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Tradiționala anchetă a ziarului nostru a desemnat

CEI MAI BUNI FOTBALIȘTI 
ROMÂNI Al ANULUI 1983

Pe podium: 1. L. BOLONI, 2. S. LUNG, 3. C. ȘTEFANESCU

I

Tradiționala anchetă anuală 
a ziarului „Sportul" de desem
nare a celor mai buni fotba
liști ai anului, la care parti
cipă pe lingă cronicarii noștri 
și specialiști din domeniul fot
balului, a fost pusă în... „difi
cultate" de succesul deosebit a! 
echipei naționale în anul 1983. 
Dar, de asemenea „dificultăți" 
să tot aibă parte anchetele 
noastre ! CALIFICAREA E- 
CHIPE1 ROMÂNIEI LA TUR
NEUL FINAL AL CAMPIO
NATULUI EUROPEAN DIN 
FRANȚA IN ANUL VIITOR, 
INDICA DE LA BUN ÎN
CEPUT PE TITULARII ECHI
PEI NAȚIONALE CA PE CE) 
MAI BUNI FOTBALIȘTI AI 

Duminică, la Palatul Sporturilor și Culturii

30 Dt MINUTE Dl FOTBAL
Pregătirile pentru sărbătoarea sportivă de du

minică 25 decembrie, ora 10.30, de la Palatul 
Sporturilor și Culturii au început. Programul 
sportiv-muzical-distractiv este în repetiții, trofe
ele și cupele se repartizează pentru cei mai 
buni sportivi ai anului, performeri de la cam
pionatele mondiale, europene șl Tocurile Mon
diala Universitare, ca și pentru alte performanțe 
deosebite ale anului 1983.

Reputatul regizor Bițu Fâlticineanu, de la Tea
trul de Revistă, are în spectacol pe lingă orches
tră („Roșu Și Negru"), actori (George Mihăiță Și 
Ilorațiu Mălaiele), cîntăreți (Cornel Constantiniu, 
Marius Țeieu și Gheorghe Gheorghiu) și pe spor
tivii loturilor naționale de handbal și fotbal, o

CU INTERNAȚIONALII NOȘTRI
atracție deosebită, o intîlnire între generații Fot
baliștii din ECHIPA MEXIC’70. in frunte cu 
Nicolae Dobrin, Mircea Lucescu, Cornel Dinu, 
Necula Răducanu, Emericb Dcmbrovschi și Ion 
Dumitru vor întilni echipa EUROPA’84, cu toți 
actualii internaționali pe care i-am văzut de la 
Limassol și Bratislava. Chiar Și Bălăci dorește să 
apară în formație. Deci două reprize de cite 15 
minute de „fotbal in 7“, 30 de .minute de fotbal 
cu artiștii români ai balonului rotund.

Biletele de intrare se găsesc în vînzare '.a ca
sele de la Palatul Sporturilor și Culturii, c'ubu- 
rile Dinamo și Steaua și la sediul Consiliului 
Municipal pentru Educație Fizică și Sport din 
str. Biserica Amzei 6

ANULUI. Dealtfel, echipa de 
fotbal a României va fi dis
tinsă cu titlul de cea mai bună 
echipă națională română a a- 
nului 1983. Dar iubitorii fot
balului, cititorii ziarului nostru, 
sint obișnuiți cu clasamente, le 
solicită, le discută. Anchetele 
de sfirșit de an se bazează pe 
multe date exacte, dar cuprin- 
zînd și o doză de subiectivism, 
chiar dacă acei care fac op
țiuni sint specialiști. Totuși, 
ele constituie o bază de dis
cuție largă care poate fi folo
sitoare fotbalului nostru atil 
pentru cei care joacă, pentru 
cei ce pregătesc meciurile, cit 
și pentru spectatorii campiona
tului.

Ancheta noastră din acest an 
îl desemnează pe LADISLAU 
BOLONI ca pe cel mai bun 
fotbalist al anului 1983. în fa
voarea lui pledează prezențele 
în echipa națională de-a lun
gul preliminariilor din C.E. (8), 
numărul de goluri înscrise de 
Boloni (3), aportul acestuia în 
calitate de conducător de joc, 
apropierea lui de numărul re
cord al selecționărilor în echi
pa României (69 pînă acum fată 
de 75 ale lui Cornel Dinu). îl 
urmează pe podium SILVIU 
LUNG și COSTICA ȘTEFA
NESCU, apoi ceilalți- fotbaliști 
internaționali români pe care 
îi găsiți în clasamentele anche
tei noastre din pag. 3.

Recent s-a încheiat la Tokio 
..Cupa Mondială" la haltere, 
aflată la cea de a 4-a ediție. 
După cum se știe, la acest im
portant concurs, care a reunit 
un buchet de mari campioni, 
recordmani mondiali si cam
pioni olimpici, a participat și 
sportivul român Dragomir Cio- 
roslan, care a ocupat locul 5 
în clasamentul general.

La întrecerile din capitala 
niponă a fost prezent si prof. 
Lazăr Baroga, secretar respon
sabil al F.R.H.C. și președintele 
Comisiei tehnice a Federației 
internaționale de ’ haltere. pe 
care l-am invitat să ne spună 
cum a fost acolo.

Dragomir Cioroslan, unul dintre cei mai buni halterofili ai lumii 
(locul 4 la C.M. și locul 5 la „Cupa Mondială"), in imagine el „a- 
runcă" 2M) kg ! Foto : TASS-MOSCOVA

— Ce părere aveți despre 
,.Masters“-ul halterofililor ?

— Faptul că in capitala Ja
poniei a luat startul pentru 
prima oară un reprezentant al 
României in „Cupa Mondială" 
constituie o confirmare a va
lorii de care se bucură hal
terele românești in ultima 
vreme. Nu o spun numai cu. 
ci și președintele Federației in
ternaționale de haltere. Gott
fried Schodl. ca și secretarul 
general al acestui for, Tamas 
Aian. Locul lui Dragomir Cio
roslan in clasamentul final este 
onorabil și conform valorii lui. 
loc obținut in compania unor 
adversari de faimă mondială. 
Evoluția reprezentantului țării 
noastre a fost mult aplaudată, 
indeosebi la ..aruncat", cînd a 
ridicat 200 kg. tar televiziunea 

japoneză a preluat de mai 
multe ori această secvență (n.r. 
Cioroslan a realizat 345 kg la 
cat. semimijlocie, clasîndu-se 
al 2-lea, în urma bulgarului 
Varbanov — 350 kg).

— Pe ce criterii se organi
zează „Cupa Mondială" și cum 
se acordă punctajul ?

— La „Cupa Mondială", pe 
baza unor rezultate anterioare 
de valoare, sint invitați de obi
cei mai mulți concurenți. Ini
țial s-a stabilit ca în program 
să figureze un serial de 10 
concursuri în acest an și care 
să puncteze în clasamentul 
competiției, dar, ulterior, fede
rația internațională de specia

litate, în colaborare cu televi
ziunea A.B.C. din S.U.A.. a 
căzut de acord ca în clasamen
tul general să fie considerate 
doar 1 concursuri, acelea unde 
s-au obținut cele mai valoroase 
rezultate (printre care campio
natele mondiale, concursurile 
de la Cardiff și Tokio), pentru 
ca ierarhia finală să reflecte 
nu numai frecventa participării, 
ei și rezultatele obținute in 
aceste concursuri. Clasamentul 
a fost alcătuit după două cri
terii : 1. s-a acordat un număr 
de puncte pentru rezultatele 
cele mai apropiate de recordul 
mondial (la * total) și 2. Locul 
ocupat în concursul respectiv.

Ion OCHSENFELD

(ContinuaTe tn pao » 4-a)

Dialog de la inimă la inimă Azi, ultima etapă a turului in Divizia „A“ de volei

corneliu ION: „MAREA PERFORMANȚĂ La București: TRADIȚIONALUL DERBY MASCULIN STEAUA - DINAMO
CERE CA Șl IN CONCEDIU La Craiova: UNIVERSITATEA SAU DINAMO, LIDERE DE TOAMNA LA FETE?

SĂ ȚII SEAMA DE REGULILE El..."

Deocamdată, prioritățile cam
pionului nostru olimpic de tir 
de la Moscova, Corneliu Ion, 
se îndreaptă, într-unul dintre 
blocurile cartierului Militari, 
unde locuiește, spre... aritme
tică și caligrafierea cit mai 
corectă a literelor ! „E — de 
fapt — unica perioadă din- 
tr-un an întreg, această lună 
decembrie, ne spune, în care 
am timp să mai stau și eu 

liniștit cu familia. Cu flăcăul 
meu cel mai mare am ajuns 
in clasa a 4-a, facem împreu
nă multă matematică, materia 
asta ii place cel mai mult, iar 
ca fata pășim într-a-ntiia... Și 
cum soția vine destul de tir- 
ziu, după-amiaza, de Ia servi
ciu, îmi rămin mie o seamă 
de îndeletniciri casnice, pe ca
re Ie fac cu plăcere..."

E plăcut acasă la acest mare 
sportiv, o ambianță provenită 
din aranjamentul mobilelor și 
curățenia perfectă, deși Inge, 
soția, pleacă dimineața și se 
întoarce la lăsarea întunericu
lui și deși în apartament lo
cuiesc doi copii zburdalnici ca 
toți copiii. Tirul rămîne însă 
prezent și probabil va fi pen
tru totdeauna, pentru că vitri
na cu trofee, între care meda
liile de campion olimpic și 
mondial, de recordman al lu
mii. iese „în ochii" oricărui vi
zitator.

— Și iată, Corneliu Ion, în
chei, în curînd cel de-al 17-lea 
an de mare performantă în tir. 
Cu ce gînduri ?

— Vedeți, noi, trăgătorii, a- 
veni o perioadă, cea de vacan
ță, de la sfîrșitul fiecărui se
zon, în care ne adunăm toate 
gîndurile și ne schițăm, în ma
re, planurile pentru viitorul an. 
Eu mă aflu acum in această

Radu T1MOFTE

(Continuare in pag 2-3)

Sezonul voleibalist ic intern 
1983 se încheie astăzi, odată cu 
ultima etapă a turului de cam
pionat în prima divizie a tării. 
Se încheie' cu derby-uri de 
mare interes în rîndul iubito
rilor de sport Firește, în cen
trul atenției stau partidele de 
la București și Craiova, unde 

se întilnesc formațiile de pe 
primele două locuri în campio
natul masculin si feminin. Me
ciul din Capitală, tradiționalul 
derby al voleiului nostru mas
culin. opune echipele Steaua si 
Dinamo, ceea ce anunță c pre
zență record de public in sala 
Floreasca. Intîlnirea de astăzi 

prezintă un de
osebit interes, prin 
cadrul schimbat 
fată de edițiile 
trecute. Steaua, 
gazda partidei, a 
pornit acest sezon 
sub semnul încer
cării de moderni
zare a concepției 
de joc mizind pe 
o serie de jucă
tori tineri ca Das- 
eălu. Pralea Pen- 
telescu si apelînd 
chiar la unii foar
te tineri (Pâdti-

Căpitanul echipei 
campioane. Lau- 
rentiu Dumăndiu. 
servit de ridicăto
rul său Căta-Chi- 
țiga, a surprins a- 
desea nepregătit 
blocajul orădeni- 
lor. Steliștii nu-d 
vor da. desigur, 
prea des aseme
nea prilejuri in 
derby-ul de azi...

Foto: Dragoș 
NEAGU

retu. Stoica Dalacu). alături de 
consacratii P. Ionescu, Mina, 
Macavei, Bădiță etc., antre
norii G. Bartba și V. Du
mitrescu urmărind să reali
zeze curînd o echipă redu
tabilă. La rîndul ei. formația 
campioană. Dinamo, se prezintă
la derby cu un sextet înche
gat și experimentat în care 
Girleanu. Dumănoiu Encseu, 
Căta-Chițiga, Vrincuț. Păușcsca, 
Gheorghe, Gizdavu, dar mai 
ales tînărul Sorin Pop pot să 
se încadreze oricînd perfect, 
fără a-i stinjeni echilibrul. 
Echipa lui W. Schreiber se 
aflâ tn formă bună, dovedită și 
în recentul turneu de Ia 
Leipzig, unde a terminat în
vingătoare mareînd un rezultat 
prestigios (3—0) in fata califi
catei pentru J.O.. puternica 
echipă a Bulgariei. Ambiția cu 
care cele două echipe își dis
pută întotdeauna titlul de cam- 
oioană și valoarea lor actuală 
sint garanții ale unui spec
tacol voleibalistic care merită a 
fi urmărit si tn care e de cre
zut că factorul psihic va avea 
un rol important Jocul va fi 
condus de arbitrii internațio
nali R. Farmus si D Do- 
brescu.

Campionatul 
marcat de un

feminin este' 
inedit derby ce

va stabili la Craiova lidera 
de toamnă : Universitatea Cra
iova sau Dinamo 1 Gazdele —
revenite anul acesta oe prima

Aurelian BREBEANU

(Continuare in pag 2-3)



„CUPA 30 DECEMBRIE*1 Sc rda campionatul Diviziei „A" de handUai (m) Divizia „Ă“ de Ik

CULTURISM Șl TRiATLONUL DE FORȚA
găzduit „Cupa 
culturism, la 

l sportivi din 
______ _________ , Brașov, Cisnă- 
die și din localitate. Iată ciști- 
gătorii — juniori, cat. 70 kg : C. 
Mărginean (Recolta Sibiu) ; cat.
75 kg : M. Mărginean (Recolta 
Sibiu) ; seniori : cat. 70 kg 
Coman (Columna Cisnădie) . .
76 kg : N. Duna (Chimia Orașul
Victoria) ; cat. 82 kg : “ ’
lea (Chimia Orașul 
cat. 83 kg : C. Someru (Chimia 
Orașul Victoria). Pe echipe, locul 
1 a fost ocupat de A.S. Recolta 
Sibiu (la juniori) și de Chimia 
Orașul Victoria (la seniori).

In cadrul aceleiași Cupe. 
București a avut loc „triatlonul 
de forță", organizat de I.E.F.S. 
și Rapid din Capitală. Concursul 
a constat din următoarele probe: 
Împins din poziția culcat pe 
spate, genuflexiuni și îndreptări 
Cu haltera. Iată primii clasați pe 
categorii — juniori, cat. 60 kg : 
R. Țirei (Buletinul Oficial) 
kg : — • _ _ — -
pid) 330 kg ; cat. 70 kg : E. 
Jani (Dinamo Buc.) 430 kg ; cat. 
+ 70 kg : F. Preuteasa (Buletinul 
.Oficial) 410 kg ; seniori, cat. 70

Orașul Victoria a 
30 Decembrie** la 
care au participat 
București, Sibiu, 1

Ciocan (Terom Iași) 485
Tăcu (Farul

G. 
:at.

I. Burdu- 
Victoria) ;

la

285
cat. 65 kg : M. Enache (Ra- ------- - . _ Bl_

kg : V.
kg ; cat. 76 kg : A. Tăcu (Farul 
Constanța) 525 kg ; cat. 82 kg : 
Gh. Grigor iu (Terom ’ ......... '
cat. 88 kg : P. Mircu 
stanța) 525 kg ; cat.
Ilie (Farul Constanța) 560 kg. Pe 
echipe, la juniori a cîștigat Bu
letinul Oficial, iar seniori, Farul 
Constanța.

POLO
Clubul Rapid București a luat 

frumoasa inițiativă a organiză
rii, in această perioadă de pau
ză eompetițională, a unei com
petiții de polo dotată cu „Cupa 
30 Decembrie". La întreceri ur
mează să participe, pe lingă 
formațiile de seniori și juniori 
ale clubului feroviar, diviziona
rele „A" bucureștene Dinamo — 
campioana țării. Steaua, Pro
gresul și C.N.A.S.E. Meciurile 
vor avea loc incepind de miine 
Si vor continua sîmbătă, luni, 
marți și miercuri, între orele 10 
și 13, la bazinul Floreasca din 
Capitală

Iași) 515 kg: 
(Farul Con- 
4-88 kg : V.

Pe pirtia de la Lazuri
A nins la Vaideeni, ca în tot 

județul Vilcea, a nins din a- 
bundență (primarul Benone 
Morărescu ne mărturisește cu 
satisfacție : „Nu ne-a fost dat 
să mai vedem așa zăpadă cam 
de prin ’59.,.“) spre bucuria ce
lor mici. Ulițele s-au transfor
mat ad-hoc în derdelușuri, iar 
cunoscuta pirtie care „priveș
te" spre virful Vinturarița 
(1813 metri), cea de la Lazuri, 
intr-o veritabilă pistă de lan
sare a zecilor de săniuțe, 
„producție proprie** a copiilor, 
construite fie acasă, fie în ate- 
lierul-școală.

Da, săniușul se află la... or
dinea zilei, acolo la Vaideenii 
Vîlcii, unde aproape 400 de 
preșcolari și școlari se întrec 
cu însuflețire, își desemnează 
campionii pe grupe și clase, 
Spoi pe grădinițe și școală. Cei 
mai buni vor merge mai de
parte, la faza pe județ a com
petiției șoimilor patriei și cra
vatelor roșii cu tricolor. Este, 
Ca de fiecare dată — cum re
cunoaște toată lumea — o în
trecere care polarizează inte
resul tuturor celor din Vaideeni, 
indiferent de virstă sau preo
cupări, care urcă la Lazuri să-și 
vadă colegii, frații sau 
copiii sau nepoții...

Profesorul 
Orzan, care 
preună cu 
Fantelimon,

de sport 
conduce 
colegul 
din

surorile.

Dumitru
— im- 
său llie 

satul vecin,

DIALOG DE LA
(Urmare din pag 1)

perioadă. Am și satisfacții, dar 
am și neimpliniri în 1983...

— Bunăoară ?
— Sînt bucuros, de pildă, de 

media primelor 12 concursuri 
ale sezonului, una foarte ridi
cată, mai exact, 596,45 p. Asta 
înseamnă că am ajuns Ia o 
maturitate de trăgător situat 
constant Ia înalt nivel. E plă
cut să știi acest lucru despre 
line și e reconfortant să ataci 
■n sezon olimpic de pe această 
bază. Numai că anul se încheie 
fi cu o insatisfacție : n-am

CELE 12 ECHIPE AU FOST DEPARTAJATE
PRIN DOUA GRUPE VALORICE

STEAUA Șl DINAMO BUCUREȘTI evoluează in sala Floreasca,
azi de la ora 9,30

Azi se reiau întrecerile cam
pionatului Diviziei „A“ de 
handbal masculin. După ce a 
debutat cu turnee pe terenuri 
„neutre", suporterii echipelor 
fiind lipsiți de posibilitatea de 
a-si vedea sportivii preferați 
evoluînd pe teren propriu, re
luarea competiției în ritmul ei 
normal este de natură să pro
ducă satisfacții. După cum se 
știe, la sfirșitul celor patru 
turnee, cele 12 formații divizio
nare 
pe criteriul 
nute — in două

ca re se află pe locurile 
și un grup al celeilalte

,.A“ au fost împărțite — 
rezultatelor obți- 

grupe valorice:

TOTI COPIII DIN VAIDEENI LA
Izvorul rece — echipajele spre 
pirtie du cunoaște o clipă de 
răgaz. „Dacă n-ar fi să ne a- 
jute și ceilalți colegi de can
celarie, de la materiile— ne
sportive, nu știm cum ne-am 
descurca L..“ $i Dumitru Orzan 
ține — cu acest prilej — să ne 
prezinte pe cițiva dintre co
laboratorii colectivului catedrei 
de specialitate, aceștia numin- 
du-se Adam Popa — desen 
(„Am fost eu însumi campion 
al pîrtiei de Ia Lazuri ; cum aș 
putea să lipsesc acum, cind in 
întrecere se află elevii mei 
Larisa Calmuschi — limba fran
ceză („Este o mare afinitate in
tre învățătură și sport, copiii 
sînt și mai receptivi cind 
că profesorii lor, diriginții 
ii insoțesc și ii asistă și in 
tivitatea _ ""
Mioara Ghițescu 
(„Nimic 
bucuria 
simte cind alunecă cn 
cind stă o oră, două in 
liber 
iiee, 
eu ci această bacorie...").

La drept vorbind, pirtia de 
la Lazuri este populată cu a- 
proape toate cadrele didactice 
ale școlii generale — învățători 
și profesori — cărora fostul 
director. Constantin Tîță, acum 
transferat la Rimnicu VUcea 
(dar care revine, cind nici nu 
gindești, printre colegii de ieri

văd 
lor 
ae- 
saueompetițională") 

biologie 
poate tompensi 

care an copil o 
sania, 

aer 
; iar noi. cadrele didae- 
dorim să trăim împreună

nu 
pe

INIMĂ LA INIMĂ
reușit să eiștig nici o medalie 
la campionatele europese de 
acasă, de la Tunari...

— Din cite îmi aduc aminte, 
cam la fel s-a petrecut și in 
1979, la „europenele” de Ia 
Lvov, unde te-ai clasat pe lo
cul 11, nu pe 4, ca in 1983,- 
la București. Faptul nu te-a 
împiedicat ca in anul următor, 
la Moscova, să cucerești o 
splendidă medalie olimpică de 
aur...

— Lupta pentru marea per
formantă nu e mereu plină de 
reușite. Mai urci, mai cobori, 
e un fel de lege nescrisă a

ADMINISTRAȚIA DT STAT LOTO PDOSOSPOPI BTOR'IHZA
NUMERELE EXTRASE 
TRAGEREA PRONOEX-

DIN 21 DECEMBRIE 
17 

19 ; EXTRAGEREA

• 
LA 
PREȘ ___ ..__________
1983. EXTRAGEREA I : 16
# 37 41 _ , _ ___________
• II-a : 33 32 15 11 36 5. FOND 
Total de cîstiguri : 
827.720 lei.
• ClȘTIGURILE TRAGERII 

EXCEPȚIONALE LOTO DIN 
11 DECEMBRIE 1983. FAZA I 
— Cat. 1 : 1 variantă 25% __
autoturism Dacia 1300; cat. 2 : 
6 variante 100% a 11.618 lei sau, 
la alegere, o excursie de 
locuri în R.P. Bulgaria 
R.D. Germană și diferența 
numerar și 24 variante 25% 
2.904 lei; cat. 3: 2 variante 100% 
a 13.510 lei sau, Ia alegere, o 
excursie de 1 loc în R.P. Bul
garia sau R.D. Germană și di
ferența in numerar și 23 va
riante 25% a 3.378 lei; cat. 4 : 
46,25 a 2.264 lei ; cat. 5 : 135,25 
ă 774 lei; cat. 6 : 266,50 a 393 
lei; cat. 7:332,75 a 200 lei; cat. 8: 
2,395 a 100 lei. FAZA a II-a — 
Cat. A: 4 variante 25% a 17.500 
lei; cat. B: 2 variante 100% a 
10.960 lei sau, la alegere, o ex
cursie de 2 locuri în R.P. Bul-

garia sau R.D. Germană si dife
rența in numarar si 10 variante 
25% a 2.740 lei; cat. C : 12,50 a 
3.946 lei; cat D: 66,25 a 744 lei; 
cat E : 915,75 a 100 let Auto
turismul „Dacia 1300“ de la ca
tegoria 1. faza I, obtinut pe 
un bilet jucat 25%. a revenit 
participantului DUMITRU A- 
I.EXIL din Ooșula. comuna 
Copălău, județul Botoșani.

• AST AZI GLUMA ZI DE 
PARTICIPARE ! Agențiile LotO- 
Pronosport mai pot elibera nu
mai astăzi biete 
preferate de dv. 
tragere obișnuită 
an, care va avea 
cepînd de La ora 
clubului sportiv Progresul 
București, str. dr. Staicovici nr. 
42 ; numerele extrase vor fl 
transmise la televiziune si radio 
in cursul serii.

cu numerele 
pentru ultima 
Loto din acest 
loc mâine, în- 

14,30, în sala 
din

SANIUS !
și, negreșit, printre elevii care 
ii regretă plecarea) le-a insu
flat multă pasiune pentru miș
care, pentru sport, peste obli
gațiile lor de dascăli sau de 
diriginți, considerând că „numai 
așa ii poți cunoaște mai bine 
pe copii, fiind mereu alaiuri 
de ei, in clasă, in activitățile 
extrașcolare. indruminda-le pa
șii, cristalizinda-Ie personalita
tea". Firesc, fiindcă sportul fa
vorizează din plin formarea u- 
nor tineri plini de curaj, am
bițioși și tenace. Cum ne-a fost 
dat să întâlnim acolo, la Vai
deeni, pe pirtiile de la Lazuri.

S-ar cuveni să facem cunoș
tință cu cițiva dintre ei : Tîtei 
Nieolae și Ileana Iți. Cristian 
Olaru sau Daniela Aniea. Do
rința lor ? De a fi primii nu 
numai acolo, pe pârtia Vaidee- 
nilor, ci și la Voineasa, unde, 
probabil, se va desfășura faza 
finală a „Daciadei albe" pe ju
deț- Au, in această privință, 
un precedent : o colegă de-a 
lor. Daniela Ghiță, a ajuns la 
Onești, intr-un concurs de pre- 
selecție in gimnastici Sănierii 
din Vaideeni țintesc mai de
parte ! Condiții au : zăpadă ex
celentă, profesori care ii În
drumă. părinți care 
rajează. Nu 
urăm mult 
va ’or !

ii incu- 
rămine dedt să le 
succes in tentati-

Tîberiu STAMA

Tnlr-un feî. ea să 
trebuie să știi să și

spartului, 
cișligi 
pierzi. Sigur ei după • pe
rioadă de reflux _2
vină și valul bun. cel care te 
poartă Ia succes. Eu știa insă 
eă saltul calitativ nu vine de 
la sine. O știa dia experiența 
mea. Nimic, nici o medalie, 
nici o victorie, nici un rezul
tat înalt nu apare fără o... cau
ză. Or, in tir, in 
oriunde altundeva, 
fortul, renunțarea Ia 
găduite oamenilor, 
tea constituie cauza cauzelor. 
Concluzia pentru sezonul vi
itor, in ceea ce mă privește, e 
clară, deci. E vorba insă de 
an alt fel de muncă decit a- 
ceea pe care trebuie s-o de
pună an tinăr trăgător, adică 
nu cantitate, ci calitate. Acti
vitatea mea trebuie să fie una 
de finețe, de menținere a stan
dardului ridicat valoric, de pre
gătire atentă a vîrfului de for
mă la ora concursului olimpic. 
Esențial pentru pregătirea mea 
din 1984 va fi capitolul psihic, 
în care alternanta recuperare- 
acumulare devine determinantă.

— Ce program urmezi in con
tinuare ?

— Deocamdată trebuie să fac 
o vizită la cabinetul de oftal
mologie de la Centrul de me
dicină sportivă, pentru că o- 
ehiul drept imi obosește mai 
repede decit e normal. Și cum 
e vorba despre cel cu care o- 
chesc, nu-mi pot permite să 
nu-1 tratez cu cea mai mare 
atenție. Apoi, va urma o scurtă 
perioadă de vacanță, Ia munte, 
mi-ar place să cred că la Po
iana Brașov, unde vremea rea 
nu poate tine mult, chiar dacă 
vine uneori. „Vacanță** e însă 
un fel de a spune, pentru că 
dacă o voi face pe schiurile de 
fond asta va fi trecut în pla
nurile de pregătire la capitolul 
„acumulări fizice". Ce să-i faci 
asta e marea performanță 
chiar și cind ești in concediu 
tot de regulile pregătirii tre
buie să asculți. Și nu oricum, 
ci cu cea mai mare strictețe...

trebuie să

sport, sau 
munca, e- 
lueruri in- 
rreati vi Ia

cele 
1—6.
jumătăți, aici lupta fiind mai 
acerbă. echipele amenințate 
dorind, se înțelege, să scape de 
spectrul retrogradării.

Programul etapei a 12-a. 
Pentru locurile 1—6. Steaua — 
Constructorul Arad si Dinamo 
București 
(partide 
Floreasca 
ora 9,30
H.C. Minaur Baia Mare — Di
namo Brașov. Pentru locurile 
7—12. Politehnica Timișoara — 
Relonul Săvinești, Minerul 
Cavnic — Constructorul Oradea 
si Universitatea Cluj-Napoca — 
Tractorul Brașov. Următoarea 
etapă este programată în ziua 
de 25 decembrie (unele meciuri 
se vor juca sîmbătă).

— Carpați Mîrsa 
programate în sala 
din Capitală, de la 
și respectiv 10,45),

CLASAMENTUL ÎNAINTEA 
DE AZIETAPEI

1. STEAUA 11 11 0 0 337-263 33
2 Dinamo Buc 11 10 0 1 323-236 31
3. H.C.- Minaur 11 9 0 2 319-272 29
4. Dinamo Bv 11 6 1 4 263-248 24
5. Caro. Mîrsa 11 6 0 5 266-282 23
C- Constr. Arad 11 5 1 5 249-242 22
7. Poli Tim. 11 4 2 5 235-237 21
t. Min. Cavnic 11 5 0 6 270-305 21
9. ..U- Clui-N. 11 2 1 8 238-264 16

1». Trace Bv 11 2 0 9 259-311 15
11 Constr. Or. 11 1 2 8 225-’72 15
12. Relon Să vin. 11 1 1 9 237-239 14

D

diîii

TURN

DINAMO ORADEA, PENTRU PRIMA DATA ÎN
9 In disputa pentru calificarea 

în grupa 1—6 a campionatului 
național de baschet masculin s-a 
înregistrat doar o premieră : e- 
chlpa Dinamo Oradea (antrenori 
Tr. Constantinescu și Șt. Hupoiu,) 
calificată pentru prima dată_ in 
grupa de elită 
clasamentul :

1. Steaua
2. Din. Buc.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.

a competiției. Iată

g.t., 7. Acade 
Neagu, Gh. G 
ua 6 g.t., 9. 
tretnorul Tr. 
g.t., 10.
11. C.S.U 
de la C 
(antre 
giu) se men 
lor — la un 
nar, ei nea vin 
nic.
• O inițiali 

cătuixea cehii 
fiecare t 
turneul de 
leasă urma 
echipă : 
pia) — 
Cliuj-Napoca) 
(Chimistul C 
Edith Mathe 
ne$) — El 
București) > 
neul de la 
taru și P.
— D. Nienl
— p. Măgur
— V. Co
• RezuUa 

de tineret : 
tehnica CJS. 
tomatica B 
Polâ tehnica 
București 82 
nJca C.S.Ș. 
trica FienX
— PoJiteh®j 
06-44), 
MetaJote 
91—90 (4 
tul C.S.Ș. 
re-rtâ 61—9P 
Mtehnica II 
viitorul , 
(31—33), C 
Tg. Mureș 
in ța Iași 
Voința SL 
Metalul Sa 
Voința 
București 
Textila G 
II 96—54 
„U" - 
(39—40).

22 21
22 20
22 15
22 13
22 10
22 10
22 9
22 10
22 9
22 9
22 5
22 1

2066:1433 43 
1908:1448 42 
1775:1648 
1748:1673 
1687:1778 
1648:1696 
1789:1796 
1528:1621 
1591:1803 
1603:1757 
1542:1834 
1528:1926

37
35
32
32
31
31
31
23
27
23

Iș.
Mii.* 
Bv.
Buc.

I.C.E.D. 
Rapid 
C.S.U. Sb. 
Din. Oradea 
„U“ Cj.-N. 
Farul* 
Poli-t. 
Acad. 
C.S.U. 
Carp.

• Echipe penalizate.
• Campionatul s*e va relua p-e 

grupe valorice, prin etape săp- 
tămlnale cu jocuri duble. Prima 
etapă va avea loc la 28—29 ia
nuarie 1984.

• Campionatul „Trofeului efica
cității" oferit de ziarul ,,SPOR
TUL" : 1. M. Chirilă (C.S.U. Si
biu) 486 p, 2. A. Flaundra (C.S.U. 
Brașov) 481 p, 3. M. Barna (,,U" 
Cluj-Napoca) 459 p, 4. M. Ca rai on 
(Rapid) 430 p, 5. D. Niculescu 
(Dinamo Buc.) 421 p, 6. Fl. Er- 
murache (Steaua) 410 p, 7. P. 
Măgurean (Politehnica Iași) 407 
p, 8. G. Tzachis (Carpați-) 359 p, 
9. V. Băiceanu (Farul) 345 p, 10. 
C. Ilie (Dinamo Oradea) 344 p.
• Record nedorit în turneul 

. constănțean : au fost dictate nu
mai puțin de 20 de greșeli teh
nice, ceea ce ne îndeamnă să 
repetăm propunerea ca după trei 
sancțiuni de acest fel să urmeze 
automat suspendarea pe o etapă, 
lată clasamentul («neoficial) al 
indisciplinei : 1—2. Politehnica
Iași (la ultimul turneu : R. Boiș- 
teanu 2, P. Măgurean. G. Mihăi- 
tescu, T. Tonca) și Rapid 
Becea. V. Suciu) cite 12 g.t.. 
Farul (V. Băiiceanu 3 
N. Mănăilă) 10 g.t., 
Sibiu, I.C.E.D. (S.
Voicu. I. Carpen 
M. Cimpeanu), 
Cluj-Napoca (M. Barna)

(T. 
3.

R. Tecău, 
, 4—6 C.S.U. 
Ardelean, C. 

și antrenorul 
Universitatea 

cite 8
Briotă.T 
fan, E. Tei

Finala șahiștilor va decide
u

CAMPIONUL - IN « 
o

_ ________ a
47-a finală a campionatului na
tional masculin de șah, ..suspen- 
ax* continuă... Este, oricum. un 
finis palpitant si demn, care dă 
O repăcă usturătoare tuturor ce
lor care s-au grăbit să detrac
leze. direct sau eufemistic. între
cerea celor mai buni șahiști ai 
României.

Ziua de miercuri, așa-zisâ ..li
beră*. a fost — poate — una din
tre eeie ma: incâncate ale con
cursului. Mai tatii. Întreruptele : 
Gheorghiu și-a realizat avantajul 
mater.al deținut la Nicolaide. ca 
Si Gh>ndă ia Oltean. In schimb, 
Ghițescu a trebuit să se mulțu
mească doar cu o jumătate de 
punct in 
adevărat 
histe !

Clou-ul 
îndoială.

ULTIMA RUNDA!
Acum, cind a mai 

singură secvență din
rămas 

această
Foștii coechipieri 
București (Șubă

Șubă și Stoica.
ai 'Universității ------- .
joacă acum pentru A.E.M. Timi
șoara) au luptat pe... "
moarte ! Dar partida 
rupt.

în clasamentul încă 
conduce Ghindă cu

viață și pe 
s-a intre-

fața iul Ionescu, acest 
,,libero" al apărării șa-

ziled libere a fost, fără 
partida amînată dintre

provizoriu 
_____ __ ______ __ 9,5, urmat 
de Gheorghiu 9. Stoica și Șubă 
8 (1). Griinbcrg, Ionescu, Pavlov 
8. Bârbulescu, Ghițescu 7,5 p etc.

Runda finală oferă. derby-ul 
marilor maeștri Șubă — Gheor
ghiu, dar și alte partide cu ni
mic mai puțin atractive, și cu 
implicații pentru 
campionului : Lupu
Stoica — Griinberg, Ionescu — 
Ștefanov, Pavlov — Ghițescu.

Runda începe azi, la ora 15, în 
sala clubului Mecanică fină din 
Capitală.

desemnarea
— Ghindă,

Valeriu CHIOSE

scenă — 
marcabil. 
să închei! 
Pledează 
tatea lotu 
se detase 
Iuliana 
deanu, 5 
namo. ca 
avut și 
se prezi 
formă, 
meniului 
..niese“ 
Ionescu, 
cum și 
lui < 
Derby-ul 
ternațio 
Popescu.

Iată 
etaoei sl 
MASCU 
(Sala

FOARTE IMPORTANT ! Profesori de educație fizică, antre
nori, activiști ai mișcării sportive ! tncepînd cu numărul 1/1084, 
In revista „EDUCAȚIE FIZICA ȘI SPORT" vor apărea : „Pro
gramele de perfecționare (reciclare, definitivare, gradele II și 
I) pentru profesorii de educație fizică". Pentru a intra în po
sesia acestor documente de lucru deosebit de utile pentru pre
gătirea și promovarea examenelor amintite, ce se vor orga
niza în anul 1964, vă reamintim că ABONAMENTUL reprezintă 
calea cea mai sigură pentru procurarea revistei „Educație fi
zică și sport".

Informăm pe această cale că începînd cu primul număr din 
anul 1084 revista „Educație fizică și sport" va publica, alături 
de materiale de specialitate, numeroase consultații în sprijinul 
profesorilor de educație fizică și a antrenorilor care se pregă
tesc să susțină examenele de promovare în categorii superioare.

NU UITAȚI ! Reînnoiți-vă de urgență ABONAMENTUL la re
vista „Educație fizică și sport" pe anul 1984 !

IBAGERIA DUflAOROINABA
LOTO A REVELIONULUI

1 ianuarie 1984

Un succes pen
tru dv., un cadou 
plăcut și util pen
tru cei dragi !

FIECARE VA
RIANTĂ JUCATĂ 

O ȘANSĂ DE 
OBȚINE :

autoturisme „Da
cia 1300“ 
mari sume de 
bani 
excursii peste 
hotare

EXTRAGERI
120 NUMERE !

Biletele de 25 lei 
participă .la toate 
extragerile.

CONSULTAȚI 
PROSPECTUL $1 
JUCAȚI DIN TIMP 
NUMERELE PRE
FERATE !

Un bilet la a^ 
ceasta tradițională 
tragere poate fi și 
UN CADOU ORI
GINAL, PLĂCUT 
SI UTIL.

Tg. Mur 
— Relon 
mina < 
d)H3s.o 
3 Exnl 
tatea 1 
15 p, 6 
7. Calc 
ASA 
9. C.S 
Ionul 13 
torul 13 
mina ! 
sitatea . 
rești ( 
Stiinta 
cea. Pi 
Baia 
Chimne 
bertatea 
Flacăra 
Datorul 
ara 16.3 
namo 1 
(22:11). 
Chimia 
bertate 
7. Mana 
14 d 
(16:21). 
(15:24). 
12. Far

în u 
alte 
Pui hit 
partide 
tarilor 
țațele 
11—13 
3—3 (1 
Iași 
Bucur 
ria 1 
landa



m^ULi

'PA DE ELITA
aia Militară
iță) 7 g.t., 8. Stea- 
umo Oradea (an- 
■tstantinescu) 5 
i București 2 g.t., 
w : g.t. Juniorii 

Construcții 
Jnr și H. Giur- 

i — spre cinstea 
alt nivel discipli- 
nici un fault teh-

(E.

==H|fTi?adIțîefâala anehetă a ziasniltsi nostru a desemnat

UNI FOTBALIȘTI ROMÂNI Al ANULUI 1983
Pe podium: 1. L. Boloni, 2. S. Lung. 3. C. Ștefănescu

stimulativă : al- 
nai bun „5“ după 

La fete, după 
’loiești, a fost a- 
aa cea mal bună 
ia Andrei (Olim- 
lena Pali („U“ 
Antoaneta Barbu 

>. Km. Vlloea) — 
lomerțul Tg. Mu-

Vasile (Voința 
băieți, după tur- 
istanța : R. Opși- 
nișteanu (Stea.ua) 
u (Dinamo Buc.) 
(Politehnica Iași) 
n (Carpati). 
in Divizia „B“ 
SCUIAN : Metalo- 
?g. Mureș — Au- 
ștl 70—74 (îl--42). 
nșoara — Urbis

(49—W), Pollten- 
uourești — Elec- 
72 (46—SI), Urbis 
C.S.Ș. 2 82—87
ința Petroșani — 
C.S.Ș. Tg. ■■ 
FEMININ : 
l — Rapid 
44), C.S.Ș. 
cureșU — 
Iiuj-Napoca
J n Lie ..Bolyai" 
’.S.ș. Unirea Vo- 

(26—33), C.S.Ș. 
orghe — C.S.Ș. 

86—59 (39—49).
— ICEMENERG 
(46—25), C.S.Ș. 

enl — Comerțul 
, C.S.Ș. Viitorul 

Brașov 81—69

Mureș 
Robo- 
Bucu- 
n Po-
C.S.Ș. 
59—60 I

I
I
I
I
I
I
I
I
I

I

I
I

BOLONI

OPJIUNILF ANTRENORILOR

I

in paQ i)

it un sezon re- 
va fi de mirare 
pe primul loc. 
aceasta cali- 

actual. în care 
noile achiziții : 
Carmen Cuej- 
Șușman. Di- 

iceastă ediție a 
ătoare oscilații, 

revenire de 
eșterea randa- 
cipalelor sale 
elicu. Mariana 
i Banciu, pre- 
■irea caracteru- 
■ al jocului, 
irbitrat de .,in- 

Pitaru si 8.

I
I
I
I
I
I

Astăzi, tradiționala anchetă a ziarului nostru pentru alegerea 
celor mai buni fotbaliști ai anului. Ca Și în anii trecuți, au vo- 
lat conducători ai celor 18 cluburi de Divizia „A“, antrenorii lor 
principali și 18 cronicari ai ziarului nostru. A fost adoptat ace
lași criteriu de punctaj : 5—4—3—2—1. Ca și pînă acum, în si
tuația în care electorii au votat cx-aequo, s-a făcut media. De 
pildă, în căzui concret Boloni — Lung — Ștefănescu pe locul 
1, cele 12 puncte (5+4+3) au fost împărțite la trei.

Ancheta_ de anul trecut, „influențată" — cum s-a spus — de 
sprintul final al fotbalului nostru, marcat prin remiza de la 
Florența a echipei naționale Și de calificarea Universității Cra

iova în turul patru al Cupei UEFA, dăduse următoarea ordine: 
1. BĂLĂCI, 2. Ștefănescu, 3. Cămătaru, 4. Boloni, 5. Iorgu- 
lescu.

Ancheta de anul trecut se încheia cu următoarele rînduri : 
„...Anul 1983 este, în primul rînd, ANUL PRIMĂVERII, deoa
rece atunci sînt programate meciurile cu Italia Și cu Ceho
slovacia, ca să nu mai vorbim de avanpremiera sezonului, « du
bla» cu Kaiserslautern..

ANUL 1933 A FOST MAI MULT DECÎT ANUL PRIMAVE- ; 
RH. A fost un an care s-a prelungit pînă în ultima zi a Iui 
noiembrie, în frumoasa noapte de la Bratislava.

LUNG ȘTEFĂNESCU CĂMĂTARU

PRINCIPALI... ...ALE CONDUCĂTORILOR DE CLUBURI...
REDNIC

...ALE CRONICARILOR ZIARULUI „SPORTUL*4

1 complet al 
în clasamente : 

lua — Dinamo 
ora 1A1, Uni- 
a^r Explorări 
jSj^^puceav.n — 

Ti > 
K-msiectromures 
I Dinamo Zalău 
feti. C.S.U. Alu- 
Stiinta Motorul 

I clajafiment : 
I 3|SatIa 18 
r. 4 Unlversi- 
Eicond Dinamo 
[1 14 o (18:20), 
I b (18:22). 8. 
k 14 d (14:24). 
1(16:24), 10. Re- 
I ÎL Stlinta Mo- 
I 12. CSU A1U- 
CNIN : Univer- 
I Dinamo Bucu- 
jrrlor. ora 17). 
Ihimla Rm Vîl- 
Isl — Maratex 
i.U. Galați — 
la. C.S.M. Li- 
larul Constanta. 
Ircstl — Calcu- 
I (Sala 
lament : 1. Dl- 
Iversltatea 17 d 
17 p (23:13). 4. 
|). 5, CSM Ll- 
fchlmpex 15 n. 
f:23). 8. Stlinta 
tenlcillna 13 p 
filatorul 13 n 
t 18 d (13:24), 
B3).

1. 
p.

INIFOTBAL

AȘOV
s-au disputat 
sdrtil tujrneu- 
Le minMatbal', 
în Sala spor- 
e. Iată rezul-
La categoria 

ști — Olanda 
b- Politehnica 
[M. Brașov — 
I. La catego- 
btwești — O- 
l.CJM. Brașov 
I»—0 (0—0),
Ba 2—1 (0—1) 
I — București 
I după dispu- 
lide, vor fl 
bele Ia cele 
k<fsA. (Iile

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Leonida Antohi (Dunărea C.S.U. Galați) : 1. Boloni, 2. 
Lung, 3. Ștefănescu, 4. Cămătaru, 5. Augustin.

Constantin Ardelean u (S<portul studențesc) : 1. Cămă
tarii, 2. Ștefănescu, 3. Iorgulescu, 4. Lung, 5. Rednic.

Marin Bechcanu (C.S. Tîrgoviște) : 1. Boloni, 2. Cămă
taru, 3. Lung, 4. Rednic, 5. Ștefănescu și Geolgău.

Constantin Bordeianu (Politehnica Iași) : 1. Ștefănescu,
2. Lung, 3. Boloni, 4. Cămătaru, 5. Ungureanu.

Ioan Czako (A.S.A. Tg. Mureș) : 1. Boloni, 2. Lung,
3. Ștefănescu, 4. Ungureanu, 5. Klein.

Gheorghe Daraban (F.C. Bihor) : 1. Cămătanu, 2. Red- 
nic, 3. Lung, 4. Ungureanu, 5. Bdldni.

Nicolae Dobrin (F.C. Argeș) : 1. Lung, 2. Ștefănescu, 
3. Boloni, 4. Cămătaru, 5.. Rednic.

Florin Halagian (F.C. Olt) : 1. Boloni, 2. Cămătaru, 3. 
Lung, 4. Ștefănescu, 5. Rednic.

Emerich Jenei (Steaua) : 1. Boloni, 2. Ștefănescu, 3. 
V. Iordache. 4. Cămătaru, 5. Balint.

Dumitru Nicolae-Nicușor (Dinamo) : 1. Rednic, 2. Bd
ldni, 3 Lung, 4. ștefănescu, 5. Al. Nicolae.

Ion Oblemenco (Chimia Rm. Vîlcea) : 1. Cămătaru, 2. 
Boloni, 3. Ștefănescu, 4. Rednic, 5. Geolgău.

Camil Oprișan (Petrolul) : 1—2. Boloni, Lung, 3. Ștefă- 
neseu, 4. Cămătaru, 5. Rednic.

Constantin Oțet (Universitatea Craiova) : 1—3. Ștefă
nescu. Lung și Boloni. 4. Cămătaru, 5. Geolgău.

Paul Popescu (F.C. Baia Mare) : 1. Ștefănescu, 2. Bo
loni, 3. Lung, 4. Cămătaru. 5. Rednic.

Costică Rădulescu (S.C. Bacău) : 1. Lung, 2. Cămătaru,
3. Boloni, 4. Ștefănescu, 5. Geolgău și Rednic.

Valentin Stânescu (Rapid) : 1. Ștefănescu, 2. Lung, 3. 
Boloni, 4. Cămătaru, 5. Rednic.

Gogu Tonca (Jiul) : 1. Lung. 2. Boloni, 3. Ștefănescu,
4. Cămătaru, 5. Rednic.

Ladislau Vlad (Corvinul) : 1. Boloni, 2. Ștefănescu, 3. 
Lung, 4. KIein, 5. Cămătaru.

BOL0NI - APĂRĂTORUL... GOLGETER
1. BOLONI
2. Lung
3. Ștefănescu
4. Cămâtcru
5. Rednic
6. Ungureanu

47.5
59.5

56,5

p 
p
p 
p 
p 

p.
20,5

5 ..
7—10. V. Iordache, lor- 
gulescu, Geolgău, 
KIein 3 p, 11—13. Au
gustin, Balint, Nico
lae 1 p.

Btiloni dștigă „meciul antreno
rilor**. Orice tehnician și-ar dori 
un asemenea jucător, care e un 
barometru pentru orice echipă. 
Ancheta antrenorilor, ca și a 
„celorlalți", nu a putut omite 
faptul că echipa națională a Ro
mâniei a rămas neînvinsă, pe 
teren străin, in tot decursul pre
liminariilor. Așa se face că ea 
are un „închizător" ca Bdldni, 
care, pe deasupra, din această

poziție retrasă, este și golgeterul preliminariilor europene 
al echipei noastre. Urmează un portar de'talia lui Lung, 
admirabil pe ambele fronturi — echipă națională — Uni
versitatea Craiova ; apoi, excelentul Ștefănescu, coman
dantul redutei de la Bratislava urmat de Cămătaru, care 
rămîne în memoria tuturor cu formidabilul său gol de 
la Stockholm ; în sfirșit, pe Rednic, una din revelațiile 
anului, așa cum, acum doi ani, acest titlu ii revenise lui 
Gabor, după Australia.

Ancheta antrenorilor cuprinde întreaga echipă națională. 
Lipsesc, din motive obiective, am spune, Bălăci și Ți- 
cleanu, al căror randament a fost afectat de accidentări, 
(Absența lui Bălăci este oarecum nedreaptă, deoarece 
Bălăci a avut un rol hotărîtor în dștigarea meciurilor cu 
Italia și Suedia ; se pare că electorii au „compensat* 
aceste mari merite cu absența lui Bălăci din focul luptei 
pe care Universitatea Craiova a dus-o în Cupa U.E.F.A.).

Anul trecut, ancheta antrenorilor a furnizat 18 nume. 
Anul acesta, numărul lor se reduce la 13. „Focarul* e- 
chipei naționale a determinat această remarcabilă sim
plificare. Dar această situație trebuie să dea și de gîndit. 
Un singur nume care „vine" : Balint. Și acela, tnsă, pro
pus doar de antrenorul său.

CLASAMENTUL FINAL

Ion Alexandrescu (Steaua) : 1. Ștefănescu, 2. Boloni, 
3. Cămătaru, 4. Mulțescu, 5. V. Iordache.

Vasile Anghel (Dinamo) : 1. Boloni, 2. Mulțescu, 3. 
Rednic, 4. Ștefănescu, 5. Lung.

Eugen Banciu (Sportul studențesc) : 1. Lung, 2. Boldul, 
3. Ștefănescu, 4. Rednic, 5. Iorgulescu și Cămătaru.

Ion Brujan (Petrolul) : 1. ștefănescu, 2 Lung, 3. Bd- 
ldni, 4. Muflițesc-u, 5. Cămătaru.

Grigore Buhancă (Dunărea C.S.U. Galați) : 1. Boloni,
2. Ștefănescu, 3. Lung, 4. Augustin, 5. Cămătaru.

Cornel Cacovean (A.S.A. Tg. Mureș) : 1. Boloni, 2. 
Lung. 3. Ștefănescu, 4. Cămătaru, 5. Rednic.

loan Carpineț (Jiul) : 1. Lung, 2. Cămătaru, 3. Ștefă
nescu, 4. Boloni, 5. Rednic.

Corneliu Costinescu (S.C. Bacău) : 1. Lung, 2. Boloni,
3. Ștefănescu, 4. Cămătaru, 5. Rednic.

FÎorian Dumitrescu (F.C. Olt) : 1. Ștefănescu, 2. Lung, 
3. Boloni, 4. Cămătaru. 5. Rednic.

Vasile lanul (Politehnica Iași) : 1. Boldni, 2. Ștefă
nescu, 3. Lung, 4. Cămătaru, 5. Rednic.

Daniel Lăzărescu (Rapid) : 1. Boldni, 2. Lung, 3. Ște
fănescu, 4. Rednic, 5. Bălăci.

Dorel Mic (F.C. Baia Mare) : 1. Boldni, 2. Cămătaru, 
3. Lung, 4. KIein., 5. Rednic.

loan Naom (F.C. Bihor) : 1. Ștefănescu, 2. Ungureanu, 
3. Bdldni, 4. Rednic, 5. Geolgău.

Ilie Pleșanu (Chimia Rm. Vîlcea) : 1. Lung, 2. Boldni, 
3. Ștefănesicu, 4. Rednic, 5. Cămătaru.

Florin Rădulescu (C.S. Tîrgoviște) : 1. Bdldni, 2. Lung,
3. Cămătaru. 4. Rednic, 5. Ștefănescu.

Dan Silvășan (F.C. Argeș) : 1. Bdldni, 2. Lung, 3. Ște
fănescu, 4. Cămătaru, 5. Stancu.

Ion Socol (Corvinul) : 1. Bdldni, 2. Lung, 3. Ștefănescu,
4. KIein, 5. Cămătaru.

Cornel Stroe (Universitatea Craiova) : 1. Lung, 2. Ște
fănescu, 3. Cămătaru, 4. Boldni, 5. Geoilgău.

Constantin Alexe : 1. Ștefănescu, 2—3. Lung, Boloni,
4. Cămătaru. 5. Geolgău, Rednic.

loan Chirilă : 1—3. Bdldni, Lung, Ștefănescu, 4. Cămă
taru, 5. Rednic.

Ion Cupen : 1. Lung, 2. Bdldni, 3. Cămătaru, 4. Geolgău,
5. Rednic.

Laurențiu Dumitrescu î 1. Lung, 2. Ștefănescu, 3. Că
mătaru, 4. Boloni, 5. Geolgău.

Modesto Ferrarini : 1. Boldni, 2. Lung, 3. Ștefănescu, 4. 
Mulțescu, 5. Geolgău.

Constantin Firănescu : 1—2. Bdldni, Lung, 3. Ștefănescu, 
4. Cămătaru, 5. Mu l-țes cu.

Eftimie Ionescu : 1—3. Boldni, Lung, Ștefănescu, 4. Că- 
măitaru, 5. Rednic.

Mircea M. Ionescu : 1—3. Lung, Ștefănescu, Bolonâ, 4. 
Cămătaru, 5. Rednic, Geolgău.

Aurel C. Neagu : 1. Ștefănescu, 2. Lung, 3. Bdldni. 4. 
Geolgău, 5. Cămătaru.

Gheorghe Nertea : 1. Ștefănescu, 2. Lung, 3. Bdldni, 
4. Cămătaru, 5. Mulțescu.

Gheorghe Nicolaescu : 1. Ștefănescu, 2. Lung, 3. Boloni, 
4. KIein, 5. Geolgău.

Marius Popescu î 1—3. Lung, Bdldni, Ștefănescu, 4—5. 
KIein, Mulțescu, Al. Nicolae.

Paul Slăvescu : 1. Bdldni, 2. Ștefănescu, 3. Cămătaru, 
4. Lung, 5. Rednic.

S teii an Trandafirescu : 1. Ștefănescu, 2. Bdldni, 3. Lung, 
4. Rednic, 5. Cămătaru.

Mircea Tudoran : 1. Boldni, 2 Lung, 3. Ștefănescu, 4. Că
mătaru, 5. Rednic.

Radu Urziceanu : 1. Boldni, 2. Ștefănescu, 3 Lung, 4. 
Rednic, 5. Cămătaru.

Adrian Vasilescu : 1. Ștefănescu, 2. Lung, 3. Boldnâ, 
4. Cămătaru, 5. Rednic.

Pompiliu Vintilă : 1—3. Lung, Boloni, Ștefănescu, 4. 
Mulțescu, 5. Rednic, Geolgău.

DE 16 ORI PE PODIUM... BONIFICAȚIA ADMIRABILEI LONGEVITĂȚI
Conducătorii de club stnt și mal 

categorici. Nouă dintre ei îl văd 
pe primul loc. Remarcabil este și 
faptul că B6l6ni se află pe ...ÎS 
podiumuri. (Doar craioveanul 
Stroe și petroșăneanul Carpineț 
îl „văd" pe locul patru). Intere
sant este faptul că ordinea pri
milor cinci la conducătorii de 
club nu diferă de cea a antreno
rilor. Atît doar că Rodion Cămă
taru pierde teren la conducătorii 
de club, mai puțin sensibili —

se pare — la travaliul invizibil al „vîrfului" craiovean, 
adică ceea ce nu scapă tehnicienilor.

„Lotul" conducătorilor cuprinde un jucător în plus față 
de antrenori. Ei furnizează 14 nume, Acest „al paispreze
celea* este numele lui Bălăci, de care își amintește Da
niel Lăzărescu, de la Rapid.

Iorgulescu 0,5 p.

1. BOLONI 74 P
2. Lung. 63 P
3. Ștefănescu 59 P
4. Câmâtaru 31,5 p
5. Rednic 19 P
6. Mulțescu 8 P.
7-8. KIein, Ungurea-
nu 4 p, 9-10. Augus-
tin, Geolgău 2 P. 11-
13. Bălăci, V. lorda-
ehe, Stencu 1 P. 14.

„Lotul" conducătorilor cuprinde de asemenea aproape 
întreaga echipă națională. Lipsește, ca și la antrenori, Ți- 
cleanu, care a fost învins de... propria sa imagine din 
anii trecuți.

Se remarcă în continuare doar... jumătatea de punct 
pe care o are Iorgulescu, anul trecut pe locul cinci în 
clasamentul general.

Anul trecut, ancheta conducătorilor de club a cuprins 
nu mai puțin de „J3 de nume. Figurau, printre alții, 
Danose, Balint și ...Lăcătuș, acesta din urmă fiind pre
văzut cu aplomb de broșoveanul Dragomir. Surprinde, 
anul acesta, dispariția lui Andone, prezent în *82. Să fi 
fost perechea Andone — Iorgulescu votată anul trecut 
doar pentru faptul că a jucat frumosul meci cu Suedia, 
la București ? Precum șt în cazul Bălăci, a fost uitat 
marele joc dl lui Andone de la Stockholm.

Totaiizînd punctele acumulate în cele trei clasamente par
țiale, se ajunge la următoarea ordine finală a celor 1ă Jucători 
care au primit voturi în ancheta noastră :

Antrenorii 
principali

Cronicarii
Conducătorii ziarului
cluburilor „Sportul"

-1. BOLONI 67,5 74 70 211,5
2. LUNG 59,5 63 70 192,5
3. ȘTEFĂNESCU 56,5 59 71 186.5
4. CĂMĂTARU 46 31,5 28 105,5
5. REDNIC 20,5 19 11,5 51

6. Mulțescu 15 p, 7. Geolgău 13,5 p, 8. KIein 10, p, 9 Un- 
gurcanu 9 p, 10. V. Iordache 4 p, 11. Iorgulescu 3,5 p, 12. Au
gustin 3 p, 13. Al. Nicolae 2 p, 14—16. Bălăci, Balint șl Stancu 
— cite 1 p.

poateO „sosire" cum nu se 
mai strînsă în clasamentul croni
carilor ziarului nostru, 
nescu reușește să cîștige, cum se 
spune, cu un „scurt cap la po- 
tou“.

Motivul principal al acestei so
siri strînse, pe linie, este acela 
că destui cronicari nu au reușit 
să facă o discriminare între pri

mii trei laureați (detașați) ai anului. Acest „grupaj" s-a 
realizat prin diminuarea meritelor lui Cămătaru și Red
nic, care au acumulat mai puține puncte.

„Echipa" cronicarilor nu are fundași laterali — dacă 
acceptăm noua postură de mijlocaș a lui Rednic. Se re
marcă creditul în plus acordat lui Geolgău, care acumu
lează 8,5 puncte. De asemenea, să remarcăm prezența pe 
locul 7 a lui Mulțescu, absent la votul antrenorilor. In 
anul Hamburgului, prezența lui Mulțescu ni se pare evi
dent îndreptățită.

Votul cronicarilor a fost influențat — se pare mai 
mult decît în cazul celorlalți factori — de prezența Iui 
Ștefănescu pe locul doi Ia ultimele trei anchete anuale.

Sentimentalismul acesta este explicabil, iar premiul 
acordat de ziariști libero-ului Craiovei și al echipei na
ționale este mai mult decît justificat.

Ca și în cazul celorlalți, KIein ia locul lui Țicleanu — 
dacă această succesiune este acceptată din punct de ve
dere tehnic. Dar KIein în locul lui Țicleanu este încă un 
argument pentru explicarea marii performanțe a echipei 
României de a nu fi pierdut nici un meci în deplasare 
fn grupa pe care Enzo Bearzot o considera „cea mai 
grea a preliminariilor pentru Paris*.

1. ȘTEFĂNESCU 
M. Boloni

Lung
4. Cămătaru
5. Rednic
6. Geolgău 8,5 
Mulțescu 7 u. 
KIein 3 p, 9. Nicolae 
1 p.

I 71
70
70
28

11.5 
' P.
P.

P 
P
P 
P
P
7.
8.

Ștefă-

Așadar. BCH.ONI po locul întîl în ancheta acestui an. Un loc meritat, acordat unui jucător 
care s-a ridicat la un cert nivel european, ciștigind detașat „meciul direct" cu toți conducătorii de 
joc din grupa a cincea a preliminariilor. Pentru că ce altceva a fost Boloni — după retragerea forțată 
a lui Bălăci — decît un conducător de joc foarte echilibrat, generos în efort, gata oricînd să acopere 
orice coechipier și să reia jocul, spre atac, cu o mare știință a dozării efortului, astfel îneît ariergarda 
să nu fie niciodată descoperită.

In anul în care cîștigâ titlul de cel mai bun fotbalist al anului, Boloni se apropie amenință
tor de cei doi fruntași ai tricourllor echipei naționale. El se afla, cu 69 de tricouri, la numai șase de 
Dinu și la unul singur de Lucescu. Nu este exclus ca Boloni să ajungă, la încheierea anului 1984, pe 
primul loc. Această performanță în disputa cu doi fotbaliști care nu mai joacă va putea fi realizată 
dacă Boloni își va păstra forma. Pentru că, în rest, programul bogat al echipei naționale și mai ales 
turneul din Franța permit din plin acest lucru.

Cei care îl urmează pe Boloni în acest clasament nu sînt cu nimic mai prejos decît acest valoros 
cîștigâtor. Portarul Lung are mori merite la eventul Națională — Craiova, Ștefănescu, fost și 
el, în repetate rînduri, campionul sîtuațîî!or-l imită, Cămătaru a fost deseori pivotul întregii echipe, 
permițîndu-î să-și desfășoare moi detașat acțiunile, iar Rednic reprezintă noul val, o imagine a ceea 
ce sperăm să fie echipa noastră națională Io Mundialul mexican.

Și-acum, în încheiere, sâ punem față-n fața „11 “-le anchetei anului trecut și cel al acestui an :
1982 : Lung - Rednic, Iorgulescu, Ștefănescu, Ungureanu - Țicleanu, Donose, 

Boloni, Bălăci — Geolgău (Balint), Câmâtaru.
1983 : Lung - Rednic, Iorgulescu, Ștefănescu, Ungureanu - Augustin, Mulțescu, 

Boloni, KIein — Geolgâu, Câmâtaru.
O remarcabilă consecvență din partea electorilor și a antrenorilor echipei naționale. Cele două 

nume mai puțin obișnuite în echipa națională — Augustin șî Mulțescu — sînt în primul rînd un elogiu 
Io adresa marii performanțe în compania Hamburgului. lor prezența lui Rednic în lipia mijloc de 
la Bratislava este în primul rînd expresia faptului că „echipa națională este o bătălie in marș*.

Stea.ua


SPORTIVI ROMANI PESTE HOTARE
Un grup de înotători bucu- 

reșteni de la clubul Dinamo a 
participat la competiția dotată 
cu „Marele Premiu al Varșo
viei", desfășv - _'.tă -in bazin de 
25 m. Elevii antrenoarei eme
rite Cristina Șopterian s-au nu
mărat printre protagoniști* in 
frunte cu inepuizabila Carmen 
Bunaciu, învingătoare in am
bele probe de spate — 1:02,75 
la 100 m și 2:15,94 la 200 m. 
Prima performanță a fost, 
dealtfel, cea mai bună din în
treg concursul, conform tabe
lei internaționale de punctaj 
(39.1 p).

Flavius Vișan a terminat, de 
asemenea, cîștigător în două 
probe, la fluture — 56,95 Ia 100 
m. 2:07,09 la 200 m. Coslin Ne
grea a fost primul la 400 liber 
(4:05,33) și al doilea la 100 li
ber (53,75) și 200 liber (1:54.63). 
Alte rezultate : Cristian Dră- 
gan locul 2 la 400 liber (4:05.59) 
și locul 3 la 200 liber (1:57.36) :

Irînel Fănulescu locul 2 la 200 
mixt (2:26,96) și 7 la 106 flu
ture (1:07,21), Mihai Mandache 
locul 3 la 100 spate (1:02,22) și 
4 la 200 spate (2.15,00).

9 Divizionara „A“ de rugby 
Rapid București a susținut un 
meci amical in Polonia. întîl- 
nind. la Varșovia, formația 
A.Z.S.-A.W.F.. campioana aces
tei tari. La capătul unui joc 
diez disputat, rugbyștii bucu- 
reșteni au terminat învingători 
cu scorul de 10—4 (10—4)). prin 
punctele înscrise de Slaicu, Vlă- 
dilă — eseuri Achimov — 
transformare.

® Echipa masculină_de hand
bal Politehnica 
aflată in turneu în 
a jucat la Pancevo 
tia locală Dinamo, 
învins-o cu scorul 
(11—9). Golgeterul 
române a fost Folker, 
inserts cinci puncte.

Timișoara, 
Iugoslavia, 
cu 
pe 
de

forma- 
care a 

21-20 
echipei 
care a

PE GHEATĂ SI PE ZĂPADĂ
• Federația de patinaj artis

tic din R. D. Germană a de
finitivat lotul care va parti
cipa Ia Jocurile Olimpice de 
iarnă, programate anul viitor, 
între 8 și 19 februarie, la Sa
rajevo.

în probele individuale vor 
concura campioana europeană 
Katarina Witt, Karin Hendschke, 
Simone Koch — la feminin și 
Falko Kirslet» si Nils Kopp — 
la masculin.

Pentru proba de perechi au 
fost selecționate cuplurile Sa
bine Baess — Tassilo Thierbacb 
(campioni europeni). Birgit Lo
renz — Knut Schubert și Ba
bette l’reussler — Tobias Schro- 
ter.

® in a cincea zi a turneului 
de hochei de la Moscova, do
tat cu „Cupa Izvestia", s-a 
desfășurat un singur meci, cel 
dintre Suedia și Finlanda. Sue
dezii au obtinut o victorie cla
ră cu 5—1 (2—1, 1—0, 2—0).

• La Liberec, reprezentati
va de tineret la hochei a Ceho
slovaciei a întîlnit echipa simi
lară a Elveției pe care a în
vins-o categoric cu ' 
1—0, 3—1).
• Concurs de schi 

tind pentru „Cupa 
la Davos, în Elveția, 
masculină pe 15 km a fost câș
tigată de sovieticul Nikolai Zi- 
miatov cu 40:32,4. Pe locurile 
următoare au sosit : 2. Vladi
mir Sașnov (U.R.S.S.) la 5 s. 
3. Torgny Morgren (Suedia) la 
12 s, 4. Oddvar Bra (Norvegia) 
la 17 s. 5. Pal-Gunnăr Mikkels-

8—1 (4—0.

fond, con- 
Mondială“.

Cursa

plass (Norvegia) la 18 s, 6. 
Aleksander Ceaiko (U.R.S.S.) la 
19 s etc. în proba feminină pe 
5 km primele clasate au fost : 
1. Anetle Boe (Norvegia) 
15:19,9, 2. Kveta Jeriova (Ceho
slovacia) la 4 s, 3. Julia Stepa
nova (U.R.S.S.) la 10 s, 4. Li
lia Vasilcenko (U.R.S.S.) la 15 
s, 5 Lubos Liadova (U.R.S.S.) 
la 20 s, ‘ ‘ '
(U.R.S.S.) 
(Cehoslovacia) la 23 s.

9 Pe pîrtia de la Madonna di 
Campiglio, în Italia (170 m di
ferență de nivel. 61 de porti). 
a avut loc marți un slalom spe
cial, în cadrul „Cupei Mondia
le" in care victoria a revenit, 
conform așteptărilor, maestru
lui acestei probe care este sue
dezul Ingemar Stenmark. Tim- 
pul său total a fost de 
1:36,89 (46,42 s în prima man
șă și 50,47 s în manșa a doua). 
Pe locurile următoare s-au cla
sat : 2. Robert Zeller (Austria) 
1:37,09 (46,54+50,55), 3. Petar
Popanghelov (Bulgaria) 1:37,58 
(47,03 I 50.55). 4. Alex Giorgi
(Italia) 1:37,76, 5. Stig Ștrand 
(Suedia) 1:37,86, 6. Bojan Kri- 
zaj (Iugoslavia) 1:37,90 etc.
• Primul slalom super-uriaș 

din cadrul noii ediții a „Cupei 
Europei" a fost programat marți 
in Elveția, pe pîrtia de la 
Crans Montana. Pe podiumul 
de premiere au urcat : 1. Giin- 
ther Marxrer (Liechtenstein) 
1:53,22, 2. Siegfried Kersch-
baumer (Italia) 1:53,41 și 3. 
Joachim Buchner (Austria) 
1:53.44 etc.

6. Natalia Masuk 
și Blanka Paulu

„CUPA MflNDIUĂ" A
(Urmare din pag.' 1)

— In ce condiții s-a desfășu
rat ultima etapă de la Tokio ?

— Trebuip să vă spun că 
drumul spre capitala niponă — 
stabilit de 
interesant 
„turistic", 
epuizant : 
pesta (cu 
nul pe 
Amsterdam — Atena — Dubai — 
Bangkok — Manila — Tjkyo 
Aproape trei zile de călătorie 
continuă. Apoi a intervenit di
ferența de fus orar, la care 
sportivii s-au acomodat destul 
de greu întrecerile s-au des
fășurat după un sistem inedit

— Cum și în ce scop ?
— Concursul acesta a consti

tuit — în special — un prilej 
de popularizare a halterelor. A 
început cu stilul „smuls**, cu o 
singură mișcare, indiferent de 
categorie. Au urmat apoi a 
doua și a treia încercare și 
apoi același sistem a fost adop
tat și la „aruncat". Disputele 
au fost foarte lungi, dar ele au 
avut scopul de a explica celor

a fost foarte 
din punct de vedere 

dar de-a dreptul 
București — Buda- 

trenul). apoi cu avio- 
ruta Budapesta —

TELEX • TELEX
CICLISM • Cursa de sase zile 

desfășurată pe velodromul aco
perit din. Maastricht (Olanda) a 
fost clștigată de perechea vest- 
sermant Dietrich Thurau — /Al
bert Fritz cu 409 o. urmată de 
Rene Plinen (Olanda) — Jupp 
Kristen (R.F. Germania) 392 p șl 
Gert Frank (Danemarca).— Ro
bert Dill Bundi (Elveția) 314 p 
(la un tur).

GIMNASTICA d Concursul fe
minin desfășurat la Barcelona a 
fost cîștigat de Chen Yongian 
(R.P. Chineză) cu 38.40 p. Pe 
locurile următoare s-au clasat 
Irina Baraksanova (U.R.S.S.)

BREVIAR OLIMPIC
BARCELONA. In capitala Ca- 

taloniei se va desfășura la înce
putul lunii ianuarie turneul de 
calificare la volei bărbați pentru 
Jocurile Olimpice de lă Los An
geles. Vor lua parte : campioa
na Africii (urmează să fie de
semnată în aceste zile). Bulgaria, 

Chineză, Coreea de Sud, 
Taiwan.

R.P. 
Italia și

YORK. Robert „Bob“ 
foșt campion olimpic la 
în 1948. la Londra (7 139 
avea doar 17 ani și în 

care 
al

NEW 
Mathias, 
decatlon 
p), cînd 
1952, la Helsinki (7 887 p), 
deținea funcția de director 
Centrului de pregătire a loturi
lor olimpice ale Statelor Unite, 
a renunțat recent la acest post 
foarte Important în perspectiva, 
mai ales, a Jocurilor de la Los 
Angeles.

LONDRA. Fondistul englez Dave 
Bedford, fost recordman mon
dial în proba de 10-000 m — 
27:30,8 (1973), participant la J.O.
de la Miinchen, a abandonat de 
cîțiva ani activitatea competițio- 
nală, dar nu și... alergarea, pe 
care a continuat s-o practice zil
nic. Recent el a Luat startul în 
campionatele de cros ale Lon
drei, clasîndu-se al patrulea, la 
numai 31 de secunde de cîștigă- 
tor, irlandezul Kingston Mills. 
„Ținînd seama că la start au 
fost prezenți peste 300 de con- 
curenți, locul patru ocupat de 
mine poate fi apreciat ca promi
țător. Iată de ce m-am decis să 
revin la activitatea competițio- 
nală de performanță14 — a decla
rat reputatul atlet. Și, cine știe, 
poate vom auzi că va lua parte 
chiar și la Jocurile Olimpice 
’84 !...

SARAJEVO Noul antrenor al 
lotului iugoslav de schi alpin 
care s« pregătește pentru J.O. 
de iarnă este Drago Petrici, un 
recunoscut specialist al alunecă
rii pe schiuri.' Curios este faptul 
că Petrici n-a reușit să-și facă 
fiii schiori Borut și Darian fiind 
doi faimoși înotători, printre cei 
mai valoroși din lume !

DUBLIN. Fostul președinte al 
C.I.O., lordul Killanin, în cola
borare cu Monique Bexlioux, di
rectoare a forului internațional 
olimpic, și ziaristul John Rodda 
au publicat recent o lucrare de
dicată J.O. de iarnă și de vară, 
de anul viitor. Lucrarea privește 
apropiatele întreceri din unghiul, 
mai general, al viitorului mișcă
rii olimpice. Ea cuprinde și un 
scurt istoric al Jocurilor. din 
1896 și pînă astăzi, portrete de 
sportivi celebri, prezentarea ba
zelor de concurs de la Sarajevo 
și de la Los Angeles etc.

LOS ANGELES. Comitetul de 
organizare a J.O. a anunțat că 
C.I.O. a aprobat ca laboratorul 
Universității California din Los 
Angeles să efectueze controlul 
antidoping în timpul J.O. de 
vară ’84. Este al optulea labora
tor de acest fel recunoscut de 
forurile 
Celelalte 
(R.F.G.l* 
cova și 
Londra ---- - -----
nada) și Magglingen (Elveția).

sportive internaționale, 
se află la : Koln

Kreischa (R.D.G.) Mos- 
Leningrad (U.R.S.S.), 

(Anglia). Montreal (Ca-

CONFIRMAT ASCENDENȚA HALTERELOR OIN ROMÂNIA
necunoscători cum se 
soară un concurs de 
Iată de ce televiziunea ameri
cană — prin compania A.B.C. 
factor organizatoric — a făcut 
la Tokyo un film în scopul 
popularizării acestui sport în 
vederea Jocurilor Olimpice de 
la Los Angeles. Putem fi mîn- 
dri că prin această pelieulă, 
care va fi prezentată, credem, 
in întreaga lume sportivă, va 
putea fi văzut si un halterofil 
român, alături de marii perfor
meri mondiali !

CLASAMENTUL FINAL : 1. B. 
BLAGOEV (Bulgaria) 81.45 P. 
campion olimpic, mondial, euro
pean. 2. I. Sarkizian (U.R.S.S.) 
80.72 o. campion olimpic, mon
dial. european, 3. N. Terjinski 
(Bulgaria) 79.47 p. campion mon
dial. european. 4. A Zlatev (Bul
garia) 77.24 n. campion olimpic, 
mondial, european. 5. 
LAN (România) 77.06 
IV la C.M. si C.E.. 6. __ ___
renko (U.R.S.S.) 71.89 n. campion 
mondial, european. 7. I. Rusev 
(Bulgaria) 68.35 p. campion olim
pic. mondial, european. 8. L. 
Stredska (Cehoslovacia) 65.63 n. 
locul II la C.M. si C.E.. 9. L. 
Vizmul (Cehoslovacia) 64.73. locul 
II la C.M. șl C.E.. 10. T. Piorek 
(R.D. Germană) 64.34 p. locul III

r
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La Great Estern Hotel din Londra, ceremonia de închidere de 

duminică a pus capăt semifinalelor meciurilor candidaților la 
titlul mondial masculin de șah. De fapt, cel doi mari maeștri 
sovietici obținuseră calificarea pentru finală de vineri (Garri 
Kasparov) și sîmbătă (Vasili Smîslov), ultimele partide parafind 
a diferență de forțe manifestată încă la începutul săptămânii fi
nale.

Aceste semifinale, despre care s-a vorbit, probabil, mal mult 
înainte de desfășurarea lor — se știe că, inițial, Kasparov și 
Smîslov fuseseră „descalificați" pentru că au refuzat să joace 
in locurile fixate de F.I.D.E. în primă Instanță, Pasadena fi 
Abu Dhabi — aceste semifinale, deci, au fost mai „cuminți" 
decît se aștepta. Și, bineînțeles, aprecierea se referă mai ales 
la meciul Kasparov — Korcinoi, către care erau îndreptate toate 
privirile. Vicecampionul mondial a fost o pradă ușoară pentru 
cel care a urcat rapid și spectaculos treptele măiestriei, ajun- 
gînd acum la doi pași de coroana șahului mondial, pe care nu 
puțini i-au și... așezat-o pe cap. Deși începutul i-a fost defavo
rabil, Korcinoi ciștigînd prima partidă, cu negrele, Kasparov 
(care a explicat începutul mai slab prin sosirea tîrzie la Lon
dra) a jucat în continuare cu multă siguranță, dominînd un 
adversar surprinzător de apatic, lipsit de convingere și tn scă
dere evidentă a forței de joc, care a comis și prea multe gre
șeli.

Și chiar dacă Smîslov — învingător oarecum surprinzător, dar 
autoritar, în fața lui Zoltan Ribli „incapabil să se concentreze" 
— joacă la 62 de ani ca în prima tinerețe (sau mai bine ! ?) și 
nu este niciodată bătut dinainte, toată lumea se gîndește deja 
la meciul lui Kasparov cu actualul deținător al titlului, Anatoli 
Karpov. Karpov a cucerit titlul cu 8 ani în urmă, și l-a apărat 
de două ori in fața lui Korcinoi și este încă la 34 de ani, pri
mul jucător al lumii, nu numai pentru că este campion mondial, 
ci și pentru că deține cel mai mare coeficient Elo. Se poate 
spune că eventualitatea — posibilă — victoriei lui Kasparov în 
finala candidaților cu Smîslov ar aduce cu adevărat în lupta 
pentru supremație pe cel mai buni jucători ai lumii. Și fiecare 
zi care trece pare să fie în avantajul fostului „copil minune" 
din Baku, care, la 21 de ani, nu pare să fi atins plafonul po
tențialului. Dincolo de meciul cu Korcinoi, Kasparov a avut 
cu adevărat doi ani excepționali, ciștigînd turneul interzonal, 
„sfertul" cu Beliavski (o altă mare speranță a șahului sovie
tic) și, recent, turneul — foarte puternic — de la Niksici, care 
îi vor aduce probabil al doilea Oscar șahist consecutiv.

Se află șahul în fața unui nou „meci al secolului", denumire 
pe care o capătă, spre acest sfîrșit de veac, tot mai multe con
fruntări de vîrf ? Așa se pare. De-o parte campionul, și el un 
fost talent precoce, ajuns acum la maturitatea gîndirii șahiste șt 
bine protejat de cea mai puternică echipă de analizatori exis
tentă vreodată (opt mari maeștri...), de cealaltă — geniul grăbit 
al lui Kasparov, care amintește de Bobby Fischer. Numai de 
n-ar încurca „pensionarul" Smîslov toate socotelile...

Vladimir MORARU

ravoriți olimpici PERECHEA TORVILL-DEAN
Pentru ’ medalia de aur la 

dans pe gheață, la J. O. de la 
Sarajevo, între perechile care 
luptă cu cele mai mari șanse 
de victorie este și cea repre
zentând Marea Britanie : Jayne 
Torvill și Christopher Dean. 
Jayne s-a născut la Nottingham, 
la 7 octombrie 1957, are 155 cm 
și 48 kg, este de profesiune 
funcționară de asigurări. Chris
topher este tot din Nottingham, 
născut la 27 iulie 1958. Are 173 
cm și 79 kg. Este de profesiune

Christopher 
anul 1976 la

polițist. Jayne și 
fac pereche din 
„Nottingham Ice Dance Club" 
(Clubul de dans pe gheață din 
Nottingham), avînd ca antre- 
noare pe Becty Calloway și co
regraf pe Michael Stylianos. 
în palmaresul lor figurează trei 
titluri de campioni mondiali 
(1931, 82, 83), două titluri 
nentale (1981, 82), și un 
la J. O. din 1980 de la

conti-
loc 5
Lake

desfă- 
haltere.

CIOROS- 
o. locul 
A. Pisa-

• TELEX • TELEX
38.30 p $i Encarnacion 
(Spania) 37,75 p.

Adsuar

POLO q La Barcelona 
putat finala Supercupei____
în care s-au înttlnit echipa Post 
Split, cîștigătoarea Cupei cupe
lor, si formația italiană Pro Re- 
eco Genova, deținătoarea Cupei 
campionilor europeni. Pol oiștii 
iugoslavi au obținut victoria cu 
scorul 
1-1).

s-a dis- 
Europei

de 8—6 (1—1 3.—1. 3—3.

ȘAH
pentru 
peni echipa Trud Moscova a în-

• La Budapesta. în meci 
Cupa campionilor euro-

la C.M. si C.E.. 11. O. Mirzoian 
(U R S.S.) 61.87 p. campion rnon-

V Kuznetov 
recordman 

de juniori st 
C.E.

dial, european. 12. 
(U.R.S.S.) 59.58
mondial 
locul II la C.M. si „ 
oitala Japoniei au fost nrezenti 
în total 14 concurenti ’: BlagocV. 
Sarkizian. Terjinski. Zlatev. Cio- 
roslan. Pisarenko, Rusev. Mirzo- 
ian. Vardanian. Klokov. Kurlo- 
vicl. Varbanov. Vu Shu De. Mar
tinez. Dintre aceștia mai multi 
nu figurează în clasamentul pri
milor 12 1

D.
seniori. 
Tn ca-

IUGOSLAVIA SI SPANIA - 
CALIFICATE PENTRU TURNEUL 

FINAL AL C.E.
după amiază, la Solit. în 
a 4-a a C.E . echipa Iugo- 
a întîlnit într-un 1oc de- 
reprezentativa Bulgariei, 

a revenit Iugoslaviei, 
meci dramatic cu 3—2

Ieri 
grupa 
slaviei 
cisiv 
Victoria 
după un ____ ________ __
(1—1). Oaspeții au deschis scorul 
prin Iskrenov (min. 28). dună 
care Susici a egalat (min. 30).

<

• TELEX • TELEX
vins cu 8—4 formația locală Hon- 
ved.

TENIS • In cadrul unui meci 
demonstrativ la North 
Beach. Jimmy Connors 
pe Ivan Lendl cu 6—3. 
O Tradiționalul turneu 
la Sofia de televiziunea __ „____
fost cîștigat pentru a sasea oară 
de Thomas Emmrich (R.D. Ger
mană). care a dispus în finală 
de Serghei Leoniuk (U.R.S.S.) 
cu 6—3, 6—3. o Cea de-a 7-a e- 
diție a Cupei Mondiale pe echi
pe va avea loc anul viitor la 
Dusseldorf între 21 si 27 mai.

i Miami 
l-a învins 
7—6. 6—1 
organizat 
bulgară a

Placid.

din 
învins

Dună oauză. Susici (min. 53). 
aduce gazdele tn avantai. dar 
bulgarii egalează nrln Dimitrov 
(min. 61). Oaspeții au o mare 
ocazie în min 88. dar eolul vic
toriei este înscris de iugoslavi — 
prin Badanovici (min. 89)! — care 
se califică pentru turneul final 
Iată clasamentul: 1. IUGOSLAVIA 
3 n (golaveraj 12—11). 2.Tara Ga
lilor 7 p (7—6). 3 Bulgaria 5 d 
(7—8). 4. Norvegia 4 n (7—8).

în celălalt meci decisiv, 
grupa a 7-a, Spania a
cu. .. 12—1 echipa Maltei șl s-a 
calificat pentru turneul final din 
Franța.
• Aberdeen, deținătoarea „Cu

pei cupelor", a cîștigat, marți, 
seara, returul super-cupei euro
pene, învingînd cu 2—0 (0—0) pe 
Hamburger SV, deținătoarea 
C.C.E. In meciul tur, la Ham
burg. scorul fusese alb : 0—0. Go
lurile au fost înscrise de Simpson 
(min. 46) șl McGhee (min. 64). 
Au jucat echipele : Aberdeen : 
Leighton—McKimmie. Simpson 
McLeish, McMaster—Miller. Stra
chan, Bell—Heiwitt, McGhee, Wir : 
Hamburger SV Stein — Kaltz. 
Jakobs, Hieronymus, Wehmeyer- 
Hartwig, Groh, Magath—Schro
der, Schatzschneider, Rolff.
• Preliminarii olimpice : Cuba- 

Trinidad Tobago 1—0 (0—0). A 
marcat Delgado (min. 81). Cana
da—Mexic 1—0 (0—9). A tnscris

Gray (min. 61). Cuba, Canada $1 
Costa Rica vor lua parte, in ar 
prilie 1984, la un turneu de cali
ficare, cîștigătoarea urm în d să La 
parte la J.O. de la Los Angeles.
• In turul 4 al „Cupei 

engleze" : 
"■ * 2—1.

ligii 
Oxford — Manchester 

Utd. 2—1. fo turul 2 al „Cupei 
Angliei" s-au jucat cîteva parti
de : Bournemouth — Windsor 
2—0, Burnley — Chesterfield 3—2, 
Schef field — Lincoln 1—0. • Tret 
suporteri vest-germani, care s-au 
făcut vinovați de acte huliganice 
la meciul de cupă dintre Ham
burg si Bremen, desfășurat anul 
trecut, au tost condamnat! 
un tribunal din Hamburg pe 
perioadă între 1 si 2 ani. 
dintre el fiind minori îsi 
Ispăși pedeapsa la case de 
recție.
• Galezul Ian Rush, de 

F.C. Liverpool, a trecut in frun
tea clasamentului golgeterilor din 
prima ligă engleză avlnd la ac
tiv 14 goluri marcate In 18 oar
tide. tn ultima etapă (Liverpool— 
Motts County) el a Înscris 
cele 5 goluri ale formației 
Un singur mare regret — 
nea Rush — pe care nu-1 
uita, constă în faptul că 
înscris nici un punct in partida 
cu Iugoslavia, desfășurată miercu
rea trecută la Cardiff"...
• Dynamo Berlin este prima 

clasată tn campionatul R.D. Ger
mane. după terminarea turului.

de 
o 

Doi 
vor 
OO-

la

4 din 
sale I 
sp’i- 

vot 
n-am
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