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în vederea participării la turneul final al C. E. din Franța

PREOCUPĂRI PENTRU O BUNĂ PREGĂTIRE 
A LOTULUI REPREZENTATIV DE FOTBAL
Casa de cultură a studenți

lor din Capitală a găzduit ieri 
dimineață o consfătuire orga
nizată de Federația română de 
fotbaL A fost, de fapt, o în- 
tîlnire-dialog între cei care au 
contribuit direct la pregătirea 
și realizarea performanțelor 
fotbalului românesc în anul 
1983 și reprezentanții presei, ai 
radioului și televiziunii.

Dialogul a fost deschis de 
Mircea Lucescu, director tehnic 
al F. R. Fotbal și antrenor al 
echipei naționale, care a fă
cut o serie de precizări privind 
modul de pregătire a echipei

reprezentative în vederea u- 
nel cit mai bune comportări 
la turneul final al campiona
tului european, care, așa cum 
se știe, se va desfășura, vara 
viitoare, în Franța. Această 
performanță realizată de trico
lori reprezintă o premieră pen
tru fotbalul românesc.

Flecînd de la ideea plină de 
adevăr că, în vederea unei dez
voltări armonioase a fotbalu
lui, vîrfurile lui trebuie să se 
sprijine pe o piramidă solidă, 
Mircea Lucescu a insistat asu
pra necesității ca activitatea 
de selecție și de pregătire să

se îmbunătățească la toate e- 
șaloanele, neocolind, în același 
timp, carențele care se mai 
manifestă, cu precădere, in 
sfera copiilor și a juniorilor.

Legat de participarea, la un 
nivel cit mai ridicat cu pu
tință, la faza finală a cam
pionatului european, directorul 
tehnic al F. R. Fotbal a ridicat 
o serie de aspecte ale sezonu
lui competițional intern de 
primăvară, intre acestea, în 
primul rînd, necesitatea asigur

DuminicS ta Palatul SporturHar ș1 Culturii

INTÎLNIRE CU CEI MAI BUM 
SPORTIVI ROMÂNI AI ANULUI

Se Încheie în curînd un an sportiv cu rezultate de prestigiu 
obținute de sportivii români la campionate mondiale, europene 
și Jocurile Mondiale Universitare. Rezultate de bun augur pen
tru anul 1984 în care turneul final ai campionatului european 
de fotbal la care va fi prezentă echipa României In lima iunie 
și, îndeosebi. Jocurile Olimpice. în luna august, vor fi cele mai 
dificile examene susținute de sportivii noștri In ultimii ani.

Pînă atunci să ne bucurăm de succesele sportive ale anului 
1983 ! Inițiativa C.N.E.F.S. de a organiza o festivitate de în- 
mînare de trofee și cupe, duminică 25 decembrie, ora 10,30, la 
Palatul Sporturilor și Culturii din Capitală, oferă prilejul unei 
întîlnirj inedite cu marii noștri campioni, cu Patzaichin și Ola- 
ru, cu Ecaterina Szabo, Anișoara Cușmir-Sianciu și Lavinia 
Agache, Toma Simionov, Nicolac Muntcanu. Mircea Paraschiv, 
cu toți fotbaliștii noștri dragi care s-au calificat la turneul de 
la Paris al C.E.. cu toți candidați! olimpici români care se pre
gătesc pentru Jocurile Olimpice.

Trofeele și cupele vor fi înmînate în cadrul unui spectacol 
muzical-distractiv prezentat de Ion Ghițulcscu și Octavian 
Ursuîescu.

Biletele de intrare se pun în vlnzare cu începere de azi, la 
casele de la Palatul Sporturilor și Culturii, la cluburile Steaua 
și Dinamo și la sediul Consiliului Municipal pentru Educația 
Fizică și Sport din str. Biserica Amzej 6.

Campionatul national masculin de șah

(Continuare In pag 2-3)

MARI INCERTITUDINI
ÎNAINTEA ULTIMEI RUNDE

I

Schiul va fi la el acasă, acum, odată cu zilei* vacanței de iarnă. 
Prilej pentru numeroși elevi do a se iniția in acest frumos sport 
at sezonului alb și de a trăi din plin bucuria mișcării in aer 
liber... Foto : M ION

PreSață Ia vacanța do iarnă

»
PÎRTIF LIBERĂ ÎN 
PENTRU ÎNTREGUL
Bucurie în rindul tineretului 

studios, care Dăseste în pri- 
ma... recreație din acest an de 
învătămînt — vacanta dc iar
nă ! Bucurie firească, acum, 
la finele unui trimestru (Den
tru elevi) sau în vecinătatea u- 
nei sesiuni de examene (pen
tru studenti) în care marea 
majoritate a copiilor si tineri
lor au dovedit sirauintă. con
știința îndatoririi lor majo
re. aceea de a învăța, de a în
registra noi si noi acumulări 
în domeniul atît de vast al 
culturii si stiintei. de a se pre
găti pentru viată. Dentru vii
toarea meserie sau profesie.

»»DACIADA AIBĂ**
EINERE1 STUDIOS

a IV-a ediție. Sala Floieasca 
va fi din nou gazda acestei pa
sionante comoetitit Droera- 
mată în zilele de 23—25 decem
brie. Capitala va cunoaște, 
însă, si un alt eveniment spor
tiv care interesează ..lumea 
mică" a scolii. îl prilejuiește 
vernisajul Expoziției repu
blicane „Expedițiile Cuteză
torii", un fel de sinteză a ac-

Tiberiu STAMA

(Continuare in pag 2-3)

începută foarte (chiar prea) 
liniștit, această a 47-a finală 
a Campionatului national mas
culin de sah oferă. în revanșă, 
un finis palpitant, presărat cu 
surprize si — înaintea ultimei 
runde — plin de incertitudini. 
Aseară, de Pildă, putini s-ar 
fi așteptat ca exuberantul ju
nior Bârbulescu să-1 întreacă 
pe experimentatul si tenacele 
Stoica (neînvins Dină acum), 
mai ales că Bârbulescu s-a a- 
sezat la masa de joc după ce 
dimineața pierduse Întrerupta 
cu Ludu. în cursa pentru pri
mul loc se menține Subă (în
vingător la Mărăsescu). dar 
sore podium a început să ori- 
vească si Pavlov, care înscrie 
a doua victorie în turneu, la

Adiioiâr» la Campionatele indiiidualc dc popice

ASCENSIUNI Șl... PAȘI ÎNAPOI 
IN EVOLUȚIA SELECTIONABILILOR , 9

Specialiștii Drezenti la Cim- 
pina si sportivii care si-au 
disputat intiietatea in fina
la oe tară a Campionatelor 
naționale individuale și ale 
„Dariadei* la popice au fost 
unanim in aprecierea că cele 
6 piste ale noii si cochetei a- 
rene de la Casa' de cultură a 
stiintei si tehnicii din localitate 
au fost extrem de pretențioa
se. supunindu-i oe concu- 
renti la un examen dificil. în 
aceste condiții, arena de ioc 
(nerodată încă suficient) i-a 
triat ne cei aproape 170 de ju
niori si seniori după valoarea 
si conștiinciozitatea antrena

mentelor efectuate. întrece
rile constituind un test con
cludent Dentru evoluția mem
brilor loturilor reprezentative 
de senioare si seniori angrenate 
in campania pregătirilor in 
vederea C. M. de la Ljubliana 
(mai. 1984).

Ca si in anterioarele compe
tiții de nivel republican, dar 
de data aceasta parcă intr-o 
măsură mai mare, sportivii 
vizați oentru a reprezenta tara 
noastră la- .mondialele* de la

Troian IOANIȚESCU

(Continuare in nao 2-3)

Foișor. Revine printre fruntași 
si Griinberg. după punctul cu
les la Lupu. O singură remiză 
(Stefanov — Kertesz) si trei 
întrerupte, toate cu implicații 
Dentru partea superioară a cla
samentului : Gheorghiu — Ni- 
colaide. Ghindă — Oltean și 
Ghitescu — Ionescu. Clasamen
tul poate suferi modificări, de
oarece azi. în zi liberă, se 
dispută partida întreruptă Subă 
— Stoica. Pină atunci : Ghindă 
8.5 (1). Gheorghiu. Stoica. Subă 
8 (1). Griinberg. Pavlov 8. Io
nescu 7.5 (1). Bârbulescu 7,5, 
Ghitescu 7 (1). Stefanov 7 etc.

Ultima rundă se dispută 
miine.

Valeriu CH1OSE

Bâimăreanul Stelian Boariu, 
un tinăr care confirmă... 

Foto : L MIHAICA

Prin urpiare. prima vacantă 
a anului de învătămînt este 
binevenită ; un popas înaintea 
altor solicitări, a unor exi
gente mereu snorite la învăță
tura. în laborator în activita
tea practică. Un popas în care 
odihna activă reprezintă cu- 
vintul de ordine. Deci : odihnă 
prin mișcare, prin activități 
desfășurate după aptitudini 
sau preferințe. în rindul aces
tora din urmă, sportul repre
zintă un teritoriu foarte begat 
iar „Daciada" o invitație la 
Întrecere'..
COLOCVII SPORTIVE, DIN PRI 

MELE ZILE ALE VACANTEI 
„ALBE*

Le vor susține purtătorii cra
vatelor roșii cu tricolor ; în 
speță. finallstii la Festivalul 
pionieresc de judo, acum la

i specta- 
al Doinei

Dribling 
eulos i 
Tocală. 
dovedii 
doar la 
ea manifestind in 
joc o mdeminare 

deosebită

care t-a 
ttingace 
propria.

Foto :
Ion MIHAICA

Baschetul a fost din nou . .
orezent. ieri. în saia Fioreasca 137 de baschetbalist! — juniori și junioare - In sala Floreasca
De data aceasta, insa, cu un T
orilei mai rar întîlnit (acțiunea -----------  -...... ■ . ...... ....,,,

Drima v
trecut

să in-

cu antrenori ti- 
înceout mai re
producție (AI. 
Vilcea. Cristina

cu. Medias — Mariela Madîer 
si O. Serbau. Constanta — A- 
drian loan. Gheorgheni — Atti
la Bagoși. București — L. Că
lin si U. Giurgiu ș.a.). dar, 
si din unităti 
neri. care au 
cent să dea 
Moise — Rm.
Tăbăraș — C.S.S. 2 București. 
Adriana Niculescu — Oradea. 
Mircea Kosa — Tulcea. Mircea 
Petrișor — Focșani. Paul Ca- 
tincescu — Brasov s.a.). 
tre aceștia din urmă se 
si... antrenorul emerit 
mund Ferencz care, după
rioadă relativ scurtă de activi
tate cu începătoare, a orezen- 
tat la selecție două junioare, 
dintre care 
a trecut cu

Prin- 
află 

Sigis- 
o pe-

RECORD ATLETIC DE SALĂ
în cadrul unui concurs atletic 

acoperit desfășurat în sala „23 
August" din București, Carmen 
Sîrbu (C.S.S. 4, antrenor Dan 
Vlădescu) a stabilit un nou re
cord de junioare II la săritura 
In lungime cu 6,18 m. Vechiul 
record era de 6,08 m Și aparți
nea Gabrielei Coteț.

a avut loc 
dată anul 
Si sperăm 
tre in obișnuin
ța acestui 
devină o 
prezentarea de către multi an
trenori a elementelor de per
spectivă — juniori III si cădeți 
— menite să intre în vederile 
selecționerilor loturilor na
ționale de juniori si junioare. 
Pe acestea le așteaptă nu 
mai departe decît anul viitor, 

-întreceri de prestigiu ca. de 
pildă. campionatul «uroDean

ADTVARATA „PRODUCȚIE" A
ioc sportiv. să 
tradiție). anume D SPECTACULOASĂ

(competiție la care 
României a 

4. în 
Prie-

de cadete 
reprezentativa 
ocunat de două ori locul 
1978 si 1980) si „Trofeul 
tenia" la juniori.

îti sala Floreaspa s-au 
Ieri 68 de fete si 69 de

aflat 
băieți

ANTRENORILOR A PRILEJUIT
*

PARADĂ A SPERANȚELOR
roade bogate si 
(secțiile de bas- 

soortive

din centre cu 
în anii trecuti 
chet ale cluburilor 
școlare din Galati — antrenoa- 
re Aneta Popescu. Brașov — 
Octavia Simon. Timisoara — 
Bogdana Diaconescu si M. Bol-

Anișoara Biduianu 
brio examenul tria
lului. fiind aleasă 
într-un orim lot 
de perspectivă. în 
acest lot 
fosf 
fete. luliana Alio- 
man. 
nescu 
ta), 

rianu (Galați). 
(Timișoara). 
(Tg.

au mai 
incluse la

Mureș),

Carmen Io- 
(Constan- 

Mioara Pe- 
Laura Ferencz 

Melinda Nagy 
Păta Rokaly

Dumitru STÂNCULESCU

(Continuare in pap 2-3)



„Cupa speranțelor olimpice14 la

SUBSTANȚIALUL PROGRES
AL ARCAȘEI AURORA CHIN
Mulți dintre iubitorii tiru

lui o cunosc sau au duzit de 
Aurora Chin. Această spor

tivă, practicantă a tirului cu 
arcul, în vîrstă de 25 de ani. 
a doborît, din 1977, de cînd a 
început s£ facă performanță, 
și pînă în 1983, un număr de 
37 de recorduri naționale. Ac
tualul antrenor de lot Gabriel 
Petrescu lucrează ou Aurora 
Chin din 1982 (de cînd e le
gitimată la clubul Steaua) și 
a preluat-o de la Iosif Matei, 
de la Sănătatea Tîrgu Mureș. 
Cea mai bună performanță a 
activității sale a fost locul 13. 
ocupat Ia Olimpiada de la 
Moscova, cu 2319 p.

Anul care se încheie a fost 
unul în care Aurora Chin a 
reușit o seamă de performan
țe notabile, care au făcuț-o 
cunosoută în lumea intern ațio- 

•nală a tirului cu arcul. In 
primul rînd ea a stabilit un 
nou record național la pro
ba olimpică de dublu FIT-A,

cu 2522 p, ceea ce înseamnă 
...203 puncte mai mult decât 
la Olimpiadă ! Dar progresul 
accentuat al Aurorei Chin este 
demonstrat și de alte fapte, 
toate petrecute în 1983. Din 5 
concursuri Internaționale (dis
putate peste hotare), a câști
gat două la al treilea urcând 
pe podium. La aceste între
ceri le-a întrecut clar de 
două ori, pe trăgătoarele po
loneze, acestea fiind cotate pe 
o poziție imediat următoare 
sportivelor sovietice, care do
mină autoritar tirul ou arcul 
internațional. De asemenea, a 
cucerit titluri balcanice la 
individual șl împreună cu e- 
chipa României, la prima e- 
diție, organizată în acest an. 
in Turcia. Pentru a 
noul record realizat 
rara Chin. 2522 p în 
sul de La Jena (care 
lat vîrful de formă 
Olimpiade de Ia Los Angeles), 
să reamintim că cifrele cu

compara 
de Au- 
concur- 

a mode- 
pentru

care s-au cîștigat medaliile 
olimpice la Moscova, în 1980, 
au fost : 2491 p — aur, 2477 
p — 'argint, 2449 p — bronz. 
Sigur, concursul olimpic, atît 
de dificil, coboară sensibil re
zultatele din cauza stressului 
foarte mare, dar ceea ce ră- 
mîne clar este progresul sub
stanțial pe care Aurora Chin 
l-a efectuat în ultimele două 
sezoane. Creșterea încrederii 
în propria valoare, rodajul în 
concursuri internaționale tari, 
uniformizarea la înalt nivel a 
tuturor distanțelor, precum șl 
asigurarea unor condiții de 
pregătire cît mai bune (ac
tuala bază de tir cu arcul 
din Herăstrău fiind In deza
fectare) . constituie premisele 
care vor favoriza intrarea de
finitivă a Aurorei Chin, în 
elita internațională, a tirului 
cu arcul, 
de ce nu ?
de puncte 
Angeles.

precum șl — 
— chiar cîștigarea 
olimpice la Los

Radu TIMOFTE

PREFAȚA LA VACANȚA DE IARNA
(Urmare din pag. 1)

RECORDURI, PROMISIUNI Șl 0 NOUA
V .a

BĂIMĂREANĂ CLARĂ ÎN CLASAMENTUL
conti-Zilele înotului tînăr au 

nuat, săptămâna trecută, In fru
mosul bazin din Baia Mare, prin 
întrecerile „Cupei speranțelor o- 
limpice", rezervate sportivilor de 
12—14 ani. Cu această ocazie au 
fost stabilite cîteva noi recorduri 
la respectivele categorii de vîr
stă. Astfel, ambițioasa băimă- 
reancă (14 ani) Andreea Hid eg- 
kuti a smuls, cu 2:42,56, aproape 
o secundă recordului de junioare 
la 200 m bras, întrecând-o spec
taculos pe fosta performeră Cris
tina Deveseleanu, cronometrată 
acum in 2:43,06. Aceasta din 
urmă (de ia Lie. 37 București) a 
depășit cel mai bun rezultat an
terior la 50 bras, ou 36,00 — la

categorie la carecategoriia 14 ani, _ 
mai apar pe Lista noilor recor
duri Maricica Culică (C.S.M.Ș. 
Baia Mare) 2:20,22 ’ —
ture ; ștafeta de 
Ploiești 
pentru 
Varga, 
schimb
13 ani) 
1500,68,

la 200 m fliu- 
fete a C.S.Ș. 

Mbsr — 4:15,20, 
Popescu, 

primul
la 4 X 100 
Mateescu, 
Costache, 

Iulla Mateescu (de fapt, 
fiind cronometrată 

record la 100 liber, după 
ce-1 egalase deunăzi pe cel de 
ptnă atunci ! Și' 
tată elevă, 
lntr-o probă sau alta, se 
pe această listă, la 13 
ani, cu 30,10 la 50 fluture 
la 50 liber. In prlm-plan 
flat șl băimăreanca de 12

I. 
în

în

aceeașl talein- 
de 7 ori victorioasă 

Înscrie 
sau 14 
Șl 25^0 
sna a- 

ani

REZULTATELE ULTIMEI ETAPE A TURULUI
IN DIVIZIA B" DE VOLEI

oio- 
dru- 

cei 
oa-

unor președinți 
sportive 

prilej 
rodnic 

si
tivitătii desfășurate de 
nierii care au îndrăgit 
metia cu temă aplicativă 
care au străbătut munții 
triei si așezările din preajma
lor nu numai pentru a cunoaș
te .frumusețea meleagurilor 
românești, ci si tot ce s-a con
struit si se înaltă atît de mă
reț la noi în acești ani minu
nați ai socialismului. Expoziția 
adăpostită de Palatul poște
lor va rămine deschisă De toa
tă perioada vacantei de iarnă.

Un sport specific sezonului 
alb — schiul — va „trăi" si el 
zile de emoții. I le creează 
Festivalul pionieresc de 
Băișoara-CIuj. din zilele 
26—29 decembrie. Patra 
în care pirtiile din Apuseni 
vor răsuna de veselia si entu
ziasmul celor mai mici schiori. 
Si tot pentru reprezentanții 
cravatelor roșii cu tricolor. încă 
un colocviu care retine aten
ția : cel de la Tg. Jiu (28—29 
ianuarie 1984). acolo unde va 
avea loc Festivalul pionieresc 
de gimnastică-ansambiuri mix
te (băieti-fete). 
noarea ce li s-a 
gazde, gorienii 
asiduu pentru a 
neîndoielnic ! 
me ! Toate aceste acțiuni spor
tive ale copiilor se înscriu sub 
Însemnele „Daciadei".

Să mai amintim faptul că o 
tabără, cea de la Voineasa- 
Vilcea. îi va primi. între 4—15 
Ianuarie, pe cei mai harnici 
copii care s-au distins in com
petițiile oreanizate de clu
burile sportive școlare. „Pio
nierul" — tabăra care se si nu
mește a „speranțelor olimpice" 
— precum si pe fruntașii „Ex- - 
peditiilor Cutezătorii-1, Ale
gerea locului de tabără — în 
Pitoreasca vale a Lotrului — 
este deosebit de inspirată : co
piii se vor înapoia de la Voi- 
neasa cu amintiri de neuitat !

la 
de 

zile

Mindri de o- 
fâcut. de a fi 
se Drecătesc 

fi — si vor fi. 
- la înălti-

CU G1NDUL LA NOI ÎMPLI
NIRI, PERFECȚIONAREA CON

TINUA I

Pentru elevi din licee 
profesionale, C. C. al 
organizează o tabără, 
tra Dornei (24 XII — 4-1) cu

si scoli 
U.T.C. 
la Va-

• TTNfP de 5 ZILE. noua 
lală de gimnastică a Liceului 
energetic din Cîmpina a găz
duit o atractiva întrecere de 
jocuri — baschet, volei și 
handbal, băieți și fete. Din 
ceăe cinci licee Hxnpinene au 
fost prezer.ți la dispute a- 
proape 300 de elevi, remar- 
dndu-se. In mod special, li
ceele mecanic nr. 2, „Grigo- 
rescu“ șl Energetic. La buna 
desfășurare a organizării au 
contribuit din plin profesorii 
Ștefan Stănescu șl Vlrgii Ște
fan. • IN COCHETUL BA
ZIN DE ÎNOT Corvinul din Hu
nedoara s-a desfășurat zilele 
trecute competiția dotată eu 
„Cupa de iarnă“ la care au 
fost prezenți înotători din ju
dețele Oaraș-Severin, Con
stanța șl, firește. Hunedoara. 
Trofeul a revenit sportivilor 
localnici, învingători în ma
joritatea probelor • JUDO
KA --- . _x_________________
ian ții Clubului sportîiv școlar șl ... .
Rapid 
pe echipe de tineret (o „zo
nă* a campionatului) de la 
Arad, ocupând locurile 1 șl 2 
cu 7 și, respectiv, 6 victorii. 
La concurs au fost prezente 
opt formații. • ÎN VEDEREA 
BUNEI DESFĂȘURĂRI a În
trecerilor de săfnius șl schi 
din cadrul Daciadei**, peste 
60 de elevi de la asociația

OR ADEN I, reprceen-
al asociației sportive 
au dominat Întrecerile

participarea 
de asociații 
Un excelent 
realiza un 
de experiență 
vata noi ..secrete' 
mantei. încă de ne 
selor. Tot pentru 
care s-au detașat în activitatea 
comnetitionalâ 
Educației 
a pregătit Țabere la Baia Mare. 
Oradea.
(atletism). Or. Gh. Gheorghiu- 
Dej. Paring — cabana IEFS 
(gimnastică sportivă. 
nă). Brașov Oupte 
mane). Rișnov, 
si Predeal (schi-fond. alpin 
biatlon). încredințarea 
ducerii acestor tabere 
profesori-pedasogi cu 
cunoscută competentă 
Cordea. Gh. Predeseu.
Dragomir. L. Pândele. M. Stă- 
nescu. V. Munteanu etc.) con
stituie o garanție a reușitei. în- 
tr-o pregătire sportivă in care 
lecțiile de antrenament si con- 
cursurile-test se vor armo
niza cu activități cultural-edu
cative dintre cele mai

școlare, 
de a 
seh’.mb 

a in- 
perfor-

de 
ale 
băncile cla- 
elevi — cei

Ministerul
si Invătămintului

Roman. Sînaiorz-băi

femini- 
greco-ro- 

Singiorz-băi 
Si 

con- 
unor 

re- 
(Gh. 

Elena

o

atractive.

INTRE PIRT1I ȘI- 
STARTURI I

BLOC-

U.A.S.C.R." la schi (200 de 
neri. campionii centrelor 
niversitare) si Eforie-Nord, 
Dent.ru circa 300 de tineri dor
nici să se inițieze în înot. In 
Dlus. studenții vor fi nrezenti 
în diferite tabere alpine fixate 
în cîteva dintre cele mai mo
derne cabane sau stațiuni mon
tane. Printre acestea. Babele, 
Virful cu Dor. Clăbucet. Postă
var. Păltiniș. Vatra 
rău. Rarâu. Borsec

★

ti- 
u-

Dornei. Du- 
s.a.

Nu încape nici o îndoială că 
„vacanta albă" nu se va rezu
ma doar la aceste acțiuni s em

eu un 
Dimpo- 

masa e- 
la acti- 

cluburilor 
de vacantă initiate în scoli, iar 
studenții la casele de cultură 

Si 
pe

nalate aici, de regulă, 
ca-acter republican, 
trivă. este de dorit ca 
levilcr să fie prezentă 
vitătile din cadrul

Ligia CozrJ 
dar mal a 
50 bras — I 
4:37,18, 200 
liber — 18 
la 12 sau I 
Mte de M 
Ploiești) 581 
Bay (Crișul 
liber 
rina
bras. 
Baia 
Man) 
Lauren pu j 
iești) 1:06,S 
feta de bi 
(Nicoles cu, 
veanu) la 
și 4 X 50

De pe Li 
mai multe 
în afara J 
eseu șl L| 
tenii Aid 
Laurențiu I 
Hiescu, ba 
li că, Claul 
Șerban (sl 
Mare, darl 
C. I. Bral 
Bay. |

în clasai 
tiției : 1. I 
p, J.- C.S.l 
37 Bucurel 
Napoca 21 
251 p, 6. I 
ultimele 11 
Arad 20 J 
7 p, 17. Ci

Si 2: 
Micle

Stale 
Mare 

4:4«

2—3, Voința BeiușIn cea de a 7-a etapă (ultima) 
a turului Divized. „B“ de volei 
s-au înregistrat următoarele re
zultate :

FEMININ, seria I S C.S.S. Foc
șani — Voința București 0—3, 
Zimbrul Suceava — Flacăra roșie 
II Buc. 0—3, Penicilina II Iași — 
Confecția București. 3—0, Cea
hlăul P. Neamț — Universitatea 
București 1—3 ; seria a II-a :
Dacia Pitești — Rapid București 
0—3, Sparta c Buc. — Braiconf 
Brăila 2—3, Chimpex H Constan
ța — C.S.Ș. Oțelul Tîrgoviște 0—3, 
I.T. București — A.S.S.U. Craio
va. 3—1 ; seria a IH-a : Metalo- 
tehnica Tg. Mureș 
tea Timișoara 3—2, 
lău — GJ.G.C.L. 
C.S.S. Explormin 
Olimpia Metal 33 
limpia Oradea — 
Cluj-Napoca 3—1.

MASCULIN, seria I : Spartacus 
Brăila — I.O.R. București 3—1, 
Electra București — Prahova 
I.P.G. Ploiești 3—2, Tractorul n 
Brașov — C.S.U^^Galați 1—3, 
I.T. București —^Viitorul Bacău 
1_3 : seria a II-a : Calculatorul 
II Buc. — A.S.A. Buzău 1—3, 
SARO Tîrgoviște — Vulcan Bucu
rești 3—0, Rapid București — 
Dacia Service Pitești 3—1, Oltul 
Rm. Vîlcea — C.SJM. Delta 
Tulcea 2—3 ; seria a IlI-a : Oțe
lul Or. Dr. P. Groza — Politeh

nica Timișoara
— I.C.M. Caransebeș 1—3, AJ5.A. 
Sibiu — Metalul Hunedoara 3—0, 
Voința Zalău — Universitatea 
Cluj-Napoca 3—1.

(Rezultate trimise de corespon
denții : N. Mateescu, Gh. Lazăr, 

Guțu, I. Fețeanu, F. Jechîanu. 
Ghișa, N. Stere, P. Lorincz, 
Domuța, C. Albu, M. Avanu, 
Ionescu. N. Costin, P. Gcor- 

noiu, N. Magda, C. Gruia).

O. 
I 
L 
I.

ss

— Universita- 
Armătura Za- 
Brașov 3—0, 
Caransebeș — 
Buc. 3—1. O-
Universitatca

ADNOTĂRI LA CAMPIONATELE I®!'.
(Urmare din pag. I) dem si 1 

lui.
In schi 

nine 
confl^M 
toar 
activitatd 
în prima 
mult, ul 
care ne I 
vreme c| 
si anumj 
cistisîătoj 
..Cupei I 
cirlan sil 
movate I 
n-au re| 
în turnl 
sia câ rl 
gramul 1 
de specii

Nu pul

Ljubljana, popicari consacrat! 
si reprezentanți ai generației 
tinere. s-au angajat într-un 
duel._ pasionant care a răscolit 
_s _= ț ambiții de ambele 

în' con- 
Cîmpina. 
campioni 

ju- 
(lansată

și născut ambiții 
Dărti. Semnificativ 
fruntările de 
unde titlurile 
au revenit experimentatei 
cătoare Ana Petrescu _______
din start într-un ioc de orgo
liu). si de un reprezentant 
..noului 
(pornit 
ceputul 
zionar pe echipe), este 
siunea 
care bat tot ________ _
porțile echipei masculine re
prezentative.
Stelian Boariu 
la o diferență de 
du net.
Szekely. constănteanului Va
sia Denas — intrati deja în ve
derile selecționerilor, 
mai alăturat 
bucurestenii
Constantin __  __
resanul Ladislau Seres 
alti tineri care, punîndu-si 
gind să candideze la un loc în 
lotul republican, au devansat 
De unii dintre titularii echipei 
naționale.
țiului 
sului 
lui. ______ ______ _____ _ _____
Tismănar (893—884). Uie Hosu 
(898—876) si. în mai 
sură. Gheorghe 
(861—931) — care
gustat din cupa marilor suc
cese — am avut senzația că la 
actualele ..naționale" traver
sează o perioadă de dificulta
te. avi.-.d nevoie de o reîmoros- 
Dârtare a forțelor. Dealtfel, 
fostul campion al tarii în anul 
1902. băimăreanul Iuiiu Bice, 
om de bază al echipei naționa
le. care a jucat sub apăsarea 
unei crize de ficat, clasîndu-se 
acum pe locul 12. cu 874 si 883, 
ne spunea cu o urmă de amă
răciune în glas : „Se pare că 
favoritii au zăbovit Drea mult 
in frumoasele amintiri". II cre-

la 
de

din centrele universitare, 
unii si alții sînt asteptati 
Pîrtiile de sanie si schi, pe pa
tinoarele naturale la numeroa
sele concursuri 
„Daciadei albe", 
trebuie semnalat 
tiile sportive. în 
rectă
(consiliile organizațiilor 
nierilor. inspectoratele 
re. comitetele U.T.C.. 
liile U.A.S.C.). au 
condițiile necesare unei 
tivităti diverse, atractive, pe 
gustul tuturor participantilor...

al 
Ardac 
la în- 

divi- 
ascen- 

a tinerilor, 
insistent la

val". Horia 
„în sus“ încă de 

campionatului
din cadrul 

tn acest sens 
că. organiza- 

conlucrare di- 
cu toti factorii interesați 

pio- 
scola- 
consi- 

pregătit 
ac-

DE LA F. R. SCHI evidentă
mai

aici. De: 
tionabili

minți c
Dina (b
chipâ
car * Ioi
circuitul
citind
tilor O
zică Si
ceea ti
găsit

Băimăreanului 
vicecampion 
numai un 

orădeanului Alexandru 
constănteanului

„Cupa speranțelor", etapa a 
doua la * schi fond, prevăzută 
inițial, pe data de 23 decembrie 
la Azuga, se va desfășura la 25 
decembrie, pe aceleași trasee.

două vorIn cazul studenților, 
principal — sediile de
— Predealul. în zile- 
si 30 decembrie, acolo 
va desfășura .,Cupa

fi — în 
vacantă 
Ie de 29 
unde se aceleași trasee.

137 DE BASCHETBALIST! JUNIORI SI JUNIOARE — iN SALA FLOREASCA
li s-au

de data aceasta 
Iloria Ardac 

Siamatescu.
Seres

Si 
mu

și 
în

(Urmare din pag I)

(Gheorgheni). Violeta Otavă 
(Focșani). Cristina Preduțoiu 
(Rm. Vîlcea). Anca Miron și 
Mihaela Agapi (Progresul), iar 
la băieți Mihai Hope (Brașov), 
Marian Coroamă (Constanta). 
Dan Babușan (Iași). Zsigmund 
Bobrovschi (Timișoara). Mu
gurel Blendea. Tiberiu Rist, 
Cătălin 
Claudiu 
Pelger .---------
(Deva).

îmbucurătoare 
majorității antrenorilor 
tru o cit mai bună selecție, nu-

(Timisoara).
Tiberiu

(București). 
Benjamin 

Crîsi Bota

Blendea.
Ezaru

i Munte ana. 
(Mediaș).

DreocuDarea 
Den-

mărul celor cu talie’ înaltă si 
chiar de excepție fiind destul 
de mare. Dintre cei mai dotată 
din acest punct de vedere a- 
mintim pe Carmen Dutică (1.92 
ml de
Mioara 
Cristina Schiopu
la. C.S.S- din Galati si respec
tiv Ploiești. Z. Bobrovschi (2.12 
m). D. Babușan (2,02
Kope (2,00 ml de ia 
Timișoara. Iași si
Brașov.

Desfășurată pe 
a patru zile, acțiunea 
Baschet a constat în măsurarea 
taliei, a detentei. In exerciții

la C.S.S. 2 București.
Perianti (1.86 m) si 

(1,85 ml de

ml si M. 
C.S.S. din 
respectiv

parcursul 
F. R.

posturilor si meciuri

sportivă Știința din Munici
piul Gh. Gheorghiu-Dej au 
efectuat peste 200 de ore de 
muncă patriotică la amenaja
rea a două pîrtii pentru sanie 
și una pentru schi pe dealul 
Pricopoaia, aflat la 2 km de 
oraș. • ÎN COMUNA POT- 
LOGI (JucL Dîmbovița) s-a - 
desfășurat, recent, tradiționala 
întrecere handbalistică. „Tro-

cmiispiimiii 
noștri

feul Constantin Brincoveanu* 
— aflată ta a Vl-a ediție. La 
competiție au fost prezente 
șase echip® de fete din mai 
multe localități, dlmbovițene. 
Trofeul a revenit pentru a 
treia oară consecutiv echipe! 
din comuna Văcărești, echipă 
pregătită de prof. Constantin 
Di nul eseu. Cea mal bună ju
cătoare a fost La vin la Bucur 
din formația învingătoare. • 
SUB EGIDA ..DACIADEI44 s-a 
desfășurat in orașul Motru. 
în organizarea AJS. Minerul, 
ediția jubiliară, a 10-a, a 
„Cupei Minerul “ la box. la 
oare âu parttaLpat pugÎLiști 
din Drobeta Tr. Severin, Tg,

Jiu și orașul gazdă. Trofeul 
pus in joc a revenit boxeri
lor de la Minerul Motru care 
au cîștigat locui I la cinci 
categorii de greutate. Printre 
învingători s^au numărat : V. 
Teieanu (Tg. Jiu) — categ. 
48 kg. Gh. Gaiță (Drobcta Tr. 
Sev.) — 57 kg, D. Enea (Mo
tru) — 67 kg și M. Toma (Mo
tru) — 63.5 kg • SALA 
SPORTURILOR DIN BIS
TRIȚA a găzduit pe parcursul 
a trei zile turneul masculin 
de handbal. „Cupa Metalul44 
aflată Ia ediția inaugurală. 
La întreceri au luat parte ,.U* 
Cluj-Napoca. Șulorul și Mi
nau r n Baia Mare, Unirea 
Cluj-Napoca și Metalul Bis
trița. Derbyul competiției a 
opus pe „U* față de Metalul 
Bistrița care a câștigat cu 
36—24. Localnicii, totalizând 
13 p, au ocupat primul loc In 
clasament, fiind urmați de 
handbaliștii de La „U* 10 p și 
Șuiorul 7 p. ț O FRUMOASA 
Inițiativa a colegiului de 
box al municipiului București 
de a premia pe veteranii ar
bitrilor judecători, Ion Firu șl 
Iancu Ceaureanu, care de 
peste trei decenii activează 
în... ring și în jurul lui.

RELATĂRI DE LA : E.
Stroe, I. Vlad, O. Berbecaru, 
G. Gheorghe, M. Avanu, Gr. 
Jugănaru, FI. Toma și D. Da
niel. ' * 1 ’ , ‘

specifice _______ _ - _ -
între formații alcătuite ad-hoc, 
cu teme de atac împotriva apă
rărilor „om la om" Si „zonă". 
Comisia tehnică, alcătuită — 
printre alții — din antrenorul 
federal George Chiraleu, din 
președintele colegiului central 
de antrenori. Dumitru Evu- 
let-Colibaba. si reputatul an
trenor de junioare Ghporghe 
Roșu — a notat evoluția fiecă
rui participant la trial căruia, 
la sfirsit. i s-au dat îndrumări 
asupra activității viitoare.

La Floreasca a fost o ambian
tă tinerească, optimistă, toa
te „reuniunile" subliniind me
ritele antrenorilor care au 
înțeles că prima lor menire, 
adevărata lor producție o con
stituie depistarea si instrui
rea acelor baschetbalisti din 
rindul cărora se vor ridica e- 
lementele de bază ale viitoare
lor echipe naționale de juniori 
si. mai apoi, de seniori.

mondial, 
impetuos 

cunoscut ii

deținătoare a ti- 
In fata mar- 
al tineretu- 
iucători Iosif

mică mâ-
Silvestru 

adesea au

mente d

BUCURII PtNTRl (EI DRAGI!

Decembrie — luna bucuriilor !
De ce ?
Pentru că luna DECEMBRIE 

LUNA CADOURILOR !

Dseembrie — luna așteptată de toți 
cu nerăbdare !

Divi

Ce să dăeuJm celor dragi ? Care este cadoul 
mal potrivit pentru fiecare ?

Răspoinsul îl puteți găsi numai In magazinele 
merțului de stat, care s-au pregătit din timp 
produse de calitate superioară, în sortimente 
riale și cu ulitlmeie noutăți.

Nenumărate sugestia de cadouri pentru cei mici, 
pentru cel mari, pentru toate preferințele, găsiți în 
magazinele comerțului de stat.

Nu uitați ! Alegeți chiar de azi cadourile mult aș- 
tcotate !

LUNA DECEMBRIE

Dent.ru


!a Pitești, restanță in Divizia

Ifl-RAL SPRINTUL DE LA PARIS

in

(căzut)

NEAGU

i,
i

u 
u

1 <1>
1 (0)

F. C. ARGEȘ 
DINAMO

pre- 
echi-

Bala 
per.v-u 20 (prin telefon), 

de mare meci. in 
această restanță din

JOC DE VACANTA

O secvență din partida de ieri : duelul Mărginean 
Nica, soldat cu victoria bucureșteanului 

Foto : Dragoș

opt victorii 
recordurile la

400 liber — 
— 2:14,52, 1 SOC
Alte recorduri, 
au fost stabi- 
Iliescu (C.S.Ș.

190 liber, Laszlo 
dea) 26,60 la « 
a 200 bras, Ma- 
iamo) 37,26 la 50 
le fete C.S.M.Ș. 
ban, Simu, Ritti,

4 X 100 mixt, 
seu (C.S.Ș. Plo- 
00 fluture și șta-

C.S.Ș. Ploiești 
, Ștefan, Moldo- 
0 mixt — 4:5€.6O 
- 2:00,37. 
ivingătorHor 
mai evidențiem, 

elor Iulia Mate- 
>zma, pe ploieș-

Moldoveanu, 
eseu, MădăJin 
ii Maricica Cu- 
idu și Adriana 
ătește la ~ 
aază și 
râd ear. ul Laszlo

CONDIȚII fG4LL PFNTRU->■

S
ub pomul de iarnă al Fotbalului româ
nesc se va afla in acest an frumoasa 
ilustretă de la Bratislava, care a marcat

calificarea echipei noastre naționale, in „gru
pe cea mai grea a preliminariilor”, pentru 
Paris.

Dar încă de pe acum privirile se îndreaptă 
spre zilele lui iunie, cînd alte șapte echipe na
ționale se vor îndrepta spre rendez-vous-ul din 
Franța.

Deși obia la i ceputul vacanței — unii jucă
tori se mai află pe teren — „febra Parisului” 
se simte Ia tot pasul. Este vorba, desigur, de 
reprezentarea onorabilă a fotbalului nostru în 
turneul final al Campionatului european.

Toate celela'te șapte socceruri joacă în mo- 
menț'jl de față. In schimb, fotbaliștii noștri in
tră intr-o pauză obligatorie, așa ciim se in- 
timplă și cu mulți alți jucători din Europa, ca 
de pildă Blohin, Corneiiusson etc.

In această pauză, tehnicienii noștri sînt 
ocupați de marea problemă a pregătirii

pei naționale, dincolo de inconvenientele o- 
biective, care fac ca un Rummenigge, un Bos- 
sis sau un Diamantino să urmeze un curs de 
pregătire, normal și fluent, în timp ce jucătorii 
noștri reiau pregătirile prin nămeți, condiție 
obligatorie — la noi — pentru reintrarea in 
ritmul performanței din iunie.

Se vorbește despre o posibilă corectare a 
formulei de disputare a jocurilor din primăva
ră, pentru ca echipa națională, lipsită de un 
campionat non stop, ca acela al rivale
lor sale din iunie, să aibă posibilitatea de a 
se prezenta în condiții de egalitate la sprintul 
final.

Ceea ce trebuie să reținem e că echipa na
țională nu a alergat pe drumurile Europei, în
tre Florența și Limassol, între Stockholm și 
Bratislava, pentru a-și permite luxul unei re
laxări in primăvara lui ’84, pe care o dorim 
o încununare a acestui drum presărat cu ati- 
tea obstacole.

Brăila I
I

PREOCUPĂRI PENTRU O BUNA PREGĂTIRE A LOTULUI
(Urmare din pag 1)

I

PITEȘTI.
Atmosferă 
Trivale, la 
etapa a X-a. Un stadion arhi
plin. ca la partidele „eiuropene“ 
cu Real Madrid și Notitingham. 
Venise lumea să vadă pe în- 
vingăftoarca lui Hamburg» dar 
și să se despartă în aplauze de 
echipa de suflet, care cîșitâgase 
toate ultimele patru partide. 
Din păcate, însă, publicul a 
plecat decepționat de propria 
echipă, umbra formației care a 
învins la Baia Mare sau, la 
București, pe Rapid. Nu atît 
rezultatul i-a supărat pe spec
tatorii localnici, cît ..maniera*4 
echipei gazdă, aflată. după 
pauză, în vacanță totală. Me
ciul începuse liniștit, calm si 
sportiv, nu risca nimeni, cam
pionii cu gîndul la un punct 
prețios, piteștenii neuitînd acel 
0—2 de acasă, cu Steaua. D - 
namo apasă prima, cît de 
cit, pe accelerator, dar Movilă 
(min. 34) trage slab de la 12 
m. iar Tălnar nu-1 poate în
vinge pe Cristian (mi<n. 36). Și 
cînd se părea că va fi o ,,pau
ză albă“, în min. 41, un ..nu
măr person al “ de mare specta
culozitate al Iui BADEA a adus 
primul gol : piteșteanul a ple
cat din apropierea centrului, a 
slalomat elegant, a șutat nă- 
nraznic in bară, de la 20 m. a 
urmărit faza si a înscris plasat 
de la circa 12 m. Peste do-uă 
minute Augustin are șansa e- 
galării, insă mtîrzie acea frac
țiune de secundă și Tuflpan re
zolvă acțiunea.

După pauză, argeșenii se re
marcă prin.... pase la adversari 
și erori în lanț. Și campionii 
nu po-t fi invitați prea mult. Ei 
domină și ratează prin Movilă 
(mim 48) și Al. Nicolae (min.

teren foarte 
peste 

14—12 (pe poarta : 
6—4. Au marcat :

Stadion ,,1 Mai" ; 
bun ; timp bun ; spectatori 
20.000. Șuturi : *
5—4). Cornere :
BADEA (min. 41) și ORAC (min. 57 
— din penalty)-

F.C. ARGEȘ : Cristian — M. Zamfir, 
Moiceanu, 
lovânescu, 
fir) — Jurcâ 
Nica.

DINAMO :
Al. Nicolae, 
Movila (min. 
Custov - 
Augustin,

A arbitrat slab 
la linie : 
și Gh.

Trofeul Petschovschi :
La speranțe : 0—0.

de asemenea, un program a- 
decvat, corespunzător obiecti
vului urmărit, calificarea in 
semifinalele C.C.E.

Pentru turneul final al cam
pionatului european, a fost al
cătuit un lot lărgit, format din 
următorii 33 de jucători : Lung, 
Moraru, Iordache, Mânu — 
portari ; Rednic, Negrilă, Ște- 
fănescu, Iorgulescu, Andone, Al. 
Nicolae, Iovan, Ungureanu, 
Zare, Văetuș — fundași ; Ți- 
cleanu, Boloni, Klein, Balint, 
Movilă, Rada, Augustin, Mateuț, 
Mulțescu, Irimescu — mijlo
cași ; Gabor, Geolgău, Cămă- 
taru, Ccraș, Hagi, Bălăci, Orac 
Lăcătuș și Șoiman — înaintași.

Lotul olimpic pentru parti
dele cu Italia (in deplasare) și 
Iugoslavia (acasă), din preli- 

’— următoarea
Speriatu, 

portari ; Ungureanu, 
Zare, Iovan, Bogdan,

cu, Orac, Dragnea, Rada, I. 
releu (Corvinul), Pană — mij
locași ; Lăcătuș, Cîrțu, Coraș, 
Ilagi, Geolgău, Damaschin și 
Șoiman — înaintași.

în numele conducerii Consi
liului . Național pentru Educa
ție Fizică și Sport, tovarășul 
Nicolae Slan, vicepreședinte, a 
evidențiat și a apreciat aportul 
unanim al tuturor factorilor din 
mediul ambiant al fotbalului, 
în rîndul cărora presa scrisă 
și audiovizuală a avut un rol 
important în mobilizarea lotu
lui reprezentativ pentru reuși
ta calificării. Vorbitorul a in
sistat asupra necesității trată
rii cu cea mai mare responsa
bilitate de către cluburi, antre
nori și jucători, a perioadei de 
pregătire pe timpul iernii și 
a acordării, în continuare, a 
sprijinului total echipei națio- 

toate cluburile și 
cu atribuții în 
o cît mai bună 
turneul final al 
european.

Stancu, Tulpan — BADEA,
Toma (min. 72 D. Zam- 

(min. 67 Roman), Ignat,rării unui program de pregă
tire și jocuri pentru lotul na
tional în perioada de iarnă, ca 
și in perioada care precede 
startul in turneul final al C.E.

S-a apreciat, în acest sens, 
câ selecționabililor le este ne
cesar un turneu de pregătire 
și jocuri (de mai multe me
ciuri, între 20 ianuarie și 10 
februarie, in unele țări din 
America Centrală),- precum și 
un ultim stagiu de antrenamen
te înaintea plecării în Franța, 
care să nu înceapă mai tîrziu 
de 20 mai. în aceste condiții, 
returul actualului campionat al 

(forma de dispu- 
a fi stabilită ul- 
consultarea unui 

tehnicieni) va tre- -

Moraru 
I. 
60 

- Țălnar 
i, Orac.

MĂRGINEAN,
MARIN, Rednic 
Andone), Draaneo, 
(min. 78 Turcul,

rtiiNE,

JOCURILOR PENTRU

ca

de

Sublinieri

ESTE VREMEA MINIFOTBALULUI
de

TD'lIXISIDIflA Dt STAI LOIO PRONOSPORT INfOMfUA

I

i

GRUPEI A TREIA

nale de către 
toți factorii 
fotbal, pentru 
comportare in 
campionatului

după 
ieri :

spectatorii. 
poate avea 

în final. îlsi 
adversarul.

formațiile dorite. Jucațl din timp 
numerele preferate si nu uitati : 
un bilei la această tradițională 
tragere poate fi $1 un cadou pri
mit cu plăcere de cei dragi 1

de ioc. Re- 
si Dinamo, 

putea „exe- 
însă Augus-

JUCAȚI DIN TIMP NUMERELE 
PREFERATE !

sala
din
nr. 

vor 
și radio în cursul serii.

Clasamentul 
restanța

MEXIC ’86

EA LONDRA, SE STABILESC DATELE

zilei de astăzi,

de 
tul

băniei de rezer- 
cu nimic as- 
Se joacă liniș- 
lucrul cel

ora 
clubului sportiv 
București, str. dr. 
42 ; numerele cîș- 
fl anunțate la te-

I
I
I
I
I
I
I
I

la Katowice, 
fost grav ac- 
d±n poartă a 
pe drept cu- 
buturilor din

M. Axente (Arad):
M. SalomÎT (Cluj-Napoca) 

Constantin (Rm. Vîlcea).
7.

Zsizsik 
ii ediții a

Octavia Cio- 
adea — pro- 
de senioare, 

să se califice 
lăsind impre- 
•espectat pro- 
ment indicat 
rației.
a fără a rea- 
nă din Cîm- 
ută de o e- 
fostul Dopi- 

) a intrat in 
tional. soli- 
a concuren- 
Dregătire fi- 
ocmai de a- 
federatiei au 

convoace 
pe selec- 
loturi re- 

după 
pentru 

aritrena- 
■ederea C.M.

Diviziei „A“ 
tare urmînd 
terior, după 
larg cerc de 
bui să înceapă cel mai tîrziu 
la 15 februarie, cu meciuri in
cluse în ciclul miercuri-sîmbătă 
(duminică)-miercuri. Firește, în 
stabilirea programului compe- 
tițional de primăvară va trebui 
să se aibă in vedere și condi
țiile atmosferice, starea terenu
rilor, după cum o mare atenție 
va fi necesar să se acorde pre
gătirilor și programului de 
jocuri ale echipei Dinamo, an
gajată, cum. se știe, în fazele 
superioare ale Cupei campio
nilor europeni. Dealtfel, în sco
pul unei pregătiri corespunză
toare a dinamoviștilor bucu
reșteni, componenți ai lotului 
reprezentativ, s-a apreciat 
aceștia să se pregătească se
parat, în cadrul echipei 
club, căreia 1 se va asigura,

minariile J.O. are 
componență : Lung, 
Mânu
Stancu,
Eduard, Văetuș — fundași ; Ba- 
Iint, Mulțescu, Movilă, Ijimes-

în cursul ___ __  ______
Mircea Lucescu. antrenorul e- 
chipei naționale, pleacă la Lon
dra. pentru a participa. în 
dimineața zilei de joi. la șe
dința directorilor tehnici ai re
prezentativelor Angliei. Finlan
dei. Irlandei de Nord. României 
și Turciei.

în cadrul acestei ședințe, care 
va avea loc la sediul lui Foot
ball Association, vor fi stabi
lite datele de disputare a me
ciurilor grupei a treia de ca
lificare pentru turneul final al 
Mondialului din Mexic 1986.

1N ULTIMA ZI a turneului 
aschet masculin, druminicâ, an- 
I.C.E.D., Mircea Cimpeanu, a 

„O victorie și un joc bun, 
e vrem să-1 oferim antreno- 
mărturisea Petre Grădișteanu

I.C.E.D. — Farul. Promisiune 
ii bucureșteni pierzînd — sur- 
1 și lăcindu-i lui M. Cimpeanu 
ntea care în acea zi ar fi tre- 
țltă. • CÎND FARUL era in 
el ,,A“ și spectatorii constân-
înălțime. Odată cu coborî-ea 

, și comportarea publicului a 
iul mării. Cea mai elocventă 
ini,că, în timpul meciului 
cînd ținta spectatorilor a fost 
șl unii jucători bucureșteni, 

cum se spune — „paiul-, 
a" din jocul echipei favorite.

ULTUL TEHNIC, iată caracte- 
onsitătnțeah privind disciplina 

a plouat cu faulturi tehnice, 
cântărind decisiv. Așa a fost 
oișteanu — două faulturi teh- 
douâ etape — tocmai în mo- 
a Politehnica avea nevoie de 
tiva de a promova în grupa 

bucureșțeanului Ardelean — 
entru injurii în finalul me- 
arul, aflat pe muchie de cu- 
OARE, de 1a meci la meci, 
oader, așa cum, dealtfel. es.te 
sgilor din echipa Carpați, în 
tativ de juniori. In meciul cu 
adversar pe experimentatul 

înscris 12 puncte, a jucat 
isivă, punctată și de cîteva

IȚIM intr-o publicație un 
elui secție: de eebitație de la 
ra, care. cere. prLSre altele, 
a federația de specialitate, 

accc-se'.e realizate in cam- 
că participarea ia campio-

tă tocmai de afiliere, iar ce- 
r.’e de cotizau*, .chiar. $1 
de legitimare etc.) atestă că

sus-numita secție este afiliată dih... 1973, conform 
procesului verbal al ședinței de Birou ! Oare 
să nu se cunoască acest lucru și la conducerea 
secției ?

HANDBAL © aplauze pentru Viorica Io
nică : In min. 13 al partidei dintre echipele fe
minine ale României și R.D. Germane din Cam
pionatul mondial (grupa ,,B“) de ' “ ‘
portarul formației țării noastre a 
ci elen tată de Petra Uhlig. Ieșirea 
jucătoarei care a fost considerată, 
vînt. cea mai bună apărătoare a _______  __
tot campionatul, ar fi avut urmări dintre cele 
mai nedorite pentru echipa României. Și atunci, 
după numai trei minute acest... „Pen.u feminin-
— cum au numit-o unii gazetari — și-a reocu
pat postul, apărînd în mod strălucit poarta, 
chiar mai strașnic decît înainte de accidentare. 
Un mare model de sportivă, dăruită echipei, șl 
care și-a atras stima și aplauzele cei or peste 
5 000 de spectatori prezenți la disputa România
— R.D. Germană.

ȘAH • din PANOPLIA de trofee a ma
rii maestre Margareta Mureșan lipsea o singură. 
,,piesă" : aceea de campioană națională. PînA 
acu-m. această jucătoare din elita eșichierului 
mondial cîștigase aproape totul, inclusiv un 
turneu interzonal la Tbilisi (fief~u4 Inxiificutabil 
al șahului feminin sovietic), victorie despre care 
un spiritual comentator al agenției France 
Presse scria : ,,A cîștiga un turneu feminin de 
șah lia Tbilisi este ca și cum ai Învinge BrazUda 
Ia fotbal pe Maraoana... Margo, cum i se 
spune între prieteni, a ratat, In urma unei cum
plite neșanse, calificarea In semifinalele meciu
rilor candidatelor, dar faptul că învingătoare 
ei, Lidia Semenova, este acum finalistă in com
petiția supremă vorbește de Ha sine. Duminică, 
la recepția de încheiere a turneului de la Băile 
Heron lane. Margareta Mureșan spiunea cu emo
ție (și fără nici un pic de ipocrizie) : „Pentru 
mine, acest titlu de campioană a României va
lorează poate mai mult decît dacă l-aș fi cîș- 
tig?.t pe acela de campioană a lumii*. Fără să 
antrenăm, și fără falsă modestie, soc știm că 
def ^ătoanea titlului de campioană a României 
.poate fi-•.demnă să-1 dețină, șl pe acela mondial!

Iată, de cîteva zile se desfă
șoară la Brașov, în organizarea 
clubului F.C.M., a doua ediție a 
turneului internațional de mini- 
fotbal. Meciurile se dispută non
stop, în prezența unui public nu
meros, t care urmărește cu mare 
atenție’ derularea partidelor, gus- 
tînd din plin fazele ingenios 
create de micuții jucători. Și oa
menilor le place ! Pentru că 
fotbalul practicat de cei de-o 
șchioapă are un farmec aparte. 

, Am văzut, nu o dată, copii aler- 
gînd CIT AU PUTUT, ca să mar
cheze un gol. Nu de puține ori 
am fost, d? asemenea, martorii 
unor secvențe cu mini jucători 
care nu-și puteau opri lacrimile 
după o în-tîlnire pierdută, dorin- 
du-sî din tot sufletul să li se ofere 
ȘANSA REVANȘEI. Cu un an in 
urmă, antrenorii unei echipe de 
copii a clubului Chimia din Rîm- 
nicu Vîtoea, prinși în viitoarea 
pasiunii micuților lor jucători, 
s-au ambiționat să facă tot posi
bilul ca să organizeze și ei acasă 
un turneu de minifotbal ca cel 
Ia care luaseră parte. Și l-au 
organizat. Spre MAREK BUCU
RIE a celor care vor să învețe 
fotbalul. Iar cel care vor să-și 
însușească abecedarul celui mai 
îndrăgiit dintre sporturi sînt 
mulți, la fel de mulți ca și în 
anii trecuți. în ciuda ofensivei 
celorlalte discipline sportive, in 
ciuda numărului mare de ore 
de matematică, fizică, chimie, in 
cin da timnudui liber mai restrâns.

Dar mîine va suna clopoțelul 
vacanței. Si, odată cu el, trebuie 
să se declanșeze și INVENTIVI
TATEA a nt ” o n orului de Ia eșalo
nul cal mai vast al fotbalului, 
puterea lui de convingere fată 

conducerile cluburilor, splri- 
său organizatoric pentru ca 

toți cei porniți pe drumul spinos 
al fotba’u2ui SA JOACE. să 
jbtfoe mult. înr fiecare sâliă ■ de 
sport, folosind-1 Ia maximum tim
pul atît de prețios, zilele vacan-

ței mai ales. Luîndu-se exemplul 
Brașovului și Pit ești ului — care 
a inițiat de fapt aceste întreceri 
de minifotbal — al Devei și al 
frumosului oraș Piața Neamț, al 
altor cîteva Idealități în egre, 
iarnă de iarnă, prind viață între
ceri de enormă atractivitate pen
tru cei care NU AU ALTE COM
PETIȚII în care să-șl etaleze ca
litățile, talentul.

Este, așadar, vremea minifot- 
balului, mijloc prin care — rea
litate indiscutabilă — se mărește 
gustul și implicit interesul copii
lor pentru acest sport, dorința 
lor fermă de a-i urca apoi toate 
treptele.

Să Ie oferim deci coipcilor în
trecerile pe care îe doresc 1 

laurenfu DUMITRESCU

După cum s-a mai anunțat, as
tăzi începe vin zarea biletelor 
pentru tragerea extraordinară 
Loto a Revelionului din 1 ianua
rie 1984. Ca șl la tragerea simi
lară anterioară, care s-a bucu
rat de un succes fără precedent, 
se vor efectua 12 extrageri în 
trei faze, cu un total de 120 nu
mere ! Așadar, participant ii au 
șanse multiple de a obține auto
turisme „Dacia 1300". mari sume 
de bani variabile și fixe și ex
cursii peste hotare. Cele mai a- 
vantajoase sînt variantele de 2o 
lei, care au drept de cîștig-uri la 
toate extragerile. Se poate juca 
pe variante simple, variante 
combinate și combinații ,,cap de 
pod'", achitate sută la sută sau 
în co-tă de 25 la sută. De la per-- 
sonalub agențiilor și din prospec
tul tragerii puteți afla toate iu

mai 
mai 
dar 
tri- 
de 
pe

53) două ocazii uriașe. Egalarea 
vine în min. 57, cînd Augustin 
și Moiceanu cad la marginea 
careului mare, iar arbitrul M. 
Axente se grăbește și acordă 
penalty, pe care îl va transl'or- « 
ma impecabil ORAC. Protestele 
jucătorilor localnici și „tirul" 
cu bulgări de zăpadă (din par
tea unor spectatori nesportivi) 
asupra ambelor 
vă nu schimbă 
pectul partidei, 
tit. remiza pare
sigur șl mai comod. Se 
ajunge și în situații bune, 
fie că Jurcă și Moiceanu 
mit baloane foarte departe 
itotă, fie că Ignat face 
..Cascadorul11 în careu, nejenat 
de nimeni. Toată lumea e mul
țumită în teren cu egalul, mai 
puțin 
grete 
care, 
cuta" 
tin (min. 85) n-a. mai fortat în 
situație ideală. Oricum, dinamo- 
vistil au obtinut punctul pro
pus care îi apropie la un pas 
de loia liderului de toamnă, 
pentru care le mai trebuie o 
victorie, vineri, cu Corvinul. in 
ultima restantă.

Mircea M. IONESCU

1. STEAUA
2. Dinamo

17
16

11 2 4 39-13 24
2 29-13 239 53. Univ. Craiova 17 10 2 5 26-14 22

4. Sportul stud. 17 9 3 5 27-18 21
5. F.C. Bihor 17 8 4 5 29-22 20
6. Pollt. lași 17 6 8 3 17-14 20
7. S.C. Bacău 17 8 3 6 16-21 19
8. F.C. Argeș 17 8 2 7 22-18 18
9. Jiul 17 7 4 6 15-20 1810. F.C. Olt 17 4 8 5 12-12 16

11. Chimia 17 6 4 7 19-25 16
12. F.C. Baia M. 17 6 4 7 19-28 16
13. A.S.A. Tg. M. 17 6 3 8 17-22 15
14. Corvinul 16 5 4 7 21-20 1415. Rapid 17 4 5 8 13-19 13
16. C.S. Tirgoviște 17 3 5 9 13-26 11
17. Dunărea C.S.U. 17 2 6 9 8-18 10
18. Petrolul 17 2 4 11 13-32 •

Tragerea obișnuită Pronoexpres 
de astăzi, 21 decembrie 1983, se 
desfășoară începînd de la 
14,30. în 
Progresul 
Staico-vici 
tigătoare 
le viziune

CÎSTIGUR1LE CONCURSULUI 
PRONOSPORT DIN 18 DECEM
BRIE 1983 : Categoria 1 (12 re
zultate) : 2 variante 10(1% a
22.1.36 lei si 37 variante 25% a 
5.534 lei : Categoria 2 (li rezulta
te) : 22 variante 11'0% a 1.115 lei și 
1.103 variante 25% a 279 lei : Ca
tegoria 3 ț 10 rezultate) : 304 va- 
rianr- —109% a 178 lei si 11205 
vailanle 23% a 45 ici



<9 Noi recorduri de seniori
PARTICIPĂ LÂ

I

JO. DE LA SARAJEVO
bunele aprecieri 

patinatorii ro- 
continuă să se 
animatorii u- 

desfășurate pe 
din localitatea 

Iată re- 
într-un

Confirmând 
de până acum, 
mâni de viteză 
numere printre 
nor întreceri 
pista artificială 
vest-germană Inzell, 
zultatele înregistrate 
nou concurs (unde printre prin
cipalii favoriți s-a aflat și ac
tualul campion european, olan
dezul Hilbert Van Der Duim) : 
1 500 m — Duim 1:57,94..., 4. 
T. Kopacz 1:59,27, record de 
seniori (v.r. 2:00,36) ; poliatlo- 
nui mic — 1. Duim 162,787 p..., 
3. T. Kopacz 164,295 p, record 
de seniori (v.r. 168,098 p).

Intr-un alt concurs, campio
nul absolut al țării noastre, T.

a ciștigat 
cu 7:11,63,

proba 
record 
și a obți- 

performan- 
proba de

€E1 MAI BEM SPORTIVI
BIN BALCANI

(Agerpres). — La 
anchetă organizată

SOFIA, 20 
tradiționala _ _
de redacția sportivă_a agenției 
bulgare de . “ ‘.
desemnarea celor mai buni 10 
sportivi din țările balcanice, din 
anul 1983, pe locul intii a fost 
clasată Diliana Gheorghieva 
(Bulgaria) — gimnastică ritmi
că, urmată de Anișoara Cușmir 
(România) — atletism, Vasil E- 
tropolski (Bulgaria) — scrimă, 
Blagoi Blagoev (Bulgaria) — 
haltere, Ecaterina Szabo (Româ
nia) — gimnastică. Ana Veruli 
(Grecia) atletism etc.

P—------------ Stop

presă BTA, pentru

de 
de

Kopacz,
5 000 m
seniori- (v.r. 7:16,02) 
nut cea mai bună 
ță republicană în
3 000 m cu 4:09,4 (v.r. 4:12,43). 
De 
nei 
al
cu

asemenea, vitezistul D. Je- 
a realizat un nou record 

țării in cursa de 1 009 m 
1:18,99 (v.r. 1:19,16) și a

corectat recordul la poliatlonul 
de sprint (care aparținea din 
1979 lui V. Coroș cu 157,800) 
totalizînd 157,745 p.

@ Doi tineri patinatori, Zsoll 
Zakarias și Emeric Mikloș, au 
participat la „Cupa Varșovia", 
primul reușind să se angajeze 
în lupta pentru un loc pe po
dium, alături de alergători din 
Cehoslovacia, R. D. Germană 
șl țara gazdă : 3 000 m — 1. 
Krysyak (Polonia) 4:32,28, 
Z. Zakarias 4:42,14..., 19.
Miklos 4:58,09 ; 5 000 m — 
P. Krysyak 7:25,85..., 3. Z. Za
karias 7:39,17 ; poliatlonul mic 
— 1. P. Krysyak 174,694 p..., 1 
Zakarias 179,343 P (din 38 de 
concurenți).

P. 
2. 
E.
E

BELGRAD (Agerpres). — 
Directorul tehnic al celei de-a 
14-a ediții a Jocurilor Olimpice 
de iarnă. Artur Takaci, a de
clarat că la întrecerile de la 
Sarajevo (8—19 februarie) vor 
participa peste 2 000 de sportivi 
și sportive din 42 de țări ale 
lumii. în ceea ce privește ba
zele sportive ale „Olimpiadei 
Albe", acestea vor fi puse la 
dispoziția participantilor pentru 
antrenamente cu începere de Ia 
25 ianuarie. Dealtfel, multi din
tre viitorii concurenți olimpici 
au avut prilejul să le testeze 
calitățile tehnice cu ocazia com
petițiilor preolimpice, care s-au 
bucurat de un mare succes. Ast
fel, la recentul concurs de bob 
dotat cu ..Cupa Sarajevo", dis
putat De DÎrtia de oe muntele 
Trebevici. au luat Darie 55 de 
echipaje. La rindul lor schiorii 
din lotul Iugoslaviei, profitind 
de zăpada abundentă căzută în 
aceste zile pe munții care stră
juiesc orașul, au efectuat pri
mele antrenamente. >

Pe stadionul .Kosevo" din

Sarajevo se desfășoară zilnic 
repetițiile festivității de deschi
dere a Olimpiadei (8 februarie). 
Scenograful principal al specta
colului. Kemal Hustanovici. este 
preocupat de decorarea stadio
nului pentru acest eveniment Și 
in mod special de construcția 
enormei piramide în vîrful că
reia va arde flacăra olimpică 
pe tot timpul desfășurării Jocu
rilor Olimpice

„Fără îndoia! 
Sarajevo va u 
un oraș al păcii**, 
kaci. La.Comitetul de organiza
re a J. O. a sosit o scrisoare 
semnată de 952 elevi, în care 
aceștia roasă să le fie difuzată 
în întreaga lume chemarea la 
încetarea acțiunilor de război 
pe întreaga planetă pe durata 
desfășurării ..Olimpiadei Albe“.

a spus A. Ta-

PE GHEAȚĂ Șl PE ZĂPADĂ
Hochei de

!a „Cupa

calitate

Izvestia"
in-competiției 

hochei dotată 
,Izvestia".

„CUPA EUROPEI11
ANKARA. tatr-un bazin aco

perit de 25 m. In capitala Tur
ciei a avut loc „Cupa Europei* 
La înot cu participarea irite 
echipe 
finale :
210 p, 2. R.F.G
163 p, 4.
120 p, * 
etc. ; FEMEI :

cadru -----

nattacale.’ Clasamentele 
BĂRBAȚI : 1. U.R.SA.
LT", IO p, 3 R.D.G. 
Italia 147 p. 5. Olanda 
Marea Britanic Ui p 

1. R-D.G. p.
I.

CARE JOACA rEMS

LA ÎNOT
p, 3 R.F.G. 168 p. 
p, 5. M. Britanic 

etc.
2_ U-R-S-S. 113 
4. Olan da 155 
147 p, 6. Italia 1W p

Vest-germanul Michael Gross a 
ciștigat 2M m fluture in timpul 
excelent de 1:56.37 Ga 7 sutimi 
de racordul mondial), 100 m flu
ture In 54.20 s și a înotat 52J în 
schimbul său la 4 X 100 m mixt. 
Sovieticul Madimir Salnikov, cam
pion oLxnpic. s-a clasat primul 
la 400 m liber (3:44*5) și ’.500 m 
liber acSMff) iar campionul eu
ropean Ser^hei Zabolotaov 
f U-R-S-S.) a realizat timpul foarte 
bun de l-»-< la 200 m ----
Cîteva rezultate 
IN m liber — 
(R.D.GJ 55.74 ;
Anke

lekoe 
datare 
2:14»

spate.
ferr.ei :

Meir.ekeSi 
Birgit 

«Mm liber —
Soe.r.er.brodt <R-D G.) 

IM m bras — Larisa Be- 
1»,65. ÎM m 

— Ires Gelssler (R-D.G.)

LIML DL SEZON ÎN
Ne apropiem de 

întrecerilor din ac-

• In cadrul 
ternationale de 
cu cupa ziarului 
care are loc la Moscova, in cea 
de a natra zi a întrecerilor s-au 
intilnit reprezentativele Ceho
slovaciei si Canadei. La < abă
tui unui ioc de bună calitate, 
hocheistii 
adjudecat _______
rul de 4—2 (1—2. 1—0. 2—0). A 
doua Dartidă a zilei a onus 
formațiile Uniunii Sovietice 
si Suediei. Gazdele. iucînd 
foarte bine, au ciștigat cu 4—1 
(3—0. 1—1. 0—0). In urma aces
tor jocuri, clasamentul com- 
oetitiei este următorul : L 
UKS.S. 6 d (din 3 partide) 
23—5, 2, Cehoslovacia 6 n (9^-3), 
X Suedia 2 
5. Finlanda

2.
4._________  . _
două zile au fost înregistrate 
rezultatele : R.S.F.S.R. — Iugo-

9—1. Elveția — Polonia 
Elveția — Iugoslavia 
R.S.F.S.R. — Polonia

Elveția 1 P. 3. Polonia 2 t>. 
Iugoslavia 0 o. In ultimele

slavia 
10—4. 
10-^.
8—2.

Cel mai dificil slalom

super-uriaș
cehoslovaci si-au 
victoria cu sco-

n. 4. Canada 0 o. 
• p (2 jocuri).

sfirsit turneul în
de hochei oe ehea- 

j cu victoria 
R.S.F.S. Ruse

• A luat 
temational 
tă de la Sarajevo 
reprezentativei F. 
care a totalizat 6 p. Pe locu
rile următoare s-au clasat :

1ARELI PBPIIE - VOLVO'

Campiglio.

de con- 
Val Gardena. Aici insă, 
necazul 
n-a fost deloc
ceată densă. Dloaie 

„A fost cel mai
care 

a
Primin Zur- 

orobei 
49 

a fost cronometrat
A fost urmat de : 

Hangl (Elveția) 
Leonhard Stock

La ora prînzulpi, după 
terminarea antrenamentelor, 
pe terasa restaurantului de 
la „Tenis Club Haskovo” stă
teau — sub mingiirerea încă 
dulce a soarelui unei toam
ne prelungite — aproape toți 
componenții echipelor de se
niori și senioare participan
te la cea de a 24-a ediție 
a Campionatelor balcanice 
de tenis, organizate de fede
rația bulgară. In grupul e- 
chipei de fete a țârii gazdă 
ne-a reținut atenția o fostă 
jucătoare — una dintre pri
mele campioane ale Bulga
riei — prezentă de multe ori 
și pe terenurile din Româ
nia, Iulia Berberian. Anii au 
trecut, ea a abandonat teni
sul de performanță, Și-a în
temeiat o familie și a de
venit c fericită mamă a trei 
fete : Manuela, Katerina și 
Magdalena Maleeva 
și-a păstrat numele 
a debutat în lumea 
lui).

Iulia Berberian a
țișat cariera de antrenoare Și 
pentru că a dorit ca tenisul 
să rămînă în... familie, și-a 
pus toate cunoștințele în 
slujba fiicelor sale. După ani 
de muncă, iată Și primele 
roade : Manuela (16 ani) a 
devenit una dintre cele mai 
bune jucătoare din lume (lo
cui 28 în ultimul clasament 
întocmit de Federația inter
națională de tenis), cîștigînd, 
printre alte turnee, și titlul

(mama 
cu care 
tenisu-

î m bra

de campioană de junioare, 
in 1982. la Roland Garros. 
„Manuela a inceput să joace 
tenis la virsta de 6 ani — 
ne spunea Iulia Berberian. 
I-am alcătuit un program 
minuțios, pentru început te
nisului acordîndu-i doar 
două ore pe zi. în restul 
timpului liber făceam dife
rite jocuri cu mingea, pre
cum și exerciții de pregăti
re fizică. In tenis — o spun 
din propria-roi experiență — 
rezistența fizică devine ho- 
tăriloare, trecind chiar pe 
primul plan după ce, bine
înțeles, aa fost acumulate 
cunoștințele tehnice, alit de 
multe și atit de greu de în
vățat...."

Iulia Berberian ne spune 
apoi că, de la virsta de 11 
— 12 ani — după ce a în
vățat limba engleză — fiica 
sa Manuela a inceput să ci
tească multă literatură de 
specialitate, „un alt capitol 
care nu trebuie neglijat". 
Celelalte două fiice „merg* 
pe urmele Manuelei : Kate
rina, deși are doar 14 ani. 
este titulară în 
senioare a 
Magdalena (8 
cum circuitul 
trecut sora ei 
clusiv participarea la turnee, 
la cit mai multe turnee-.

O familie de sportive care 
merită toată admirația !

Ion GAVUILESCU

PARIS 
încheierea 
tuala ediție a ..Marelui premiu 
— Voivo* la tenis. Ultimul con
curs. ale cărui rezultate mai 
oot influenta oarecum c rdi- 
nea clasamentului EeneraL 
dar numai in partea sa de ios 
se desfășoară în aceste zile la 

Australii Can
cel de la 
de suedezul 
in finală cu 
Bauer, n-a 

decît 
această

Adelaide, in 
cursul anterior. 
Sydney, ciștigat 
Joachim Nystrom 
americanul Mike
influențat clasamentul 
dună locul - 50 !

________ sini. deci, ca 
si lămurite : 1. Mats Wilander 
3101 d 2. Ivan Lendl 2969 o. 3- 
John McEnroe 2490 p, 4. Jimmy 
Connors 2355 d. 5. Yannick 
Njah 1682 d. « jimmy Arias 
1530 o. 7. Jase H-gueras 1363 p. 
8. Andres Gomez 1279 d. 9. 
Jose-Luis Clerc 1125 p. lO^Eliot 
Teltscher 
Smid 1096
1014 d.

oră. lucrurile

1113
D.

o. 11.
12. Johan

lua parte.

Tomas 
Kriek

Aceștia vor
nuarie. la ,.masters“-ul de 
New York.

in ia-

echipa de 
Bulgariei, iar 
ani) repetă a- 

prin care a 
mai mare, |n-

concurentilor, 
favo-

si 
di- 
am 
de-

în Cadrul „Cupei mondiale* 
la schi alnin. luni ar fi tre
buit să se desfășoare o cursă 
de slalom suoer-urias în Italia, 
la Madonna di
Linsa de zăpadă a determinat 
schimbarea locului 
curs la 
spre 
timpul 
rabil :
ninsoare, 
ficil suner-urias Ia 
participai vreodată* 
clarat elvețianul
briggen. cistigătorul 
(540 m diferență de nivel, 
de Dorti). El 
in 1:35.33 
2. Martir 
1:35.76. 3.
(Austria) 1:36.63. 4. Hans Enn 
(Austria) 1:36.72. 5. Guido Hin- 
terseer (Austria) 1:36.79. 6. An
dreas Wenzel (Liechtenstein) si 
Franz Heinzer (Elveția) 1:37.04.

în urma 
briggen a 
sa men tul 
mondiale"
rile următoare se află : 2. Franz 
Heinzer 
(Elveția) 
zel 53 d. 
nada) 50

acestui 
Dreluat 
general 

cu 97

succes Zur- 
sefia în cla- 

al ..Cupei
Pe locu-D.

87 
să 
Ș
D

p. 3. Urs Raebcr 
D. 4. Andreas Wen- 
Todd Brooker (Ca- 
6. Hans Enn 49 p.

• Astă-seară ian car.aaște altimele două echipe calificate

ta actualitate. as-Azi. iarăși 
preiuninarJle mar^ui eveniment 
pe carr-1 va găzdui Franța, anul 
viitor : turneul final al C.E. Pină 
acum se cunosc 6 dintre cele 
8 participante : Franța — califi
cată de drept, ca țară organiza
toare. România, Portugalia, Da
nemarca, Belgia șl R.F. Germa
nia. Cit de pasionante au fost 
elteva dintre aceste calificări I 
Să ne amintim de lupta acerbă 
din cea mai grea grupă — con
siderată astfel, ta unanimitate, 
de presa de peste hotare — cea 
d» care a făcut parte și repre
zentativa țării noastre, alături de 
campioana mondială Italia, de 
Cehoslovacia, fostă campioană a 
Europei, și Suedia, echipă cu un 
palmares remarcabil ta competi
țiile mondiale șl continentale. 
Extrem de strinsă a fost șl dis
puta din grupa din care a făcut 
parte finalista CJJ. din Spania, 
R.F. Germania, care s-a calificai 
cu mult mai greu decît se anti-

cipa Vest-germanii — Învinși de 
două ori de Irlanda de Nord — 
au terminat, ta final, la egalitate 
de puncte cu echipa britanică, 
dar au cucerit locul 1, datorită 
golaverajului și ta urma unul 
„chinuit* 2—1, pe teren propriu, 
eu Albania, victorie realizată ta 
ultimele minute— O calificare
cu totul neașteptată a realizat 
Danemarca, învingătoare la 
dra. ta partida cu Anglia.

Aoum, au mai rămas doar 
jocuri hotărâtoare, pentru 
atitea locuri disponibile ta 
neul final. în grupa a 4-a, azi, 
la Split Iugoslavia întâlnește Bul
garia. O victorie a gazdelor îl 
va aduce pe „plavi* pe primul 
loc, înaintea Țării Galilor șl a 
Bulgariei. La meci egal se vor 
califica galezii, în timp ce bul
garii au șansă numai la o victo
rie la două puncte. Iată clasa
mentul înaintea 
de mare interes

acestei

Lon-

două 
tot 

tur-

intUniri

cisiv pentru Spania
în.tnnAștp Malta. Du,pă ce Olanda 
a dispus sîmbătă la Rotter a ara 
cu 5—0 de Malta, învingătorii au 
totalizat 13 puncte și un- golave
raj de 4-16 (22—6), în timp ce 
Spania are acum 11 p și un go
laveraj de 4-5 (12—7). Deci, pen
tru a putea ocupa primul loc în 
grupă, spaniolilor le trebuie o 
victorie la ...11 goluri diferență ! 
ta acest caz ei îi egalează la 
puncte pe olandezi, diferența de 
goluri va fi aceeași, dar spanio
lii vor avea mai multe goluri 
marcate decît olandezii, criteriul 
hotărî tor pentru departajare. în 
asemenea împrejurări. Să n-u ui
tăm unele antecedente. In par
tida tur, la La Valetta, Spania a 
câștigat doar cu 3—2, iar olande
zii au jucat prima partidă pe 
teren neutru, deoarece terenul 
maltez era atunci suspendat. 
Scor : 6—0 pentru Olanda, în 
partida de la Aachen ! Spania și 
Malta au contestat partida, pen
tru faptul că locul de desfășu
rare a meciului era în imediata 
apropiere de frontiera Olandei 1 
Forul european a respins însă 
contestația !...

In fine, joi, Ia Perugia., are 
loc ultimul joc din prelimin ariile 
C.E. : Italia — Cipru.

TELEX © TELEX © TELEX © TELEX © TELEX © TELEX © TELEX © TELEX © TELEX
ATLETISM © Englezul David 

Moorcroft, recordman mondial la 
5 000 m (43:00,42), și-a făcut re
cent reintrarea după o absență 
de un an, cauzată de o hepatită 
virală. Moorcroft s-a clasat 
doilea în crosul de la 
după Tim Hutchins, 
disputat în localitatea _______
Palencia a revenit l«ui Constantino 
Esparcia, cronometrat pe 10,4 în 
29:45.

CICLISM © După cinci zile. în 
cursa de șase zile care se des
fășoară pe velodromul din Ma
astricht (Olanda), conduce pere-.

al
Ipswich, 

O Crosul 
spaniolă

chea vest-germană Dietrich Thu- 
rau — Albert Fritz cu 235 p, ur
mată de Rene Pil (Ohnda) — 
Jupp Kristen (Olanda) 284 p șl 
Ian Raas — Ad Wijnands (Olan
da) Ia un tur. • Viitoarea edi
ție a campionatului mondial de 
ciclocros va avea loc la 18—19 
februarie 1984 în orașul olandez 
Oss.

țării gazdă, cu scorul de 4—2 
<2-0).

ȘAH © Turneul 
masculin de la Plovdiv s-a 
rheiat cu victoria 
Peev (Bulgaria) șl Stokici 
slavia) care ău totalizat 
puncte din 11 posibile. In 
rundă Peev a remizat cu' 
iar Stokici cu Lirindakis.

1. Țara Galilor
2. Iugoslavia
3. Bulgaria
4. Norvegia

La Sevilla, tot 
tlmul meci

FOTBAL © Turneul internațio
nal desfășurat la Singapore a 
fost ciștigat de echipa Australie!; 
care a dispus în finală. în fata, 
a 55 OM de spectatori, de echipa

Internațional 
în- 

manștrilor 
(lugo- 
cîte 8 
ultima 
Slmlcl,

A

TENIS DE MASA • Titlul in
dividual masculin al S.U.A. a 
tost oiști cat de Danny Seemaier 
care l-a învins, la Las Vegas, cu 
2—0 (17, 21) pe Eric Boggan.

Ion OCHSENFELD3 17-6 7 
2 1 9-9 t
1 2 5-5 S 
237-84

Ui>- 
de-

< 2
5 2
5 2
I 1

azi, are loc 
grupa a 7-a,

LOST FURATĂ
și in

• Ieri. în C.E de tineret. Iugo
slavia — Bulgaria 0—0. Iugosla
via s-a calificat pentru turi^eul 
final.

„CUPA JULES PUIET" I
JANEIRO, 20 (Agerpres). Cupa ,;Joles Rim4t“, trofeu 

definitiv în 1970, in Mexic,
RIO DE . . _ _

pe care echipa Braziliei l-a cucerit 
cînd a ciștigat pentru a treia oară . campionatul mondial de fot
bal, a fost furată de la sediul Confederației braziliene de fotbal din 
Rio de Janeiro, unde era • expusă, anunță agențiile de presă.

Cupa, confecționată din aur masiv, avînd o greutate de 
a mai dispărut o dată, ta 1966. de la Westminster Hall, cu 
zile înainte de începerea campionatului mondial din Anglia, 
găsită apoi Intr-un boschet dintr-un parc londonez, »nde 
ascunsă de autorul furtului.

3 Kg. 
?î*^va 
flind- 

fusese
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