9 5 0 4 19743 10
0 4 9617 JO 5. Constr. Tg. M. 9 4 0 5 25117 8
0 5 11981 8 6. C.F.R. Tim. 9 4 0 5 20228 8
0 5 11851 8 7. Ind. sir mei C T. 9 4 0 5 19478 8
0 6 11818 6 8. Tehnoutîlaj Od 9 3 0 6 24754 6
0 6 3146 6 9. Chim. Tirnăveni 9 3 0 6 19561 6
0 6 9091 6 10. Progr. Oradea 9 3 0 6 19285 6

I
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I
I
I

s-a 
tunci scorul 
mai apare 
Chiar dacă 
se prezenta ______ ___
Tg. Mures si părea că (re) atacă 
podiumul... Egalul de la Ba
cău nu pare nici el 
ză. din moment ce. 
ani, dinamoviștii n-au 
dut ne Bistrița, iar 
au acceptat nonșalant 
fata unei echipe 
chiar dacă venise fără dtiva 
titulari. Mai aproape de sur
priză Dare să fie remiza din 
Dealul Copoului. Pentru că 
ieșenii voiau să încheie în a- 
Dlauze totale una dintre cele 
mai frumoase stagiuni ale lor. 
Numai că F. C. Olt — după e- 
galul de miercuri de la Slati
na — a reușit al doilea meci 
nul consecutiv în acest final de 
sezon, demonstrînd. si ea. că

o surpri- 
de patru 
mai pier- 
băcăuanii 
remiza in

superioare, 
fără

în fotbalul de astăzi mai 
este să fii gazdă. A lipsit 
sfert de oră pentru o nouă 
priză gălăteană. o rezervă, 
lea. strici nd ..seria dunărea
nă". In rest, rezultate norma
le. Poate, doar liderul actual. 
Steaua, să fie nemulțumit de 
scor. în disputa cu ..lanterna". 
Pentru că multi se gindeau. pe 
„Gheacea". la un nou ..scor al 
sezonului* după acel 7—0 cu 
echipa bâimăreană. Oricum, 
si cu cele ...numai trei goluri 
de sîmbătă. Steaua are un 
golaveraj excelent, care impre
sionează în Drimul rînd orin 
numărul mare de goluri marca
te (39). Steaua a demonstrat că 
a reușit din mers să se înche
ge ca o echipă ofensivă, care 
îsi Doate reproșa, acum, mai 
ales, infrîngerea de Domină (!) 
de la Galati, acolo unde 
pierduse niciodată !!

Un podium eu Steaua. Dina
mo si Universitatea Craiova 
(ordinea de acum) era de an
ticipat Prezenta Sportului 
studențesc De locul 4 apare si 
ea ..programată". deși intă-

greu 
un 

sur- 
Pa-

nu

închis.
(M. ște- 

or. Cota: 
. Cursa a

1:39,4. 2.
: cîșt. 8, 

•iplă 490. 
i (Oană) 
‘ț. Cota :

58, ord.
a: 1. Sa-

Man
7, ord.

7. Cursa
Vasil e) 

!îșt. 2.40 
-5—7 134 
î I. ': '
1. 3. Da-
. 15. ev.

a IX-a:
2. R-.

1. ord.
0. trip’ : 
•S ev- r.

eî

o
productivă.

ririle din vară anunțau 
toamnă mult mai
Surprinde plăcut apariția sub 
Dodium a bihorenilor si ieșeni
lor — indiscutabil, revelațiile 
stagiunii. La polul odus. Petro
lul anunța din camDionatul 
trecut, promovat ..prin ure
chile acului", toamna sa grea, 
dar nu si un număr de puncte 
surprinzător de mic (8). Cit 
despre cele trei promovate, cea 
mai bună dintre ele s-a dove
dit a fi eistigătoarea seriei a 
III-a. Si Prin poziția din cla
sament (locul 12) si Prin ..tur
nirul promovatelor*. F. C- 
Baia Mare a confirmat, tatr-o 
oarecare măsură. Pentru ar
gumentare. să reamintim re
zultatele dintre cele trei 
promovate : Dunărea
Galati — F. C. Baia Mare 
0—0 : Rapid — Dunărea C.S.U. 
2—0 ; F. C. Baia Mare — Ra
pid 3—0. Si a Sa gălătenii se 
află pe penultimul loc. iar eiu- 
lestenii. după citeva rezultate 
.mari" : (2—1 cu Sportul stu
dențesc : 1—1 cu Steaua), n-au 
mai avut rezistentă in finalul

la
si

vor
Să

oe 
ale 

foarte 
..adevăr", 

alte as- 
fi curînd 

reținem

C-S.U.

cursei, pierzînd acasă. Dune
le grele cu Politehnica Iași st 
F. C. Argeș, ei ajungînd 
..nisipurile mișcătoare", 
clasamentului, cu un 
periculos — 5
Dar clasamentul 
•Decte importante 
analizate pe larg.
din etapa de despărțire, ca o 
ultimă impresie (fiare contea
ză !). notele foarte bune ale 
publicului (sase de 10 : trei de 
9) si arbitrilor (șase de foarte 
bine : trei de bine). Constatare 
care confirmă maturizarea pu- 
bicului nostru si a „cavalerilor 
fluierului", o premisă impor
tantă Dentru spectacolul fotba
listic.

Turul s-a încheiat, simbătă, 
turul se joacă ! Astăzi, la Pi
tești. unde F. C. Argeș, venită 
tare pe turnantă in finalul 
cursei de toamnă, primește re
plica echipei care a 
zatie prin eliminarea 
burg. Dinamoviștii 
la remiză, cel puțin,
au nevoie de trei puncte 
aceste două restante Dentru a 
deveni si campioni de toamnă : 
Dobrin si ai săi vor să reDete 
victoria camDionatului tre
cut E unul dintre .meciurile 
tari" ale camDionatului nostru, 
care va fi condus de următoa
rea brigadă de arbitri : M. 
xente (centru). M. 
Gh. Constantin (la 
restantă care, vrem 
nu va 
ci un 
foarte 
tire !

făcut sen
ilii Ham- 

vor merge 
pentru că 

din
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ev. 
di cat la 
i închis.

oscu

(2:11,73). a 11-a la 100 m spate 
(1:03,91) și la 800 m liber 
(8:46,03), a 14-a la 400 m liber 
(4:16,03) și 400 m mixt (4:55,54), 
Gabriela Baka — a 13-a la 400 
m mixt, țu 4:55,48, Eniko Pa- 
lencsar — a 22-a la 800 m li
ber cu 8:52,50. Cit despre bă
ieți, ei... strălucesc prin ab
sență t

In ’83, mai la început sau în 
final de an, alți câțiva sportivi 
au făcut să licărească, id-colo, 
o rază de... speranță. Spre pil
dă, Cristina Deveseieanu, o 
brasistă în plină afirmare, sau, 
mai eu seamă, Iulia Maleescu, 
spatdstă (și niu numai) tot mai 
dezinvoltă în lupta cu timpul, 
în cazul amîndurora, aidoma în 
cel al lui Laszlo Bay — ca să 
dăm și un nume de băiat de 
perspectivă —. performanțele 
sînt remarcabile în raport cu 
virsta. 13—14 ani. dar pină la 
atingerea pragului realei com-

petitivități mai trebuind să 
treacă vremea și să se adune 
munca. E limpede, pnn 
mane : trăgînd linie și 
nind, cădem de a-cord cu con
cluzia' federației, anume — 
doar Carmen Bunaciu și Anca 
Pătrășcoiu pot viza participarea 
la Los Angeles, în marea arenă 
olimpică. Afirmație valabilă la 
această oră cel puțin, dar ne-am 
bucura să fim... contraziși 
de alți sportivi ta perioada ră
masă pînă în iulie 1984. Și Car
men, și Anca (și întreaga noas
tră nabație !) își leagă speran
țele de același procedeu, spate, 
dominat in mod categoric de 
reprezentantele R.D. Germane, 
cinicii sportive din această tară 
devansînd-o, de pildă, pe Bu
naciu în topul european la 
sută. Cum însă în concurs sînt 
admise doar două înotătoare de 
tară, șansele fetelor noastre 
cresc, ele trebuind să fie jude
cate, desigur, și în raport cu 
posibilitățile fruntașelor de pe 
alte continente. Ar rezulta așt

ur- 
adu-

fel, acum : Carmen — a patra 
la 100 m. a șasea la 200 
Anca — a noua, respectiv 
cinoea.

în fapt, e clar, accesul 
finala olimpică reprezintă

m,
a

în 
o 

performantă, de care — susțin 
specialiștii — Carmen și Anca 
sînt capabile. Visul lor este însă 
mai frumos. Prima, una dintre 
cele mai „longevive" înotătoa
re din lume, are dublat ma- 
reie-i talent de experiență și 
de ambiția (mărturisită într-un 
glas, imediat după câștigarea 
„bronzului" la europenele din 
august de la Roma, de ea și 
de antrenoarea emerită Cristina 
Șopterian) de a completa 
moașa salbă de medalii cu 
olimpică, „singura care ne 
sește !**. Anca e alt mare 
lent. Mai tînără cu cîțiva 
mai capricioasă (e, doar, 
virata... capriciilor), băimărean- 
ca a impresionat lumea specia
liștilor prin tehnica alunecării 
pe apă, dar își dorește să im
presioneze și prin rezultate

fru- 
una 
lip- 
ta- 

ani, 
la

înalte. Dascălul său. 
rul emerit Gheorghe 
declara cu altă ocazie : 
mă ascultă și muncește 
rabat, poate ajunge și 
pioană olimpică !“. E_ 
aceste cuvinte din unica dorin
ță de a urmări, in continuare- 
o colaborare totală antrenor- 
sportiv, cu eliminarea oricăror 
disensiuni ce și-au mai făcut, 
din păcate, loc.

Pentru împlinirea _ aspirațiilor 
„înotătoarele și tehnicienii tre
buie să respecte, la modul cel 
mai conștient, programul amă
nunțit de pregătire întocmit și a- 
probat, care cuprinde și impor
tante competiții interne și inter
naționale, în unele dintre aces
tea urmind să întilnească vii
toare adversare din diferite țări", 
sublinia prof. Lucian Dumitres
cu, secretarul responsabil al 
F.R.N. Iar noi adăugăm : NICI 
UN EFORT NU POATE FI 
PREA MARE PENTRU PRIMA 
MEDALIE OLIMPICA A NA- 
TAȚIEI ROMÂNEȘTI !.„

an tren o- 
Dimeca. 

.Dacă 
fârâ 

cam- 
Rea mințim

fi... restantă 
spectacol, un 
atractiv meci

A-
Salomir și 
linie). O 

să credem, 
(valorică), 

frumos si 
de despăr-

TURNEUL DE MINIFOTBAL

DE LA BRASOV
Duminică după amiază au avut 

loc în Sala sporturilor din Bra
sov primele meciuri—ale turneu
lui Internațional de minifotbal. 
S-au întîlnit echipele de copii ale 
clubului brașovean si selecționa
tele olandeze, competiția fiind or
ganizată pe două categorii de 
vlrstă. 11—13 ani si 13—15 ani. 
Iată rezultatele la prima cate
gorie de virată : 3—1 (2—0) La 
a doua categorie de virată : 5—3 
(1—2). Jocurile au fost urmărite 
de un mare număr de spectatori, 
care i-au aplaudat cu generozitate 
pe micuții jucători. Turneul con
tinuă cu alte meciuri, astăzi si 
mtine. (Ilie STANCA coresp.).

C.FR


cunoaștem pe candidații noștri

olimpici pentru „Sarajevo ’84“

PATINATORUL
TIBOR KOPACZ

66b REÎNCEPE PROMIȚĂTOR!

dar
u-

vi-si cum si-a probat 
din Miercurea Ciuc ca- 

internatio- 
toate cal- 
decembrie 
rolul ..bu- 

cistigind ori-

în arena 
Răsturnînd 

hîrtiei. în 
jucat perfect

Pe Tibor Kopacz, actualul 
campion absolut al tării la pa
tinai viteză, l-am cunoscut în 
urmă cu un deceniu, intr-o zi 
cu ger cumplit de ianuarie, 
cind a debutat — sub îndru
marea antrenoarei Maria Taș- 
nadi-Lăzărescu — intr-un con
curs de copii desfășurat pe 
pista naturală din orașul octal. 
Miercurea Ciuc. Ultima oară 
l-am reîntilnit înainte de a 
pleca la concursul de deschi
dere a noului sezon competi- 
tional. dotat cu trofeul ..Cupa 
Dynamo Berlin”. Băiatul firav 
de la primul lui concurs pe 
gheată a devenit acum, la 21 de 
ani, un adevărat atlet ; are 1.78 
m înălțime si 73 de kg., 
îsi menține același zimbet 
șor încurcat.

Cind 
tezistul 
litătile 
nală 7 
culele 
1982 a 
turugii
mul loc în cursa de 5000 m la 
..Cuca Dynamo Berlin”. în 
compania unor valoroși alergă
tori din U.R.S.S.. S.U.A.. R. D. 
Germană. R. F. Germania. Fin
landa. Polonia. Cehoslovacia si 
alte tari cu o veche tradiție în 
acest sport. Scepticii au pus a- 
ceastă victorie ne seama... zi
lei bune. Dornic de afirmare 
si cu ambitia-i recunoscută, tî- 
nărul nostru campion a produs 
în continuare surpriză după 
surpriză, trecînd primul li
nia de sosire în orestigioase 
reuniuni pe pistele de la Inzell. 
Innsbruck si Madona di Cam- 
piglio. Fostul out-sider în
cepuse să fie considerat un ad
versar de temut în ..lumea 
înaltă” a patinajului. Fără a 
fi ajuns, după cum a recunos
cut mai tîrziu noul lui antre
nor. Dan Lăzărescu. la maxi
mumul Dosibilitătilor fizice 
si tehnice. Tibor Kopacz s-a 
numărat printre animatorii 
următoarelor întreceri. reu
nind următoarele locuri la 
C.E. de la Haga : 5 la 5000 m 
(721.55) ; 8 la 1500 m. (2:01,96) ; 
11 la 10 000 m (15:36.10). In fi
nal. s-a situat pe poziția a 9-a 
în poliatlonul continental cea

mai bună performantă obținută 
vreodată de un Datinator 
român.

Rezultatele încurajatoare În
registrate în sezonul trecut 
s-au legat de un climat pro
pice pregătirilor temeinice- 
Actualmente. Tibor Kopacz 
se detașează in lider al lotu
lui olimpic, pentru că. după 
cum ne-a explicat antrenorul 
Dan Lăzărescu. Kopacz a con
tinuat să lucreze fără menaja
mente in procesul de instruire, 
dorind nesuus 
tele lui să 
excepții”.

...Emițînd 
tentii la o 
arena internațională. 
Kopacz s-a angajat din startul 
noului sezon competitional in 
lupta pentru un loc pe podium 
în concursurile premereătoare 
Olimpiadei albe, agențiile de 
□resă anunțând că reprezen
tantul tării noastre a ocupat la 
actuala ediție a „Cupei Dy
namo Berlin" locurile doi la 
3000 m (4:1555) si trei la 5000 
m (7:24.99). Intr-o confruntare 
echilibrată cu alergători re
dutabili din U.R.S.S.. S.UJL. 
R. D. Germană, Olanda si alte 
țări.

Un 
deci,
care 
mătoarele luni—

ca performan- 
nu apară ca simple

justificate pre- 
„carte de vizită* în 

Tîbor

decembrie promițător, 
pentru campionul nostru, 
trebuie continuat :n ur-

Traian IOANTȚESCU

MEDALIE A C. 1.0. (POSTUMĂ) PENTRU ABEBE BIKILA
ADDIS ABEBA. Aflat în vi

zită în capitala Etiopiei, Juan 
Antonio Samaranch, președin
tele Comitetului Internațional

TELEX • TELEX
ATLETISM Q Crosul Figarn* 

desfășurat la Paris a fost ciștl- 
gat de francezul Thierry K»- 
trice, 12 km to 38:25. urmat de 
Vincent Rousseau (Belgia) 38 :25. 
Alex Gonzales (Franța) 3»:31. • 
Cursa de o milă desfășurată la 
Dublin a fost ciștigată de ame
ricanul Sydney Maree in 3:42,03, 
urmat de spaniolul Jose Abas- 
cal 3:50,0 • Crosul de la Ip6wicn 
a fost cîștigat de englezul Tim 
Hutchins, 10 km to 28:31, urmat 
de David Moorcroft (AngHa) u, 
13 secunde și Zacharie Barie 
(Tanzania) la 29 de secunde.

AUTOMOBILISM • Pilotul ar
gentinian Juan Carlos Lorenzo 
și-a găsit moartea Intr-un acci
dent survenit to cursa desfășura
tă la Santa Rosa.

HALTERE • Al treHea record 
mondial stabilit to cadrul Cupei 
U.R.S.S., la Leningrad : Alek
sandr Guniașev 462,5 kg la total 
Ia categoria supergrea (+110 kg). 
Vechiul record era de 460 kg șl 
era deținut de Aleksandr Kurlo- 
vici. Ceilalți cîștigătari : 52 ‘ 
Valentin Plonski 232,5 kg ; 56 
Oleg Karaianldi 252,5 kg ; 60 
Muhada Sedalev 295 kg ; 67,5 
Vladimir Gracdov 355 kg ; 75 
Viktor Durnev 360 kg ; 32,5
Anatoli Hrapati 382,5 

90 kg : Israil Arsamakov 400 
100 kg : Ivan Panaidov 410 kg

Olimpic, a conferit văduvei lui 
Abebe Bikila, medalia de ar
gint a C.I.O. Această dictin-- 
ție, cu titlu postum, a fost a- 
tribuită pentru meritele deose
bite ale acelui neobosit atlet, 
Abebe Bikila, primul alergător 
din istoria sportului care a câș
tigat două titluri consecutive 
de campion olimpic la maraton 
in 1960 la Roma «i 1964 la To
kio. Grav traumatizat intr-un 
accident rutier, Bikila șj-a trăit 

' iță intr-un 
în 1972, ca

ultimii ani de rial 
cărucior de invalid. 1 
invitat de onoare al Comisiei 
de organizare a J.O., a asistat 
la Întrecerile olimpice de la 
Munch en.

kg : 
kg: 
kg: 
kg: 
kg: 
kg: 

kg. ; 
- k,g.; 

110 kg : Viaoeslav Efimov 425 kg*. 
TENIS • La Christchurch, în 

meci demonstrativ, neo-zeelande- 
zul Chris Lewis l-a întrecut pe 
Bjorn Borg cu 6—4, 5—7, 6—4,
6—1. • Competiția de Juniori 
„Sunshine Cup" desfășurată la 
Plantation (Florida) a fost cîști- 
gată de echipa Spaniel, care a 
întrecut cu 2—1 în finală R.F. 
Germania. în fin^a competiției 
de junioare „Continental Cup“, 
formația S.U.A. a întrecut cu 
2—• pe cea a U.R.S.S.

MOSCOVA, 19 (Agcrpres). — 
Intr-un interviu acordat agen
ției TASS în legătură cu se
mifinalele turneului candidați- 
lor la titlul mondial de șah, 
marele maestru sovietic Mihail 
Botvinnik, fost camDion mon
dial, apreciază drept logice re
zultatele meciurilor de la Lon
dra. Referindu-se la meciul 
Kasparov — korcinoi, încheiat 
după cum se știe cu scorul de 
7—4 in favoarea lui Kasparov, 
Botvinik a spus : „Dc ia în
ceput am fost convins că vic
toria finală va fi de partea 
tinărului mare maestru sovie
tic. După partida a 6-a, cind 
Kasparov a depășit momentul 
dificil al începutului, meciul 
s-a desfășurat in nota de do
minare a reprezentantului șco
lii sovietice de șah. tn ce pri
vește succesul lui Smisiov, aș

vrea să menționez, a declarat 
Mihail Botvinnik, că nivelul <lc 
creativitate al majorității maeș
trilor tineri din zilele noastre 
este sub cel al șahiștilor din 
anii ’50. Smîslov, in vîrstă de 
62 de ani, cu o tehnică de joc 
perfectă, și-a cîștigat în mod 
legitim calificarea. Kasparov va 
avea mai multe dificultăți de- 
cîl în întâlnirea cu Viktor Kor- 
cinoi".

Răspunzind la o întrebare re
feritoare la meciul pentru titlul 
mondial, pe anul viitor, Botvi- 
nik a arătat : „Dacă am pre
supune că anul viitor meciul 
pentru titlul suprem s-ar des
fășura între Karpov și Kaspa
rov, putem compara această 
intilnire, datorită valorii și in
ventivității celor doi mari 
maeștri, cu celebrul meci Ale
hin — Capablanca".

S.U.A In localitatea Oak
ville, din statul Alabama, a 
avut loc recent ceremonia 
dezvelirii statuii celebrului 
atlet Jesse Owens, de patru 
ori campion olimpic la Jocu 
rile din 1936. Jesse a 
originar din acest mic 
Cîtava sute de persoane au 
luat parte la ceremonia care 
cinstește memoria unuia dintre 
cei mai mari sportivi ai lumii

fost 
ora?.

JAPONIA. Un rezultai care 
ne-a parvenit cu întirziere. 
pe căi ocolite, este cei al 
aruncătorului de suliță Ma
sami Yoshida. La jumătatea 
lunW trecute, la Tokio, el a 
obținut cu 87.18 m un nou 
record ai Asiei șl. evident a’ 
țării sale.

PE GHEATA SI PE ZAPADAa a
PLANCAVALLO (Italia). Pe 

pirtia din localitate a avut loc 
un slalom special feminin con- 
tind pentru .Cupa Mondială*. 
Victoria a revenit austriacei 
Roswitha Steiner cronometrată 
in 1:23,05 (46,66+ 47,39). Pe locu
rile următoare s-au clasat: 
Malgorzata Tlalka (Polonia) 
1:34,33 (46,48 + 47,85) și 
Rosa Quario (Italia) 
(46,49 + 48,23)

Maria- 
1:34,72

Con- 
nordică 

.Cupei mondiale* a 
luptă sportivă de

SEEFELD (Austria), 
cursul de combinată 
din cadrul 
prilejuit o 
toată frumusețea in care cla
samentul a fost decis de aler
garea pe schiuri. Uwe Dotzaaer 
(R.D.G.), clasat abia pe locul 
10 la sărituri cu 2075 p (30,# 
m + 86,0 m), a sosit al doilea 
în cursa de 15 km (44:43,1) tn 
timp ce câștigătorul săriturilor, 
austriacul Sulzenbacher — 223,0 
p (87,Om + 89,0 m) a avut o pres
tație slabă la fond fiind clasat 
in final al șaselea. Trebuie sâ 
precizăm insă că, fapt mai pu
țin obișnuit, Dotzauer n-a toat 
singur pe primul Ioc, pe care 
l-a Împărțit cu americanul Kerry 
Lynch (ciștigător la fond cu 
44:01,8 dar neclasat tn primii 
10 la sărituri !).

VAL GARDENA (Italia). Proba 
de coborire pentru .Cuoa Mon
dială* pe o pistă de 3 136 m cu 
760 m diferență de nivel : L 
Un Raeber (Bveția) 156.80. 1 
Todd Brooker (Canada) 157,41. 
X Stere Podborski (Canada) 
157.T9, 4. Franz Heimer (H- 
veția) 158J1. 5. Iran Marzoh 
(Italia) 158.16. 6. Klaus Gatter- 
mann (R.F.G.) 158.39.

LAKE PLACID (S.U.A.). Pe 
primele locuri ale concursului 
de sărituri de la trambulina de 
90 m : 1. Jeff Hastings (S.U.A.) 
218,5 p (114,3 m + 108,3 m), 
2. Primoz Ulaga (Iugoslavia)
214.1 p (111 m + 111 m), 3 
Jiri Farm (Cehoslovacia) 213,6 
p (111,5 m + 108 m), 4. Armin 
Kogler (Austria) 211,5 p, 5. 
Matti Nykaenen (Finlanda)
209.1 p, Ș. Ernst Vettori (Aus
tria) 200,6 p.

MOSCOVA, tn cadrul compe
tiției de hochei dotată cu „Cu
pa Izvestia” Cehoslovacia a in- 
tilnit Finlanda pe care a intre- 
cut-o cu scorul de 3—0 (1—0, 
1—0, 1—0).

INDIANAPOLIS (S.U.A.). Pe 
patinoarul din localitate a avut 
loc o nouă partidă de hochei 
intre reprezentativa olimpică 
americană și o selecționată a 
U.R.S3. Net superiori jucăto
rii sovietici au obținut victoria 
cu 6—2 (2—1. 4—0, 0—1).

SARAJEVO. Perechea sovie
tică Belousov — Beliakov a 
t„rminat învingătoare in com
petiția de sanie, pe pista olim
pică, dotată cu .Cupa Sara
jevo- cu timpul de 1:24.15. A 
fost urmată de Flukinger — 
Wilheimer (Austria) 1 '24.32 și 
frații Brunner (Italia) 1:24.33

ÎNOTĂTORI ROMÂNI

ÎNVINGĂTORI

LA VARȘOVIA

RO SW IT HA STEINER

R.P.D. COREEANA. Lo re 
cente le campionate mondiale 
d« gimnastică ritmică de lo 
Strasbourg, în întrecerea an
samblurilor o evoluție cu 
tul remarcabilă au avut-o 
nerele sportive din ,,Țaro 
mineților liniștite" clasate, 
final, pe locul trei după 
putotele echipe ale Bulgariei 
și Uniunii Sovietice. Ele au 
prezentat un exercițiu cu to 
tul nou a 
a surprins 
de arbitre

to- 
ti- 
di- 
în

re-

cărui originalitate
fi... brigada

MAREA BRITANIL Cei mai 
bun atlet britanic al anului a 
fost desemnat 
Steve Cram 
Gateshead ; 
student la 
Newcastle), 
în 1982 la 
și în 1983 
la aceeași ...
tată-i evoluția rezultatelor la 
oceastă probă : 1973 (12 ani)
- 4:31,5, 1974 - 4:22,3 1975 -
4:13,9, 1976 -------- ----------
3:47,7, 1978 
3:42,5, 1980 - 3:34,74, 1981 - 
3:34,81, 1982 - 3:33,66. 1983
— 3:31,66. Cram este unul 
dintre principalii favoriți Io 
titlul olimpic

semifondistul 
(n. 14.10.1960. la 
184 cm. 67 kg ; 
politehnică Io 

campion european
1500 m (3:36.49) 
campion mondial 
proba (3:11,59).

4:07.2, 1977 
3:40,09, 1979

5

SUEDIA. Un purtător de 
cuvînt al municipalității capi
talei Suediei a anunțat că 
Stock ho Imul dorește să-șl pună 
candidatura pentru organiza
rea in 1992 a ediției a 
XXV-a a J.O. de vară. In 
ocelași an, un alt oraș sue
dez, Falun, dorește să fie 
gazda a „Olimpiadei albe". 
Să vedem ce va decide Co
mitetul Internațional Olimpic...

SPANIA In ciocnirea, la 
•ol. Intre două avioane, pe 
aeroportul din Madrid și-a 
pierdut viața și Jose-Marla 
Ca ci gal, fostul președinte 
spaniol al Asociației interna
ționale a școlilor superioare 
de educație fizică. Cu titlu 
postum l-a fost decernat ,,Or
dinul oîknplc* de argint.

U.R.S.S. David Kipiani, 
de anI, fost Internațional, 
antrena In sezonul viitor

i 
c

VARȘOVIA, 1B (Agerpres). — 
In cadrul competiției interna
ționale de înot .Marele Premiu 
al orașului Varșovia", ce se 
desfășoară In bazin de 25 m. 
Carmen Bunaciu a obținut cea 
mai categorică victorie, ciști- 
gind cu un avans de peste 6 
metri proba de 100 m spate, cu 
timpul de 1 :02,75. Tot cu o 
victorie românească s-a Înche
iat și proba masculină de 100 
m fluture, care a revenit lui 
Flavius Vișan, cu timpul de 
56,95.

» 
va 
e- 

chipa de fotbal Dinamo Tbi
lisi, al cârel jucător a fost 
mai mulțl ani. In 1977 Ki
piani a fost desemnat cel mai 
bun fotbalist sovietic. El spe
ră sâ redea echipei gruzine 
strălucirea trecuta, în ultima 
ediție a campionatului Dinamo 
Tbilisi clasîndu-se abia pe lo
cul 16.

CAMPIONATE

Sini destul sportivii care trudesc ani și am sâ obțină mâcar 
o victorie, intr-un concurs oarecare, dar care abia de au parte 
de o asen-.er.ea bucurie. De aceea nu mică ne-a fost uimirea 
dnd am citit, deunăzi, despre un râsfățat al succesuluL tn- 
tr-un numâr recer.t al cotidianului ~La Gazzetta dello Sport- 
din Milano, am văzut relatatâ povestea că. realmente, este o 
poveste, cea a unui ciclist Italian, un oarecare Cristian Zanca. 
El bine, acest Zanca are Înscrise in palmaresul său sportiv nici 
mal mult, nici mai puțin de 111 victorii în tot felul de curse 
cicliste, pe șosea sau pe inelul velodromului. 111 victorii, 
n-au la activ (luați Împreună) mulțl dintre asii sportului 
pedale din peninsulă !

Zanca, originar din Mantova. este fiul anul fost rid ist, 
la care a moștenit dragostea pentru acest frumos sport. 
1976 Cristian și-a început cariera sportivă, dovedind, de La bun 
început, o abilitate și, în general, aptitudini impresionante. In 
chiar primul an de activitate sportivă. în cadrul Jocurilor tine
retului, el a înregistrat 19 victorii, apoi, anii următori : 16 în 
1977, 12 în 1978, 10 în 1979 și 1980. 16 în 1981, 8 în 1982 șl 20 în 
1983; Bilanțul este, Indiscutabil, de-a dreptul impresionant pen
tru oricare sportiv. El își sporește însă șl mai mult străluci
rea atunci cînd veți afla că această certă vedetă care este 
Cristian Zanca nu are decît... 14 ani ! Deci, de la 7 anj c$ți 
avea în anul debutului și pînă acum Zanca a adunat un bu
chet de succese cu care, cum am spus, nu se pot mîndri prea 
mulțl sportivi și nu doar, neapărat, cicliști !...

Romeo HILARA

rit 
cu
de 
In

ARGENTINA (Et. 35, penul
tima) : Talleres — Independiente 
1—1, Ferrocarril Ceste — Union 
1—1. Rosario Central — San Lo
renzo 0—1, Nueva Chicago — Es- 
tudlanxes 4—0, Temperley — Ri
ver Plata 1—0. Velez Sarsfield — 
Newell’s Old Boys 1—1. Platense
— Ins ti tuto 1—4. Boca Juniors — 
Huracan 1—1, Racing — Racing 
Cordoba 3—4 (întrerupt tn man. 
36). In frunte, înaintea ultimei 
etape : Înde pe nd lente 46 p (go
laveraj 52—38). San Lorenzo 45 p 
(87—42). Ferrocarril 45 p: pe ul
timele locuri : 
Nueva Chicago 
do ba 25 p.

SCOȚIA (Et. 
Hibernian 2—1,
1— 3, Glasgow Rangers — Dundee
2— 1, St. Johnstone — Motherwell
3— 1. Conduce Aberdeen eu 
urmată, de Celtic 21 p. pe 
mele locuri : St. Johnstone 
Motherwell 7 p.

FRANȚA (Et. 23) : Lille — 
louse 0—0, Monaco — Metz 
Paris SG — Laval 0—0, Auxerre
— Lens 4—0, Bastia — Brest 2—1, 
Rennes — Nantes 1—2, Nlmes — 
Strasbourg 0—3, Sochaux — 
Rouen 1—1, Nancy — Bordeaux 
0—2, Saint Etienne — Toulon 1—0. 
Conduce Bordeaux cu 31 p, ur
mată. de Monaco și Nantes 31 p; 
pe ultimele locuri : Brest 15 p, 
Nîmes 14 p.

BELGIA (Et. 17) : Anderlecht
— Waterschei 4—1, Bertngen — 
Standard Llăge 1—3, Malines —

Antwerp 1—1, Beerscmx 
blege 1—1, Courtral — 
Bruges 2—1, Seraing — 
!—0, F.C. Bruges — 
1—2, Beveren 
La Gantolse — Lierse 
primele locuri : Beveren

Carele 
Lokeren 

Waregem 
Molenbeek 3—0, 

2—0.
28

Pe 
P. 

Seraing 24 p, Anderleoht 23 p • 
P»10

River Plata șl
29 p. Racing Cor-

17) : Aberdeen — 
Hearts — Celtic

28 p,
ulti-
* p.

Tou-
2—2,

pe ultimele : Benin gen 
Molenbeek 9 p.

PORTUGALIA (Et.
7ista — 
Benfica 
to 0—0, 
V iboria 
Vitoria 
Portimonense — Estoril 2—0, 
gueiros — Farense 1—0. Pe 
mele locuri ; Benfica 23 p, 
Porto 21 p ; pe ultimele : Estoril 
51 Penafiel 6 p. Esplnho 5 p.

URUGUAY. Titlul național a 
tost eîștigat de Nacional Monte
video, care a terminat campiona
tul cu un avans de 9 puncte față 
de Defensor șl Danubio.

COLUMBIA. America din Caii 
$i-a păstrat titlul cucerit în 1982, 
termlnînd la egalitate în ultima 
etapă cu Mîllionarios Bogota. A 
doua reprezentantă în Co pa Li
ber ta dores va fi Atletico Junior 
din Baranquîlla.

GRECIA (Et. 14) : Panionios —- 
Panathinalkos 1—2, Olympiakos
- Heraklis 2—0, Aris — Doxa 
3—1, PAOK — Apollon 3—2, La
rissa — Kala maria 2—0, Serres
— AEK 9—2, Oft — Algaleo 3—2,
Yanndna — Ethnikos 0—0. Pe 
primele locuri : Panathlnaikos
25 p, Aris șl Heraklis 21 p ; pe 
ultimele : Yanntaa S p, Kalama- 
rla 5 p.

12) : Boa- 
Penafiel 4—0, Espinho — 

0—2, Varzlm — F.C. 
Sporttag — Agueda 
Guimaraes — Braga 
Setubal — Rlo Ave

Por-
5-2.
2— O,
3- O,
Sal- 
prd- 
F.C.
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