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ECATERINA SZABO DOINA STAICVLESCU

Ne mai despart 43 de ore de un eveniment așteptat cu 
nerăbdare de sportivii noștri fruntași și cu interes de către toți 
iubitorii sportului : festivitatea de decernare de trofee și cape 
celor mai buni sportivi români ai anului 1983, medaliati cu ..aur* 
la campionatele mondiale, europene si Jocurile Mondiale Uni
versitare.

Premierea acestora, care va avea loc duminică 25 decembrie 
a.c. ora 10,30 la Palatul Sporturilor si Culturii, va fi îmbinată 
cu demonstrații sportive și momente muzical-distractive, intr-un 
program de aproape trei ore. Gimnastele noastre medaliate cu 
aur și argint la Campionatele mondiale de la Budapesta. Ecate- 
rina Szabo, Lavinia Agache și Laura Cutina, ca și revelațiile 
gimnasticii noastre ritmice participante la campionatele mondiale 
de la Strasbourg. Doina Stăiculescu și Adina Drăgan, ne vor 
oferi un program în care „solul de aur“ al Ecaterinei Szabo ne 
va Incinta ca și o „primă vioară". După meciul de fotbal de azi, 
internaționalii noștri din echipele „MEXIC ’70“ și „EUROPA ’84“ 
se vor întîlni sîmbătă și vor face un antrenament de... sală.

Programul muzical-distractiv se îmbogățește pe zi ce trece. 
Prezentatorii și actorii repetă textul programului realizat de zia
ristul sportiv Horia Alexandrescu de la „Sclnteia Tineretului". 
Cunoscutele soliste Irina Loghin și Ștefani» Rareș figurează acum 
in program, iar pe lingă orchestra „Roșu șl Negru" condusă de 
Livîu Tudan va apare și formația „Rapsodia română" dirijată 
de Paraschlv Oprea. Prin urmare este de așteptat o mare între
cere între programul sportiv și programul muzical-distractiv.

Intrarea la festivitatea de premiere a sportivilor fruntași se va 
face numai pe bază de bilete de intrare care se găsesc de vîn- 
zare la casele Palatului Sporturilor șl Culturii, la cluburile Steaua 
și Dinamo și la Consiliul municipal pentru educație fizică și sport, 
din str. Biserica Amzei 6.

în derbyul masculin de volei

STEAUA „IESE DIN CORZI*'

PROGRAMUL 
ECHIPEI ROMÂNIEI 
iN PRELIMINARIILE ' 

C. M. DE FOTBAL 1986
Aseară, am avut o con

vorbire telefonică cu 
Mirceo Lucescu, directo
rii tehnic al F.R.F, aflat la 
Londra, la invitația federației 
eng.'eze, pentru a avea dis
cuții cu delegații tuturor ce
lor cinci federații reprezen
tate in grupa a Ifl-a a pre- 
i r-..-.ariilor C.M. 1936 pentru 
definitivarea programului. El 
ne-a comunicat ordinea me
ciurilor echipei României :

1984

12 septembrie, Belfast : 
Irlanda de Nord — România

1985

3 aprilie. București :
România - Turcia

I mai, București : 
România - Anglia

6 iunie. Helsinki : 
Finlanda - România

28 august, București : 
România - Finlanda

II septembrie. Londra ; 
Anglia - România

16 octombrie, București : 
România - Irlanda de Nord

14 noiembrie, Istanbul : 
Turcia - România.

„iN FOTBAL E NEVOIE 
DE ECHILIBRU. DE AICI 

PORNEȘTE TOTUL"
Dialog ca Mircea Lucesca

Mircea Lucescu Iși continuă 
cursa non-stop. Abia revenit 
de la tragerea la sorți, el a ple
cat joi dimineața la Londra, 
pentru a se întîlni cu toți ani- 
trenorii (directorii tehnici 
sau managerii) celorlalte patru 
echipe . ale grupei a treia a 
Mundialului, pentru stabili
rea datelor de disputare a me
ciurilor, moment deosebit de 
important în „viața prelimina
riilor".

Așadar, un scurt intermezzo, 
înainte de avion...

Rep : Noaptea de 30 noiem
brie a rămas în urmă, am citit 
tot felul de declarații. le-am 
auzit, le-am citit și pe cele ale 
directorului tehnic, rostite la 
cald. Ce se poate spune acum, 
după ce vinul victoriei a în
ceput să se așeze 7

ALL. Bucuriile unui antrenor 
sint scurte. O zi — două in
tr-un an întreg... Mărturisesc 
că in seara de 1 decembrie am 
lucrat pină după miezul nopții 
la lista de priorități pentru dis-

Astăzi, ultimul act al sezonului oficial de toamnă

MECIUL RESTANȚA
Ultimul act al sezonului com- 

oetitional de toamnă se va 
consuma astăzi. Iubitorii fot
balului din Capitală vor putea 
urmări partida restantă din e- 
tapa a 11-a. dintre Dinamo șl 
Corvinul Hunedoara, progra
mată de la ora 13.30 oe stadio
nul din Șoseaua Stefan cel 
Mare si care va fi condusă la 
centru de L Igna (Timișoara), 
aîutat la linie de S. Necșulescn

Ifltre Zikicli șl Londra
cuția de la Londra, in vederea 
stabilirii datelor.,.

Rep : Și ce cuprinde această 
listă ?

— M.L. Nu mai puțin de 18 
puncte, in ordinea importanței. 
Iar dacă acceptăm ideea că ți 
ceilalți patru pot avea cite 18 
asemenea „condiții", e limpede 
că discuția nu poate fi ușoară.

Rep : Cum a fost în Elveția, 
la tragerea grupelor Mundia
lului ?

ML. Am căzut intr-o grupă 
in care se poate juca. Sper că 
jucătorii noștri au experiența 
necesară pentru evaluarea for
ței reale a grupei. In orice caz, 
le-aș atrage atenția că Turcia 
a invins Irlanda de Nord și 
Austria, tar Finlanda a realizat 
un mare 1—1 cu Polonia, ch ar 
la Boniek acasă. Pe de altă 
parte, sint convins că jucăto
rii noștri nu vor uita că au

loan CHIRILA

(Continuare în pag 2-3)

DINAMO-CORVINUL
(Tirgoviște) șl V. Titoiov (Dro- 
beta Tr. Severin).

în eventualitatea obținerii 
victoriei. Dinamo ar deveni li
der de toamnă, cu 25 de punc
te la activ. Corvinul. cu inter
naționalii Gabor si Klein în 
formație, des! păstrează sansa 
a doua, va tinti cel puțin re
miza. pentru a se desprind» 
din plutonul de ios al clasa
mentului. unde ocupă locul 14. 
cu tot atîtea puncte.

Șl CIȘTIGĂ IN FATA CAMPIONILOR!
• De La 8-2 la seturi ți 2-10 in setul III, Steaua ciștigâ, 

după 5 ani, in fața dinamovițtilor • Dinamovistele au cițtigat 
derbrul feminin si au devenit lidere de.„ toamna

Păcat că derby-ul masculin 
al turului, in prima divizie de 
volei, a fost urmărit doar de 
vreo mie de spectatori Pentru 
că cei ce au fost prezenti ieri 
în sala Floreasca n-au avut 
ce regreta. Poate doar in pri
mele două seturi, in care ste- 
lîstii — pur si simplu blocat!

Vremea acumulărilor cantitative a trecut

ȚARA DE SUS POATE OFERI ACUM
MARI PERFORMERI ÎN SPORTURILE DE IARNĂ

Județul Suceava oferă lo
tului olimpic al României care 
se pregătesc oentru Olimpiada 
de iarnă de la Saraievo oe Li
liana Ichim. cea mai bună 
schioară alpină, si oe Gabriela 
Haja. la sanie. Dar contribuția 
Tării de Sus este mai largă, 
deoarece trei dintre componen- 
tii lotului de biatlon (Gh. Ber- 
dar. V. Todasoă si V. Beje- 
narin). actualmente la clu
burile orincioale de orofil din 
Brasov au plecat In ultimii ani 
de oe meleagurile sucevene, 
unde au fost descoperiti si for
mați oină la un anume nivel, 
în același timp C.S.S. Vatra 
Dornei — unitatea reprezenta
tivă a sporturilor de lamă 
din regiune — se situează ne 
locul 13 în clasamentul unități
lor alcătuit oe criteriu numă
rului de performeri oferiți lo
turilor olimpice ale tării, in 
«axe ounctează un total de 26 

de trac si... de povara a 5 ani 
de insuccese în fata campioni
lor — aproape că au făcut fi- 
euratie în teren. Dar cînd ni
meni nu se mai aștepta în mo-

Aurelian BREBEANU

(Continuare in pag. 2-3)

unităti din toate iudetele mon
tane.

în același timp insă, perfor
merii ghetii si zăpezii din Su
ceava sînt prezenti doar in 
clasamentele săniei si schiu
lui alpin. in timD ce alte dis
cipline (practicate sau care au 
condiții mai mult sau mai ou- 
tln favorabile de a fi practi
cate) absentează : patinajul
viteză si artistic. hocheiul.

Radu T1MOFTE

(Continuare In pag 2-3)

Liliana Ichim. de la C.S.Ș. 
Vatra Dornei, cel mai bun 
produs sucevean In probele 

de schi alpin

Foto : Dragoș NEAGU

S-a încheiat finala șahiștilor

MIHAI GHINDĂ CUCEREȘTE
AL TREILEA TITLU

„Furtuna" ce se aștepta în 
ultima rundă a campionatului 
national masculin de sah nu 
s-a mai produs. Un -calm plat* 
s-a așternut după ce liderul 
Ghindă a cistigat (destul de 
ușor) la Lupu asigurindu-ș: 

astfel primul loc. Nu-i de mi
rare. deci, că toate celelalte 7 
partide au fost remize : Subă
— Gheorghiu. Stoica — Griin- 
berg. Pavlov — Ghitescu Ni- 
colaide — Bărbulescu. Ionesco
— Stefanov. Foișor — Mără- 
sescu si Kertesz — Oltean. 
Stoica a cistigat întrerupta cu 
Subă.

Acumulind 10.5 o (6 victorii 
9 remize, neînvins). MIHAI 
GHINDA, component al clubu
lui Universitatea București de
vine pentru a 3-a oară cam
pion de sah al României. Ur
mează in clasament : 2—3. V. 
Stoica. FL Gheorghiu 9.5 p. 
4—7. M. Subă. M. Pavlov. S. 
Grunberg, C. Ionescu 8,5 p. 
8—9. D. Bărbulescu. Th Ghi
tescu 8 p (in ordinea coeficien
ților S.B.) 10. P. Stefanov 7.5
p. ÎL D. Oltean 7 p. 12. L 
Mârăseseu 6 p. 13—16. O. Foi
șor. V. Nicolaide. S. Lupu A. 
Kertesz 5 p.

Primii 8 dasati păstrează 
drept de ioc direct in finala 

BASCHLIBAUSILLL DL LA OLIMPIA BUCUÎLEȘ[| 
AU CÎȘTIGAI JIIRNEUl DL LA BERLIN

Echipa feminină de baschet 
Olimpia București (antrenor : 
C. Paraschivescu) si-a onorat
și a treia participare la Tur
neul Internațional de la Ber
lin, cucerind (ca și la prece
dentele ediții) locul I. Clasa
ment final : 1. Olimpia Bucu
rești, 2. Slavia Bratislava, 3. 
Olimpia Poznan, 4. Humboldt

de anul viitor : ceilalți vor e- 
volua in „finalele B“.

în concluzie, un turneu foarte 
puternic (reunind-2 mari maeș
tri. 7 maeștri Internaționali. 5 
maestri FIDE un maestru și 
un singur candidat de maestru) 
care — mai ales în a doua «a 
jumătate — a fost deosebit de 
animat. Si un ultim amănunt : 
cu excepția campionului doar 
doi concurenti n-au cunoscut 
înfringerea — Fl. Gheorghiu si 
M. Pavlov. Interesant de re
marcat că si anul trecut ei au 
fost de asemenea neînvins!

Valertu CHIOSE

Universităt Berlin. 5. K.P.V.
Halle. 6. Lotul de junioare al 
R. D. Germane.

'upa coșgeterei__T=____  competiției
a primit-o Măndica Ciubăncan 
— 78 puncte înscrise.
de Ciubăncan



Cluburile sportive școlare și marea performanță

LA C.S.Ș. TIMIȘOARA, PRINCIPALUL OBIECTIV
CREȘTEREA VALORICA A TINERELOR TALENTE

relua! campionatul Diviz

STEAUA SINGURA
CONTINUA SA COT

Anul înființării î 1957 ; secții : baschet, ciclism, judo, lupte 
greco-romane lupte libere, natațle, patinaj artistic, pentatlon 
modem rugby șah, tenis de cimp, volei ; cadre tehnice : M 

-de profesori și 3 antrenori i elevi tn pregătire : 826. încadrați 
In Și de grupe (35 începători. 17 avansați, ia performanță) ; 
Intre 1357 și 1983 : 280 de campioni, 328 sportivi tn loturi, 845 
sportivi transferați : un maestru al sportului, 2 candidați maeș
tri, 3 candidați olimpici. 8 sportivi de categoria I, 39 — cate
goria a Ii-a

oliimpici, 8 sportivi de categoria I, 39 — cate-

al Timi- 
școlar o- 

,pion avan-

In peisajul sportiv 
șoarei, Clubul sportiv 
cupă locul unui 
sat", dat fiind rolul pe care o 
astfel de unitate îl are în con
figurația activității sportive lo
cale. „Este și motivul pentru 
care ne străduim să ne desfă
șurăm munca în așa fel îneît 
■ă 
lor 
riu

răspundem integral sarcini- 
— ne spune prof. Dezide- 
Blaier, directorul clubului 

astfel ca să putem promo- 
în arena performanței ti-va

ncri de reală perspectivă*4.
Care sînt direcțiile prioritare 

spre care se îndreaptă atenția— 
profesorilor și antrenorilor 7 In 
primul rind. spre mărirea vo
lumului de muncă, știut fiind 
faptul că numai prin eforturi 
intense, pe toată linia și fără 
concesii, se poate ajunge la 
rezultatele dorite. „Apreciem —

ni s-a spus — că pentru noi, 
de fapt pentru toate unitățile 
de acest nivel, factorul princi
pal este cadrul didactic, el fi
ind motorul întregii activități*4. 

, Intr-adevăr, acolo unde există 
pasiune, dăruire, muncă fără... 
cronometru rezultatele sînt re
marcabile. Dacă, la toate aces
tea se adaugă și o bază ma
terială corespunzătoare, atunci 
sporul de calitate este evident. 
Dealtfel, Clubul sportiv școlar 
din Timișoara dispune de o 
bază materială dintre cele mai 
bune, excelent organizată, ca
pabilă să favorizeze pregătirea 
și lansarea în circuitul perfor
manței a numeroși sportivi. De 
aceea, o altă direcție care se 
urmărește este utilizarea aces
tei baze materiale — teren de 
rugby, sală de pregătire fizică, 
sală de șah, sală de scrimă,

sală pentru pistol cu aer com
primat, 
te, trei 
internat 
va mai
40\’25 m — Ia capacitatea ma
ximă, in concordanță directă 
cu numărul de ore de antre
nament planificat pentru fie
care disciplină Trebuie spus 
că la realizarea climatului fa
vorabil pregătirii iși aduce o 
apreciabilă contribuție Inspec
toratul școlar (inspector gene
ral : Vasile Bolog), precum ș! 
diferite școli, dintre care se 
detașează Liceul ind. electro
nică și Școala gen. 24. Intere
sant ni se pare, pentru a în
țelege mai bine climatul in 
care se desfășoară activitatea 
clubului, să subliniem și fap
tul că dintre absolvenții aces
tei unități 108 au devenit pro
fesori de educație fizică Iar 
dintre aceștia o parte au re
venit în club ca antrenori, ală
turi de ei lucrind cu bune re
zultate și maeștrii sportului 
Beatrice Huștia (patinaj), Iuliu 
Galo viei (pentatlon modern), 
Ligia Jicman (șah), Sorin Gră-

două bazine descoperi- 
terenuri de baschet, 

cu cantină, la care se 
adăuga încă o sală de

CAMPIONATELE DE VOLEI
(Urmare din pag. I)

mentul in care Dinamo condu
cea cu 2—0 Ia seturi și cu 9—t. 
10—2 si 11—4 în cel de al trei
lea. Dartida s-a relansat, a de
venit spectaculoasă si s-a în
cheiat cu o întoarcere de re
zultat de-a dreptul uimitoare, 
cu succesul formației Steaua la 
scorul de 3—2 (—4, —5. 12. 15. 
9). după două ore de 1oc I 

lncenutul meciului a fost do
minat de campioni, care — cu 
un moral ridicat — au redus 
recede Ia tăcere inimoasa 
lerie stelistă si âu retezat ad- 
versarilor si Dutinul elan pe 
Care-1 aveau în start O con
centrare perfectă în toate fa
zele. la fiecare minge, o gîndi- 
re tactică de maestri, combina
ții la fileu, atacuri necruțătoare, 
fără outintă de ripostă dar 
mai ales blocaie nemiloase — 
acestea erau atuurile dinamo- 
vistilor care, iumătate din meci 
au incintat Drin stiinta tocului 
etalată din belșug. De partea 
cealaltă, doar Pompiliu Dascălu 
si Silviu Pralea. acești tineri 
talentati. se străduiau cit pu
teau si ei să tină steagul sus. 
în speranța că Dină la urmă 
coechipierii lor vor depăși lun
ga orăbusire psihică 
ce părea imposibil s-a 
La iumătatea setului 
meciul părea iucat. 
introducere a lui Săniuță (care 
a corectat treptat o preluare - 
catastrofală) si puternica reve
nire a lui Mina. într-un mo- 

care si dinamovistii 
concentrarea. au 

asnectul locului. Pe

Stelistul Florin 
Mina cîștigă due
lul la fileu cu di- 
namovistul 
Ii an Vrîncuț 
privirile
Bădiță, Ionescu ți 
Pralea.

Emil- 
sub 

colegilor

atenti la 
dubla)

Foto :
Ion MIHAICA

Tutovan, Măș- 
Strauff, res-

s-au remarcat : 
eășan, Olteana, 
pectiv Savu, Cionca și Gavrilă. 
<L DOMUTA, coresp.).

C.S.U. ALUMINA ORADEA
— ȘTIINȚA MOTORUL BAIA
MARE 3—0 (15, 1, 8). ~
câți : Manele, Năsăudean, 
Dragoș și Răduță,
Mibalca. Chezan si 
GI1IȘA— coresp.).

UNIVERSITATEA
— EXPLORĂRI

ran) ; DINAMO — Mariana lo- 
nescu, Victoria Bancim Geor- 
geta Lungu, Irina Velicu, Doi
na Moroșan. Mirela Pavel (O- 
tilia Szenkovics).

Si. ceea 
petrecut. 
3. cînd 
inspirata

meni în 
slăbiseră 
schimbat 
de altă narte. incuraiati de un 
sir de uimitoare greșeli la pre
luare ale omului nr, 1 al dina- 
movistilor la acest capitol (Dan 
Girleanu). stelistii au pornit o 
irezistibilă contraofensivă, rea
lizând în finalul setului 9 punc
te consecutiv. Dascălu. Mina. 
Pralea. Săniuță s-au dezlănțuit 
în atac, blocajul a început șasă 
stăvilească De trăgătorii alb- 
rosii' (ne Pod. pe Enescu — care 
în final a fost sistematic blocat 
6i . scos din mină”. De Gîjrlea- 
nu. Vrîncuț sau Gheorghe). iar 
cînd snre final a fost introdu» 
în teren Dumănoiti reușitele a-, 
cestuia s-au dovedit tardive., 
De faDt. Dinamo a mai avut 
doar o sclipire în finalul setu
lui 4. cînd de la 9—14 a reușit 
egaterea. Arbitrii R. Farmus si 
D. Dobreseu au condus, tn ge
neral bine, echipele : STEAUA 
— Ionescu (Onrea). Dascăiu, 
Pentelescu (Macavei). Pralea, 
Mina. Bădiță (Săniuță) ; DINA
MO — Căta-Chițiga. Enescu 
(Păusescu). Girleanu. Pop (Sla
bul. Vrîncuț (Dumănoiu). 
Gheorghe.

Celelalte rezultate din ulti
ma etapă a turului în campio
natul masculin :

TRACTORUL BRAȘOV 
AS. A ELECTROMUREȘ 
MURES 3—0 (9. 10 5)

TG.

SUCEAVA — 
’ORUL BUCUREȘTI

Cel maj frumos
''•V, care au 

'‘egorică la

Remar- 
D. 

respectiv 
Marc. (I.

Modesto FERRARINI

CRAIOVA 
BAIA MARE

CRAIOVA

3—1 (—7, 8, 8, MO.
L DINAMO M M 1 32: 6 21
1. Steaua U 8 1 Slrlî 20
3. Explorări U 8 3 26 d9 19
£ Universitatea H 7 4 24:21 18
5. Eicond Dinam© H 8 5 26l22 17
C Tractorul 11 5 6 2120 16
7. C.S-M.U. îl 4 7 19 24 15
a. Calculatorul H 4 7 118:25 15
9. ASA Euectrom. a. 4 7 14:27 15

10. CSU Alumina El 3 8 16:26 14
10. Relonul fii B 8 1726 14
12. S-t.-Motorul H > 8 14 :26 14

FEMININ

avinri

mo-
Ma- 

Moro- 
lăsau 
coci-

FLACĂRA ROȘIE BUCU
REȘTI — CALCULATORUL 
BUCUREȘTI 0—3 (—10, —9,
—1). In chiria scorului cate
goric, tinerele eleve ale antre- 
rțorului S. Cbiriță au realizat 
Baze Spumoase de volei, dar ce 
păcat că tot ele au greșii cu 
adevărat copilărește si tabela 
de scor le-a sancționat prompt. 
De partea cealaltă a fileului, e- 
levele antrenorului Tr. 
nescu au acoperit mai 
terenul, au greșit mal _____ _
impun4ndu-se pe merit intr-un 
med care a durat aproape o 
oră. Remarcate : Viorica Nicu- 
tescu, Nicoieia Stanciu și Elena 
Sander de la învingătoare, res
pectiv Cristina 
Hal. Daniela 
VESA).

PENICILINA 
RATEX BAIA 
7. —6, 6) Gazdele au avut un 
atac (în forță) mai eficient, un 
blocai si o orientare tactică su
perioară Evidențiate : Iulia 
Moldoveanu. Tatiana Popa si 
Kate Talabă. respectiv Niculina 
Bujor. Violeta Dinu si Valeria 
Maier. (Al. NOUR, coresp.)

C.S.U. GALATI — CHIM 
PEX CONSTANȚA 3—0 (9, 5. 
16). Oaspetele au început foarte, 
bine (7—1 în setul D. ’după 
care studentele au preltiat' ini
țiativa și și-au adjudecat 
ușurință două seturi, 
trudit din greu în al 
Remarcate : Speranța ______
Crina Răuță, Ileana Berdilă, 

Văduva . și- 
(T. SIRIO-

UNIVERSITATEA
— DINAMO BUCUREȘTI 1—3 
(—0, 14, —10, —7). Creiiovenii 
nu iubesc numai fotbalul. Do
vada — ieri Sala sporturilor 
din Craiova a fost arhiplină, 
iar încurajările pentru echipa 
favorită nu au contenit. în 
primul set el derby-ul’Ji femi
nin. în timp ce gazdele nu 
sa „găseau44 deloc, oaspetele au 
pornit din start cu motoarele în 
plin si si-au adjudecat setul 
la zero. sore deziluzia publi
cului. In sediul secund, craio- 
vencele șf-au revenit.
în Iuliana Enescu o Erieră mo
bilizatoare. !nr în Carmen Cucj- 
dcanu — o realizatoare efica- 
oe. He au condus permanent 
plrtă la 10—8. Din acest 
ment, campioanele, cu 
riaua Ionescu și Doăn3 
șan. foarte bune tn atac. 
Impresia că vor cîștiga.
ducând cu 14—12, dar n-a fost 
așa pentru că aceeași Carmen 
Cuejdeanu, eu o suită de ser
vicii excelente, a adus vic
toria echipei sale în prelungiri. 
După 10—5 pentru studente în 
setul trei, dinamovistete 
lănțuie atacuri 
ce. în special 
lira, fac Dunct 
câștigă la T0 !
uitiimul a fost 
librat la începuit 
cap la dap ptnă la

. care dinamovLsftele 
definitiv la drma locului. Arbi- 
trfi C. Pitaru (Sibiu) si S. Po
pescu (Constanța) au condus 
foarte bine echipele : UNIVER
SITATEA — Gabriela Dumitres
cu (Eugenia Cotescu). Iuliana 
Enescu. Lucretia Mirea (Camelia 
'-«ache), Monica Șușnaan, Ca- 

' Tomeci, Carmen Cuejdea- 
Drăgoîț Mariania Ml-, .

dez- 
foarte puterrri- 
prin Irina Ve- 
dună du net si 

Setul patru și 
ceva mai echi- 

mergînriu-se 
7—-7, după 
au trecut

Mari-
bine 

puțin.

Anton si. oar- 
Drăghici.

IAȘI
MARE 3—1 (8,

respectiv Liliana 
Ileana Geambașu 
POL, coresp.).

ȘTUNȚA' BACĂU 
RM. V1LCEA 1—3 
—13). Meci dramatic, în 
victoria a revenit echipei 
omogene, cu două 
(Ioana Liteanu și

dinaru (volei) și Bogdana Dia- 
eonescu (baschet), toți demon- 
strînd reale calități de pedagogi 
șl antrenori.

Dar vorbele nu pot avea a- 
coperire decît în fapte. In pe
rioada 1964—1980, la cele 5 e- 
dițil - - - — -
fost 
lui, 
Ind 
evoluat, 
Girleanu, 
Enescu (volei) și Iuliu Galo- 
vicl (pentatlon modern). Pen
tru ediția din ~ "
are doar pe Timeea Toth la 
Reșița, în Centrul^ republican 
de pregătire a înotătorilor, ceea 
ce este, desigur, mult prea pu
țin, mai ales că șt prezența a- 
cesteia în lotul definitiv este 
incertă. „Am traversat o pe
rioadă descendentă — ne spu
nea prof Dezideriu Blaier —, 
dar am luat Imediat măsurile 
necesare, eeea ce mă face să 
cred că perspectiva va fi mult 
mai bună44. Intr-adevăr, pe lista 
unor posibili candidați pentru 
ediția ’88 — idee subliniată la 
o recentă consfătuire de lucru 
ca prioritară pentru C.S.Ș. în 
perioada următoare — se află 
cițiva sportivi talentați : Zsig- 
munt Babrovscbi (baschet). 
Cornel Cotoșman, Eugen "Virag 
(pentatlon modem), Timeea 
Toth (înot), Felix Simitean 
(patinai artistic) ș.a. Să mai a- 
dăugăm cuprinderea în loturile 
naționale a 27 de sportivi (3 la 
baschet, 2 la lupte greco-roma
ne, 6 la pentatlon modem, 6 
la volei, 5 la șah, 4 la natație, 
unul Ia patinaj), dintre care 
unii au reale șanse de a urca 
valoric. Desigur, nu atît nu
mărul interesează — deși și a- 
cesta nu este de neglijat —, 
cit mai ales VALOAREA celor 
oferiți marii performanțe. A- 
cesta este punctul în jurul că
ruia pivotează întreaga activi
tate, iar faptul că dintre absol
venți sînt mulți care în de
cursul anilor au ajuns printre 
cel mai buni în disciplinele lor 
(Sorin Ardelean
Nadia
Mircea Jurj — rugby, Dan Gir
leanu — volei ș.a.) demonstrea
ză că Ia. C.S.Ș. Timișoara se 
lucrează cu responsabilitate și 
pasiune.

Evident, există și destule ne- 
Impliniri — în ceea ce privește 
selecția, pregătirea la anumite 
grupe de vîrstă, legătura cu 
marile cluburi etc. — care frî- 
nează activitatea, care consti
tuie bariere tn calea deplinei 
afirmări. Fără îndoială, stă în 
puterea întregului colectiv de 
a avea rezultate și mai bune, 
de a-și îndeplini cu adevărat 
rolul de pepinieră a marilor 
performeri.

ale Jocurilor Olimpice au 
prezenți 7 elevi ai clubu- 
anul 
1980,

cel mal fructuos fl- 
cind la Moscova au 

printre alții, ți Dan 
Căta-Chițiga, Iuliana

1984, C.S.Ș. o

baschet,
Becheresen — tenis,

Emonuel FANTANEANU

cam- 
hand-

. Cea de a 12-a etapă a 
Dionatului Diviziei „A" la 
bal masculin s-a consumat ieri, 
de astă dată echipele evoluînd 
împărțite în două grupe valo
rice : cele care candidează pen
tru locurile fruntașe (6 forma
ții : Steaua. Dinamo București, 
H. C. Minaur Baia Mare, Di
namo Brașov, Independența 
Carpați Mirșa și Constructorul 
Arad), precum și cele din a 
doua parte a plutonului (Poli
tehnica Timișoara, Minerul 
Cavnic, Universitatea Cluj-Na- 
poca, Tractorul Brașov, Con
structorul Oradea și Relonul Să- 
vinețti). Jucînd ia valoarea ri- 

Steaua 
„celor 
echipă

dicată binecunoscută, 
se menține în fruntea 
șase44, fiind singura 
neînvinsă de la începutul cam
pionatului. Scurte relatări de 
la această etapă.

STEAUA — CONSTRUCTO
RUL ARAD 27—18 (12—8). în 
primul meci4 al cuplajului din 
sala Floreasca. campioana tării 
a întrecut la scor, așa cum era 
de așteptat, forrpația arădea
nă Deși oaspeții4 au făcut efor
turi mari, n-au putut pune pro
bleme deosebite formației pre
gătite de Radu Voina și Otto 
Telman. Campionii au evitat 
blocul central foarte înalt al 
apărării adverse, jucînd pe ex
treme, și au folosit bine arma 
contraatacului. Ambii portari, 
Nicolae Muqteanu și Adrian 
Simion au apărat foarte bine. 
Au înscris : Dumitru 6, Berbece 
5, Mirică 3, Stingă 3, Niculae 3, 
Petre 3, 
Birtalan 1
Jenea 6, Rusu 4, Vasilache 4, 
KoUeth 2. Cernica 2 — pentru 
Constructorul Arad. Au arbi
trat bine C. Căpățînă și N. 
lancu (Buzău).

DINAMO BUCUREȘTI — IN
DEPENDENTA CARPAȚI MÎR- 
ȘA 39—27 (16—17). Oaspeții
s-au aflăt, surprinzător, 40 de 
minute la cirma jocului, con
ducted cu 5—2, 6—4, 11—8,
14—11, 18—17 și cu .20—19 te 
min. 39. Apoi ei au căzut fi
zic și psihic, permitted echipei 
Dinamo să treacă la conducere 
și să-și materializeze valoareă 
reală prin contraatacuri rapide 
și goluri înscrie din faze lu
crate frumos. Echipa lui Ghi- 
ță Licu și Valentin Samungi 
ciștjgă pe merit această intîl- 
nire în care a dominat copios 
finalul. Au marcat : Dogărescu 
7, Grabovschi 7, Durău 6, Be- 
divan 5, Roșea 5, Oprea 3, 
Omer 3, Mocanu 2, Jianu L 
respectiv Becicheri 8, Tătarn 6: 
Maici 5, Cornea t, Paraschiv 2, 
Zsurzsa 1, 
bitrat bine 
Dumitrescu

Daniel 2, Gbimeș 1, 
pentru Steaua ;

Ciobanu 1. Au ar- 
C. Cristea și Gh. 
(Constanța).

Hristache NAUM

II.C MINAUR BAIA MARE
- DINAMO BRAȘOV 21—17

cu 
dar au 
treilea. 

Gâman,

— CHIMIA 
(-9. 4, -5, 

care 
mai 

trăgătoare 
Mariiena 

Dubinciuc) foarte bune și o 
coordonatoare (Mihaela Mircea) 
lucidă. (Eug. 1’EIRĂU. coresp.) 

C.S.M. LIBERTATEA SIBIU
— FARUL CONSTANTA 3—« 
(8, 11, 6). *
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Care dintre aceste sute de tineri 'participant la „Festivalul sportu
lui de iarnă sucevean" va reuși sd devină.- medaliat olimpic 1si devină.- medaliat olimpic ?

M. RAHOVEANUFoto:

.ȚARA DE SUS
(Urmare din pag.' 1)

schiul fond si biailonul. îr.tre 
aceste două coordonate, vi- 
zînd realizările (deloc mărun
te) si nmmpHnirile (uneori— 
inexplicabile) se poate situa ac
tivitatea de performantă în 
sporturile de iarnă din acest 
iudet montan din nordul tării, 
în acest perimetru, reporterul 
va încerca să sublinieze cîteva 
dintre căile — depistate în 
urma unor discuții cu factori 
răspunzători din județul Su
ceava — prin care sportul de 

’ lamă de ne aceste meleaguri ăr

(7—8). Peste 
tort au urmări 
gură un meci 
lat si foarte J 
mai multe el 
vistii au luai 
6—5 in min.
rări au evolul 
tarul lui H.C. I 
viei, cât si d 
Jerebie. si-au I

Cezar Drăgă 
torul Arad) 
un gol sigur

dezlănțuiri 
între două a 
ambițioase, 
sîndu-se dafjt 
mai vizuroal 
în atac. Aud 
7. Boros 6. I 
2, Stamate I 
pentru H.C 
lescn 7. And] 
Donca 2. Mii 
comban 1 ] 
Brasov. Au] 
mandi si TiI

minerul!
STi'.UCTORU 
29—28 (15—1 
outat In săli 
Mare — al 
tehnice si I 
bite, dar aci 
balistii din I 
prins abia I 
dei. fnscriitl 
marcat : lai 
gan 6. Vintil 
iecan L C<1

9—12, se
1968—197

Acțiuni

nentă 3 fo 
mentul ca. I 
de cuvenita 
trebăm cari 
NUARE p 
nisti de ca 
ne ? Ar fl| 
dată fiind | 
a unor tall 
de căutare| 
meri si del 
continue. | 
lucrurile | 
orlmul rinl 
o măsură I 
snre dcsl 
Ia C.S.Ș. I 
unde cloci 
ienariu). 1 
milare <111 
fusese a 
astfel că tl 
a dat biall 
se mai na

POATE OFERI MARI P
în lumină si mai 
lui disponibilități, 
astfel mai activ 
disciplinelor ier- 
noastră O facem 
județul Suceava 
o activitate de 
hibernală susti- 

înalt nivel. în toate 
olimpice specifice

putea pune 
mult marile 
contribuind 
la relansarea 
nil din tara 
în ideea că 
poate găzdui 
performantă 
nută. la 
sporturile 
ghetii si zăpezii.

BIATLON : DE CE NU MAI 
CRESC PERFORMERI Al TIRULUI 

PE ZĂPADA 1

I>e vreme ce actualul lot o- 
liniblc de biatloh are în eomoo-

PATINAJ
SÎNT AȘII

Eforturi 
s-au soldi 
Suceava. 
Dornei. I 
mai mult 
rale, pe < 
vreme fa] 
tate de 1 
că la Sud 
sinteirsfcd 
role dim j 
Dlstă oil 
gheată (4 
te zile. I 
specializai



„A" la handbal masculin

HIPA
A

CLASAMENT
NEÎNVINSA

CU MIRCEADIALOG LUCESCU
(Urmare din pap 1)

Pe teme actuale

specta- 
1 sufletul Ir 
. viu dispu- 
îculos. DupS 
ItL dinamo- 
nducerea cu 
Vrr.bele apă- 
ne iar por- 
lur — Ncșo- 
irasovean — 
it Pe deplin

1. respectiv Porumb 10. Hris- 
Uche 4, Tudor 3. Halmagy 3, 
Kapornar 2. Croitorii 2. Zam- 
fi rescu 2 Pods 1. Vrană» L 
Au arbitrat AL Virtopeanu și 
SL Georgescu (Bucureștii. (A. 
CRISAN. corespj

POLITEHNICA TIMIȘOARA
— RELONUL SAVINEȘTI 32— 22
(15—9). Timișorenii au fost su-

I
I
I
I

îeaua) s-a înălțat, Lucian Vasilache (Construc- 
ndtește de blocaj, și își

ciștigat la Bratislava o grupă 
puternică In fotbal e nevoie de 
echilibru De aici pornește to
tul Toată arta este să fii op
timist pentru inimă și sceptic 
pentru creier.

Rep : Cum au reacționat 
partenerii de grupă ?

M.L Au fost tniUniri fru
moase și. aș șpune. fructuoase 
Ele nu s-au limitat la partene
rii de grupă. Hidalgo, de pildă, 
după ce m-a felicitat, a spus că 
ar prefera să nu cadă cu 
România In turneul din Franța 
Bobby Robson, managerul An- 
gliei mi-a strins mina și a 
zimbit : „Tot vroiai să jucăm 
un amical împreună Acum o 
să jucăm două !“. Cu Ame ArV 
nesson am și convenit tn prin
cipiu să 
Suedia 
de vorbi 
antrenor 
propus să 
la “

va salva echipa de la 
Foto : Dragoș NEAGU I

jucăm două amicale 
România. Am stat 

și cu foarte tinărul 
al Finlandei. Mi-a 
jucăm un prim meci. 

București, in octombrie, 
l-am propus o altă dată, amin- 
tindu-i ei tot intr-un octombrie 
Finlanda a pierdut cu 9—0 In 
capitala noastră. A zimbit și a 
spus : .Jiu mai e Finlanda de 
atunci”-, In sftrțit, la Zurich 
am avui și nu-neroase alte fn- 
tilniri— Asta mi-a adus amin
te de cursul de acum un an. 
de la Split, rind am și jucat

un meci de sală, in compania 
selecționatei antrenorilor iugo
slavi. tn echipa ...Europei, din 
care am făcut parte, au jucat 
si Bobby Robson, și Mike En
gland. galezul, și chiar BiUț 
Bingham, antrenorul Irlandei 
de Nord — doar citeva minute, 
fi Lobanovschi, antreno
rul U.R.S.S., Am ciștigat cu 
11—9.

Rep : Ce ne așteaptă tn 
Franța ?

Jf.L. Se vor înfrunta două 
scoli. Școala fotbalului aspru, 
din care fac parte R. F. Ger
mană. Olanda (n.r. Ducescu 
nu-si putea inchipui „lovitura 
de teatru“ de la Madrid}, Bel
gia. și Danemarca. fi școala 
fotbalului mai subtil,' repre
zentată prin Franța, Iugoslavia, 
Portugalia, România. (Și Spa
nia, adăugăm noi, acum, in 
continuare mirafi).

Rep : Cu cine am prefera noi 
să... ?

M.L.
bui să jucăm probabil cu ad
versari ~ .
aici și nevoia de adaptare a ju
cătorilor. Portugalia e o echipă 
tehnică. Franța e și tehnică și 
rapidă. Iugoslavia e o formație 
absolut imprevizibilă. greu 
de prins in tipare, R. F. Ger
mania are marea capacitate de 
a înfrunta momentele grele, 
belgienii sint duri, fără jumă-

E greu de spus. Va tre-

din ambele școli. De

f rit-

^^^lispută 
deosebit de 

renii deta- 
knor actiun; 
(mai precise 
p : Mironiuc 
I. N. Voinea 
■ilescu 1 — 
hur ; Nico- 
[3. Mintiei 2, 
pian 1. Chi- 
Eru Dinamo 
rat R. Ia- 

(Buzău).

de-a lungul întregii 
Au marcat : Folker 10, 

Knuh F Voicn 4.
ghir 2. Bucățea 
Jan to 1. Dobrescn 
Samson 6. Zaharia 
Pascu 3. Plesca 1.
Iurea L Au arbitrat K Flneraș 
și N. Avram (Arad). (C. CRE- 
TU. coresp.)

neriori 
Di'* ide.

Nagy 4. Ar- 
2. Jurja 2,
1. respectiv
5. Serban 5. 
Lâmășanu 1.

I
I
I

PLNÎliU f. B.f. SU0M1I 1984 A IMPUI!
• Prima acțiune a noii „stagiuni” : consfătuirea antrenorilor divi

zionari „A* ți „B" ți a țefilor centreter de copii ți juniori

IC — GON
II. ORADEA 
ciul — dis- 
la" din Baia 
kră veleități 
fiare deose- 
kutat. Hand- 
I s-au' des- 
palul parti- 
ktremis. Au 
pdae 6. Ri- 
|Vass 3. Fe
ll. Ghergbel

UNIVERSITATEA CLUJ-NA- 
POCA — TRACTORUL BRA
SOV 37—28 (19—11). Meci do
minat. incepind din min. 14. 
de studenții clujeni, al căror 
lot a fost utilizat în întregime 
de antrenorul G. Zamfir. Por
tarul clujean Sorin Chirilă a 
apărat excelent în... cinstea 
fiului său. Bogdan-AIin. năs
cut in noaptea dinaintea parti
dei Au înscris : Bădosu 7, 
Fail 6. Petru 6. Moldovan 4, 
Jurcă 4. Pop 4. Căldare 3, Bo- 
rotee 3. respectiv Curiteann 10, 
Bondar 9. Andrei 4. Schmidt 
3. Coman 1. Folosea 1. Au ar
bitrat D.
(Ploiești). (R. MIRCEA, coresp.)

Purică si V. Erhan

verși tar I.E.F.S. >rga.- .zează In perioa- 
nbrie 1983 și 3—7 ianuarie 1984, Intre orele 
tir. pentru eleve și elevi riăscuți Intre anii

'ea loc la poligonul I.EJ?.S.. din str. Maior
11 ^^rublicii). tramvaie 3—8—13—20 si me-

leni. e mo- 
lintentionat) 

să ne fn- 
LN CONTI- 
Pde biatlo- 
k bucovine- 
[normal ca 

PROBAT/.
re. procesul 
NOI perfor- 
I a lor să 
inexplicabil. 
tzăDezit. în 
I că în 198C 
la condus 
I secției 
bornei 
pșcă si 
|unil;itii 
lung (unde 
I Berdar !). 
ludetul care 
I valoare na 
Itlonu! !

de 
(de 
Be- ' 
si-

Munteanu si soția sa. profe
soară de patinai artistic, si-au 
început activitatea Ia Sucea
va. ei bine. acum, cu adevărat, 
nimeni si nimic nu se mai află 
în calea apariției si formării 
unor campioni veritabili ai 
ghelii Ia Suceava. Este însă 
așteptat si ajutorul federației 
de specialitate pentru ca. cu 
forte unite. Tara de Sus să 
devină un centru puternic al 
performantei în patinaj.
HOCHEI : O NECESARĂ REAC

TIVARE IN FOLOSUL 
4ANTEJPERFOR

O situație cu totul pa 
xală : rădăuțenii. care 
echipă în Divizia ..A” de

a®
mal

MERI
ONDITii, 
riNATORII i

, C.J.E.F.S 
lizarca tn 
12. Vatrs 
Rădăuți a 

ioane natu- 
din ultima 
vie activi- 

îi amintim 
1 de un ar.
r pentru 

taMc unica 
iCcială cu 
L din aces- 
Dfesor (cu 
Lj Cornel

I

I
I
I
I
I
I
I

Astăzi ia sfîrșit, practic, sezo
nul fotbalistic oficial 1933 prin 
disputarea restanței Dinamo — 
Corvinul. Desnonstrtr.d prevedere 
și preocupare pentru atacarea 
noii stagiuni ta cele mai bune 
condițlunl, F.R-F. a șl trecut la 
pregătirea viitorului sezon, art-.ci- 
țSr.d primele acptml ale anului 
1964.

Anali-a turului campionatului 
și consfătuirea antrenorilor «livi- 
ilonari „A* șl „B* și șefilor cen
trelor de copii și juniori este 
prima dintre aceste -acțiuni, care 
se va desfășura tatre t șl 7 ia
nuarie ta București, ta sala de 
conferințe a botetaXd „Turist*. 
Cu acest prilej vor ti prezentate 
Importante referate »i lecții. în
drumări privind sezonul de pri
măvară U84. La consfătuirea or
ganizată de forul de specialitate 
vor participa antrenorii princi
pali divizionari „A* șl „B*. pre
cum șl șefii centrelor de copil și 
juniori, al liceelor cu program 
de fotbal. Această consfătuire 
de lucru se arată ea foarte 
portantă tn perspectiva 
conului eompetițional 
dominai de turneul final 
de la Paris și de startul 
Urnln ariile CAL 19SS.

începerea pregătirilor 
oarelor ^\* pentru noul 
eompetițional a fost fixată pen
tru ziua de 9 ianuarie.

Un capitol special B constituie 
pregătirea arbitrilor ta vederea 
noului sezon. Lotul -A* se va 
reuni în a doua decadă a Junii

februarie (data precisă va fi a- 
nunțată în zilele următoare), iar 
arbitru din ioturile „B" șl „C” 
ta draci centre zonale (Tg. Jiu. 
Buzău, Oradea. Iași. București), 
ta perioada 14 Ianuarie — ta fe
bruarie.

tați de măsură, iar Danemarca 
e echipa care a eliminat An
glia. O echipă pe care o cu
noaștem, care a jucat la Bucu
rești mai bine chiar decît 
Suedia... Îmi vine să zimbesc 
uneori, amintindu^mi că ci
neva a scris despre acel 1—C 
al nostru cu selecționata Da
nemarcei, ca despre un meci eu 
o echipă care s-a antrenat in 
avion...

Rep : Ce reprezintă califi
carea de la Bratislava pentru 
antrenorul Lucescu T

M.L. O noapte de neuitat și 
nenumărate obligații tn plus. 
Fotbalul de astăzi nu așteaptă. 
Aleargă mereu înainte. Si dacă 
pierzi o singură clipă-, of, cli
pa aceea dinaintea meciului cu 
Cehoslovacia, de la București.,. 
Am 
acel 
Nici 
cum 
slab...

Rep : Pierduseși atunci spe
ranța în calificare ?

M.L. Nu ! Pornisem la drum, 
e adevărat, fără prea mari 
speranțe. Mi-a’ dat aripi me
ciul cu Suedia, de la Bucu
rești. Atunci mi-am zis că 
pot face o echipă. Tin minte, 
l-am condus pe Bearzot la ae
roport. Eram in al nouălea cer. 
Dar am căutat să-i smulg in
direct părerea. Cred că am 
reușii să fiu un bun reporter. 
Am obținut atunci cam tot ce 
trebuia. Meciul cu Cehoslova
cia a fost o necesară coborire 
cu picioarele pe pămint.

Rep : Ce ne așteaptă to 
Franța ? Repet întrebarea.

M.L. Franța e doar încheie
rea unei etape-. După Care 
vom lua totul de la capăt, cu 
o listă de vreo 40 de jucători, 
cu o nouă vizită medicală și 
citeva casete video, pe care, 
dacă le at, nu mai poți dormi 
chiar și cu cel mai puternic 
somnifer—

revăzut de nenumărate ori 
meci. Chiar zilele trecute, 
acum nu-mi dau seama 
de am putut juca atit de

im-

al 
tu

13M,
C.E. 
pre-

bine de două decenii, n-au mai 
văzut formația favorită, intr-un 
meci oficial de vreo ă ani 1 
Pentru că. la Rădăuți, același 
oraș care a oferit acum un de
ceniu De Gh. Hutanu, Olinici- 
Nistor. Morosan si altU. nu e- 
xistă decît un patinoar desco
perit. înghețat naturaL ni
velat cu... butoiul si ca cârpa ! 
Așa că soluția este deplasarea 
zilnică la patinoarul din 
ceava. 
secintă. rar realizată, 
tenii -de la 
,.A“) fac doar 
mente 
noar. Dar 
tinge cotele 
cibilc, și din 
rente în pregătirea fizică

dse poale fare

Su- 
eostisitoare. si in con- 

Rădău-' 
Metalul (Divizia 

___  două an tren a- 
săptăminal pe pati- 

valoarea lor nu a- 
ațteptate »i po- 
cauza unor ea

ter 
firi gheată 0

• Condițiile naturale 
zăpadă altitudini favorabile), baza materială si 
populația școlară numeroasă (la acest capitol 
ludetul este al 6-lea în ierarhia națională) con
feră Sucevei atuuri deosebite Dentru afirmarea 
tuturor sporturilor de iarnă O mai bună orga
nizare sl coordonare a activităților din partea 
organelor locale de resort, un control si o exi
gentă sporită fată de munca din secții trebuie 
si fie sarcinile principate pentru următoarea 
perioadă.
• Sprijinul organelor locale de partid ăl 

de stat este exemplar, mai cu seamă in privin
ța amenajării si punerii în stare de funcționare 
a unor obiective sportive specifice de excelentă 
calitate : pistele de patinai de la Suceava. 
Pista de sanie de la .Vatra Dornei. sălile de 
fertă de Ia stadion (trebuincioase si ele pregă
tirii performerilor Iernii) constituie un funda
ment solid pentru o adevărată rampă de lan
sare a sporturilor de iarnă. E momentul ca din 
județul Suceava să crească anual campioni au- 
tentiefe, capabili să contribuie la afirmarea , to*, 
tcrnationalâ a sporturilor noastre hibernale.

(temperaturi scăzute.

Intre 23 — 23 ianuarie. In 6 centre din țara

„ CUPA SPERANȚEL OR" LA MINIFO TBAL

REZERVATA ECHIPELOR DE COPII
„Cupa Speranțelor* la minifot- 

bal, acțiune de Interes național, 
tșl propune depistarea unor ele
mente înzestrate și va fi organi
zată de CJ4.E.FA-, FJt.F. șl 
M.E.I„ ta perioada '23—28 ianua
rie (faza pe zonă tn S orașe). 
Echipele câștigătoare pe zone 
vor participa la turneul final, 
care va avea loc la Brașov. în
tre ®—Ii februarie. La această 
competiție au dreptul de partici
pare copii născuți tn anii 1970,. 
1971. 1972 șl mai mid. Competiția 

va organiza pe două eatego- 
de virstă : a) jucători născuți 
anii 1979—1971 (an caiendarls-
1 ianuarie — 21 decembrie) ; 
jucători născuți ta «nul 1977

rit 
ta 
tic

si tactică. Nici cele două sec
ții sucevene cu sarcini de 
selecție si inițiere nu-si ating 
scopurile. valoarea juniorilor 
formați fiind sub nivelul gene
ral. Se face necesar un efort 
mult sporit din partea instruc
torilor de hochei (foarte nume
roși !). a antrenorilor si chiar 
a activului C.J.E.F.S. de a or
ganiza mai bine activitatea ho- 
eheistică din județ, de a crea 
o atmosferă si mai propice a- 
cestei ■ discipline. un cadru 
științific mai accentuat în pre
gătire. Un posibil subiect de 
meditație si Dentru federația de 
hochei, pentru ca orașul Ră
dăuți să fie reactivat pe alte 
coordonate, la nivelul rolului 
oe care l-ar putea avea In ho
cheiul nostru

(an calendaristic 1 ianuarie — 
31 decembrie). Participarea se va 
face pe baza tabelelor semnate 
de CJ.EJA. și a prezentării cer
tificatelor de naștere. Fiecare e- 
chlpă va fi compusă <ftn 5 jucă
tori de clmp șl un portar șl va 
trebui să prezinte avizul medi
cal. Arbitrii vor fi delegați de 
colegiul județean de arbitri de 
pe raza județului respectiv.

Iată localitățile șl componența 
grupelor :

BRAILA. grupa I. ca participa
rea echipelor F.C.M. Progresul 
Brăila. FX. Constanța, Dunărea 
C.S.U. Galați, Sportul studențesc 
Buc., Rapid Buc, CJS.S. Galați.

BUZĂU, grupa a n-a : Gloria 
Buzău, Petrolul Ploiești, Dlnamc 
Buc., Steaua Buc., C.S.S. Electro- 
aparataj Buc, CA. Tîrgovtște.

RM. VTLCEA, grupa « m-a : 
Chimia Rm. VEcea, CA.S. Rzn. 
VEcea. Universitatea Craiova, 
CA.S. Rovine Craiova, F.C, Ar
geș Pitești. C.S.S. Șoimii Sibiu.

PIATRA NEAMȚ, grupa a 
rv-a : CA.Ș. P. Neamț. PWlten- 
nica Iași. S.C. Bacău, CS5. Ba
cău, CS.M. Suceava.

BISTRIȚA, grupa a V-* : Glo
ria Bistrița. Chimica Tîmăvenl, 
F.C. Baia Mare, „U* duj -Na
poca. A.S.A. Tg. Mureș.

TIMIȘOARA, grupa a Vl-a 5 
Politehnica Timișoara. F.C. Bihor, 
Jiul, C.SȘ Gloria Arad, CA.S. 
Banatul Tim'soara. Corvinul Hu- 
nedoara.

O VACANȚA

CU TOTUL
DEOSEBITĂ

De simbătă. 15 dintre di
vizionarele ..A” au intrat în 
pauza competitională pe 
care condițiile de climă ale 
tării noastre o impun fot
balului De miercuri șt fot
baliștii argeșeni au terminat 
primul semestru fotbalis
tic, iar azi Dinamo și Cor- 
vinul vor încheia și ele 
sezonul. în fata antrenori
lor si fotbaliștilor noștri se 
află acum zilele vacantei. O 
vacantă binemeritată, mai 
cu seamă de internaționalii 
noștri care, cu echioa na
țională si cu cele de club, 
au depus eforturi mari. în
cununate 
tisfactii. 
performanta 
măneăc 
dicate. 
trebuie 
lele de 
mă zile 
ti tea 
care 
fizică s-a _ 
maximă La fel de util tre- 

aceste 
si cele- 
tocmai

cu totii 
superi- 

orezentă 
categorie

de frumoase sa- 
pentru a ridica 

____ fotbalului ro
pe cote cît maî rî- 
Ei. in nrimul rinil, 
să se bucure de zi- 
repaus, mai cu sca
de refacere dună a- 

zeci de meciuri în 
solicitarea osihică si 

plasat la treaptă

buie să utilizeze 
săntămini de pauză 
lalte competitoare, 
pentru că de la ele 
asteDtăm nresiatii 
oare si nu simpla 
în cea mai înaltă 
competitională.

Tneene vacanta 
tică. Dar una total 
tă de toate celelalte. Pentru 
că. încheierea sezonului 
1933 reprezintă, in fapt. în
ceperea marilor obligații ale 
anului 
anului 
puține 
repede 
giune 
țări de 
Foarte 
startului 
sezon.
va fi solicitată de șferturile 
de finală ale celei mai im
portante competiții inter- 
cluburi europene, Cupa 
campionilor. în examene 
cu o parteneră care a pro
dus o atit de bună imnre- 
sie in debutul ei pe scena 
întrecerilor' continentale. Di
namo Minsk. Apoi, echipa 
olimpică va fi programată 
si ea in ultimele jocuri ale 
preliminariilor. jocuri de 
care se leagă’ încă speranțe 
de calificare. Dor. neste 
toate, primăvara Iui 1984 
vine cu marele examen din 
Franța, al echinei reprezen
tative.
ficări : 
■limitate 
listicĂ

începe 
tică. O

foibalis- 
deosebi-

1934. ale primăverii 
care va sosi peste 
zile. Si știm cit de 
va aduce noua sta- 
fotbalistică eonfrun- 

mare importantă, 
rapid după darea 

oficial al noului 
Dinamo București

autoarea unei cali- 
apreciate in una- 

de Europa fotba-

vacanta fotbalis- 
vacantă care tre

buie folosită Dentru pregăti
rea imnortantei primăveri 
a soccerului nostru. O va
cantă în care toti cei impli
cați direct din eșalonul per
formantei trebuie să Drin- 
dă forte, să se reîacă total 
sore a fi în stare să ia star
tul într-o perfectă sănătate 
si cu multă dispoziție pen
tru antrenamentele si jocu
rile care îi așteaptă-

Eîtimie IONESCU
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UN SUCCES PENTRU DV, UN 
CADOU ORIGINAL DE ANUL 

NOU 1

• întrucit actiyul remunerat si voluntar su
cevean a căpătat, mai cu seamă in privința ma
rilor acțiuni sportive de masă si a concursurilor 
județene, o mare' experiență e nevoie ca res
pectivele comisii județene pe ramură să se im
plice Intr-o măsură sporită cu rezultate con
crete în activitatea de performantă Cine poate 
organiza, bunăoară ..Festivalul aportului de 
iarnă sucevean” în bune condiții poate — si are 
datoria — să pună De picioare si un sistem 
competitional local, care să vină eficient în 
sprijinul marii performante

Rezultatele de oină acum, dar mai cu seamă 
condițiile remarcabile pe care le are județul 
Suceava constituie motivații serioase pentru ca 
Tara de Sus a Moldovei să se înscrie plenar 
pe drumul formării unor noi performeri de ni
vel national în sporturile de iarnă Dar ceea ce 
este mai important derivă din faptul că Sucea
va poate deveni un rezervor mult mal bogat al 
loturilor naționale si olimpice ale tării, contri
buind direct la relansarea tuturor sporturilor 
Hibernale în arenă internațională

Agențiile Loto-Pronosport con
tinuă clin plin vlnzarea biletelor 
pentru apropiata tragere extra
ordinară Loto a Revelionului — 
prilej de mari șl numeroase 
succese, respectiv cîștlgurl tn 
autoturisme „Dacia 1300”, Im
portante sume de bani și ex
cursii peste hotare. După cum 
s-a mai anunțat, vor fi efectuate 
13 extrageri In trei faze, totali- 
rtnd 120 de numere t O formă de 
joc foarte avantajoasă o consti
tuie variantele combinate și com- 
binațlHe „cap de pod”, pe care 
se pot obține sulte de cfetlgun 
la mal multe categorii. Tndiife- 
rent de forma de joc aleasă, mi
cul ..secret* al marilor succese 
este participarea Ia această tra
gere tradiționaJA deosebit de a- 
vantajoesă I Un bilet la tragerea 
extraordinară Loto a Revelionu
lui poale fi un frumos succes 
pentru dv„ dar și un cadou ori
ginal, primit cu pIAcere de cei 
dragi I

TRAGEREA obișnuită Loto de 
astăzi, 23 decembrie 1083, se 
desfășoară începtad de la ora 
14,30 In sala clubului sportiv 
Progresul din București, str. dr. 
stai-ovici nr. 42 ; numerele cîș- 
tlgătoare vor fi anunțate la tele
viziune și radio în cursul serii.

C1ȘTIGURILE TRAGERII
LOTO DIN 16 DECEMBRIE
Categoria 1 : 1 variantă 100% 

autoturism Dacia 1300 si 5 va
riante 25% a 17.500 lei ; cate
goria 2 : 6,75 variante a 14.134 
lei ; categoria 3 : 24.75 varian
te a 3.855 lei ț categoria 4 : 
21.25 variante a 4.490 lei ; ca
tegoria 5 : 131,75 variante a
724 lei ; categoria 6 : 297,50
variante a 321 lei ; categoria 
X : 1.522.75 variante a 100 lei.

Report la categoria 1 : 319.955 
lei.

Autoturismul „Dacia 1300” 
de la categoria 1. obținut pe 
un bilet jucat 100%. a revenit 
participantului RĂDUT VA- 
SILE din Craiova.



De astăzi, la Vrsac ANCHETE DE SFIRȘIT DE AN

BALCANIADA SENIOARELOR ÎNCHEIE

ACTIVITATEA DIN ACEST AN LA BASCHET
Conform tradiției, activita

tea competițională din acest 
an la baschet se încheie crin 
întrecerile Campionatului bal
canic feminin, care are loc în 
Iugoslavia. în localitatea Vrsac, 
de astăzi pină duminică, cu 
Darticinarea reprezentativelor 
Bulgariei. României si Iugo
slaviei. Programul Balcaniadei 
prevede ca selecționata tării 
noastre să joace azi cu echipa 
tării gazdă, miine cu cea a Bul
gariei. iar duminică cu forma
ția secundă a Iugoslaviei 
meci neoficial).

Componenta 
este 
Pali, 
tatea 
tus 
Hosszn 
drei. Romela Cristej (Olimpia

(în

lotului român 
următoarea : Magdalena 

Virginia Popa (Universi- 
Cluj-Napoca). Luci» Cu- 
(Crisul Oradea). CsilU 

(I.E.F.S.). Mariana An-

București). Luminița Măringuț 
(Progresul). Luminița Stamin 
(Universitatea Timișoara). Pau
la Misăilă (Chimistul 
Rm. Vîlcea). Camelia 
(Voința Brasov). Roxana 
(C.S.S. 2 Politehnica II 
resti). Antrenori: N . 
si G. Nâstase. Din lot 
tează două dintre jucătoarele 
de bază — Constanta Fotescn 
(C.S.U. Prahova Ploiești) 
Gabriela Kiss (C.S.S. 
—„U“ Cluj-Napoca).
accidentate. Menționăm 
tul în reprezentativa de 
re a două jucătoare tinere — 
Roxana Stefan (încă junioară) 
si Lucia Cutus — precusa- și 
menținerea în lot a Paulei Mi- 
săilă, de asemenea junioară, 
întinerirea echipei s-a făcut 
in DersDectiva întăririi Doten-

c.s.s. 
Hinda 
Ștefan 
BUCU

RI artin 
absen-

Si 
Mediaș 
ambele 

debu- 
senioa-

PE GHEATĂ SI PE
d d ZAP ADA

tialului acesteia în vederea 
competițiilor internaționale de 
amploare din anii viitori.

La edițiile precedente, echi
pa Bulgariei a cucerit 15 titluri, 
iar cea a Iugoslaviei 5 titluri. 
Clasamentul ediției de anul 
trecut (desfășurată la Sofia) : 
1. Bulgaria. 2. Iugoslavia. 3. 
România.

• Atleta Marita Koch, triplă 
campioană mondială (200 m, 
4X100 și 4X400 m), și ciclistul 
Uwe Raab, campion mondial 
pe șosea, au fost desemnați cel 
mai buni sportivi ai anului în 
R. D. Germană, de ancheta zia
rului „Junge Welt“. Koch este 
urmată de Marlies G3hr (atle
tism), Maxi Gnauck (gimnasti
că) și Katarina Witt (patinaj 
artistic), iar Raab de Werner 
Schildhauer (atletism), Klaus 
Ostwald (sărituri cu schiurile) 
și Detlef Michel (atletism). Cea 
mai bună echipă a fost soco
tită formația feminină de vo
lei a țării, campioană euro
peană.

® Ulrike Meyfarth, fostă re
cordmană mondială la săritura 
în înălțime și vicecampioană 
mondială la Helsinki, șl Michael 
Gross, recordman mondial la 
înot (200 m liber și 200 m flu
ture), au fost aleși sportivii 
anului in R. F. Germania, titlul 
de cea mal bună echipă re
venind formației masculine da 
handbal Gummersbach, cîștigă- 
toarea Cupei campionilor eu
ropeni. Meyfarth și Gross pri
miseră distincția șî în 1982.

, • Ciclistul Urs 
fost desemnat cel 
sportiv elvețian în 
de schioara Doris de Ăgostini.

Frculer a 
mal bun 

1983, urmat

PUNCT FINAL IN PRELIMINARI
ILE C.E.

• MIERCURI A AVUT LOC 
la Haus, in Austria, 
feminină de coborire 
pentru „Cupa 
mod neașteptat, victoria a re
venit schioarei Hanoi Wenzel 
(Liechtenstein), care, deși spor
tivă cu o mare reputație și 
veche participantă la „Cupă", 
pină acum nu reușise să în
cheie victorioasă nici măcar o 
singură cursă de coborire, în 
cadrul acestei competiții! Pirtia 
de la Haus a fost lungă de 
2 700 m, a avut o diferență 
de nivel de 674 m și 44 de porți 
direcționale? Clasamentul : 1.
Wenzel 1:44,67. 2. Irene Epple 
(R.F.G.) 1:45,00, 3. Maria Walli
ser (Elveția) 1:45,03, 4. Marie- 
Luce Waldmeier (Franța) 1:45,36, 

5. Michaela Figini ~ 
1:45,53, 6. Brigitte Oertli 
ția) 1:45,61.

în urma acestei curse, 
mentul general al „Cupei 
diale" are în frunte pe 
Hess (Elveția) 123 p, Irene Epple 
110 p și Hanni Wenzel.
• A LUAT SFÎRȘIT compe

tiția de hochei pe gheață de 
la Moscova dotată cu „Cupa 
ziarului Izvestia". în ultima z! 
a avut loc partida hotăritoare 
pentru desemnarea cîștigătoa- 
rei. dintre echipele Uniunii So
vietice și Cehoslovaciei. Hoche- 
iștii sovietici au ciștigat cu 
5—2 (2—0, 2—2. 1—0). Intr-un 
alt joc. Finlanda a dispus de 
Canada cu 3—1. Clasamentul 
final : 1. U.R.S.S. 8 p. 2. Ceho
slovacia 6 p, 3. Suedia 4 p, 
4. Finlanda 2 p, 5. Canada 0 p.

• CURSA DE SLALOM U-
RIAȘ de la Crans Montana, în 
cadrul „Cupei Europei" : 1. Pe
ter Namberger (R.F.G.) 2:47,79, 
2. Siegfried Kerschbaumer (Ita
lia) 2:47.95. 3. Josef Schick
(R.F.G.) 2:48,25. 4. Konrad
Walk (Austria) 2:48,28, 5.
Gunther Marxer (Liechtenstein) 
2:18,30.

• SLALOMUL URIAS FE
MININ desfășurat ioi la Haus

o probă 
contind 

mondială**. In

(Elveția) 
(Elve-

clasa- 
mon- 
Erik»

w
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Meciurile iugoslavia — Bul
garia și Spania — Malta, dispu
tate miercuri, au rezolvat șl 
problema ultimelor două echi
pe calificate pentru turneul fi
nal al campionatului european 
de la Paris, din vara viitoare. 
Cele opt formații calificate sînt: 
FRANȚA (tară organizatoare), 
BELGIA (gr. I), PORTUGALIA 
(gr. 2) DANEMARCA (gr. 3). 
IUGOSLAVIA (gr. 4). ROMA
NIA (gr. 5). R F. GERMANIA 
(gr. 6) Si SPANIA (gr. 7).

Cronologic, ultima calificată 
este echipa Spaniei, Învingă
toare, miercuri seara, la Se
villa, în fața selecționatei Mal
tei cu scorul de 12—1 (3—1), 
exact diferența de care iberi
cii aveau nevoie pentru a ob
ține biletele pentru Paris. A- 
genția France Presse comentea
ză această victorie — la un 
scor nemaiîntîlnit intr-un meci 
de calificare între două echipe 
naționale ! — sub titlul : Cali
ficare „miraculoasă" a echipei

Spaniei. Ghilimelele spun totul 
asupra reacției lumii fotbalis
tice fată de acest rezultat.. Să 
notăm, pentru statistică, faptul 
că în minutul 24 scorul era 
1—1, la jumătatea partidei 3—1, 
pentru ca spaniolii să marche
ze 9 goluri în ultimele 45 de 
minute (de fapt 10, dar ulti
mul, înscris în minutul 90, nu 
a fost validat). Iată 
golurilor 
acestui meci < 
babil, se va : 
tillana (min. 
Rincon (min. 
Maceda (min. 
bia (min. 80) 
84), respectiv 
24). Meciul a
30 000 de spectatori și a fost 
arbitrat de turcul Erkan Gok- 
seL Cel Interesați pot nota și 
numele portarului maltez : Bo
nello.

Clasamentul final al grupei 
a 8-a : 1. Spania 13 p (golave
raj 24—8), 2. Olanda 13 p 
(22—6), 3. Irlanda 9 p, 4. Is
landa 3 p, 5. Malta 2 p.

validat). Iată autorii 
’ „regulamentare" ale 

despre care, pro- 
mai vorbi : San- 
15, 26, 29 și 76), 
48, 56, 64 și 78), 
61 și 63), Sara- 

I și Senor (min.
Degiorgio (min. 
fost urmărit de

în ultimul 
grupei a 5-a 
campionatului 
Perugia, Italia 
cu 3—1 (0—0), 
dială obtinînd astfel prima vic
torie în grupă. Golurile au 
fost marcate de Altobelli (min. 
53), Cabrini (min. 82). Rossi 
(min. 89 din 11 m), respectiv 
Tsighis (min. 68 din 11 m). în 
urma acestui ultim rezultat, 
clasamentul grupei este urmă
torul : 1. România 12 p, 2. Sue
dia 11 p. 3. Cehoslovacia 10 p, 
4. Italia 5 p, 5. Cipru 2 p.

mecj din cadrul 
a preliminariilor 
european, joi. la 
a învins Cipru 
campioana mon-

C.E. DE TINERET

în ultimul meci al grupei a 
5-a a preliminariilor campiona
tului european de tineret, la 
Salerno. Italia a învins Cipru 
cu 2—0 (1—0), prin golurile 
marcate de Battistini (min. 31) 
și Mancini (min. 60) șl s-a ca
lificat pentru faza finală. Cla
samentul grupei : 1. Italia 10 
p, 2. Cehoslovacia 9 p, 3. Româ
nia 5 p, 4. Cipru 0 p.

RODIONOV - JUCĂTORUL 
ANULUI IN U.R.S.S.

DISPARIȚIA „ZEIJEI OE-UUR
Austriacul Klaus Sulzenbacher 
a ciștigat concursul de sărituri 
cu schiurile desfășurat recent la 
Seefeld In cadrul „Cupei Mon
diale"

Telefoto : AP-AGERPRES

(Austria) în cadrul Cupei Mon
diale a fost ctștigat de Hanoi 
Wenzel (Liechtenstein), care a 
înregistrat în cele două manșe 
2.09,46 fl :05,56+1:03,90). Pe
locurile următoare 
Marla Epple (R.F. 
2:09.56 a .-05,74+1 .-03,83). 
tin Cooper (SUA) 
(1:05.90+1:03,75). Erika
(Elveția) 2:09,74, Irene 
(R.F. Germania) 2:09.98, 
ra McKinney (SUA) 2:10,12.

în urma acestui concurs. în 
Hașamentul genera! al Cupei 
Mondiale conduce Erika Hess 
cu 135 p. urmată de Irene 
Epple 121 d. Hanoi Wenzel 97 p, 
Maria Walliser (Elveția) 70 p, 
Olga Charvatova (Cehoslovacia) 
66 p etc

Caleidoscop

|

s-au clasat 
Germania) 

Chris- 
2:09.65 

Hess 
Epple 

Tama-

A’

in anul 1930, aurarul francez Abel Lafieur a realizat o izbutită operă 
de artă care, cu trecerea anilor, avea să devină foarte cunoscută in 
întreaga lume. Este vorba de o „Victorie* Înaripată, cu brațele ridi
cate deasupra capului, ținînd sus o cupă. Zeița este din aur șl cîntă
rește 1,8 kg, dar lucrarea, cu soclu său de marmură, are 4 kg.

Abia la 20 de ani de Ia realizarea sa, ocest trofeu a primit șî un 
nume, ,Jules Rlmet*, după cel al fostului președinte al Federației In
ternaționale de Fotbal Asociație» cel car» a lansat ideea organizării 
campionatului mondial, „cupa" recompensînd formația cîștigâtoare. Po
trivit regulamentului,, „Cupa Jules Rimet* urma să revină definitiv ace
lei reprezentative care ar fi ieșit de trei ori campioană mondială. Cele 
mai mari șanse le-au avut trei reprezentative : Uruguayul — campi
oana mondială în 1930 la Montevideo și în 1950 la Rio de Janeiro, 
Italia — cîștigătoare în 1934 la Roma și în 1938 la Paris, Brazilia — 
laureată în 1958 Ia Stockholm și în 1962 Ia Santiago de Chile. Aceste 
trei echipe s-au aflat Ia un pas de trofeu In 1970, la C.M. din Me
xic, unde Brazilia a eliminat Uruguayul (3—1) în semifinale și apoi, 
după ce a învins și Italia, in finală (4—1), a intrat în posesia „Zei
ței de aur*, trofeul sportiv poate cel mai invidiat dintre toate.

După ce opt ani, din 1958 pină In 1966, „Cupa Jules Rimet" s-a 
aflat In păstrarea forului fotbalistic brazilian, în iunie 1966, cînd a 
fost adusă la Londra, pentru .World Cup“, cu toată paza poliției bri
tanice, trofeul a fost... subtilizat. Au urmat îndelungi și minuțioase 
căutări, râmase însă fără rezultat. Trofeul intrase parcă în pămînt I 
Dar într-o seară un cățel, pe nume „Pickles", a descoperit, într-un 
boschet un pachet din ziare, în care eia învelită... „Zeița". Campio
natul a putut începe în liniște, iar la sfîrșîtul lui fotbaliștii englezi au 
sărutat trofeul pe care aveau să-l dețină timp de patru ani.

Acum, iată că „Zeița" a dispărut din nou, împreună cu alte două 
importante trofee ale fotbalului brazilian. Va mai fi oare un „Pickles" 
core s-o găsească iarăși ? (R. VIL)

POLISPORTIVII..
In istoria sportului au existat toarte 

multe cazuri de sportivi care au practicat 
cu egal succes, două sau chiar mal multe 
discipline. Acești „polisportivi* de excep
ție constituie tema caleidoscopului nostru 
de astăzi șl a următoarelor două.

* Fernando Matos Fernandes a rost un 
foarte talentat sporiiv Originar din An
gola. pe atunci colonie portugheză, el a 
descins Intr-o bună zJ in Metropolă, ca să 
facă meserie șl sport. Legitimat Ia celebrul 
club lusitan Benfica. între 1939 și 1959 ei 
a obținut o impresionantă colecție de me
dalii : 368 ! La atletism, spre exemplu, a 
fost campion al Portugaliei la 100 m și 
’00 m. la lungime, triplu șl măltime. la 
110 mg șl la diverse ștafete. La acest sport 
a și participat la J.O In 1948 șl 1952. Dar 
Fernandes a fost de opt ori campion na
tional la rugby, de două ori ia yachting, 
de sase ori la înot șl de două ori la... bl- 
■iard. A fost campion national școlar la 
baschet si ia fotbal, a jucat volei .(chiar și 
in reprezentativa națională). a practicat, 
la nivel de performantă, tenisul și gimnas
tica.

In 1975 s-a reîntors in tara sa natală și 
in prezent îndeplinește funcția de 
general al Comitetului Olimpic din 
bogata sa experiență fiind foarte 
nerel. mișcări sportive angoleze.

* Triplu campion olimpie, la „_____
alpine, la Jocurile Olimpice din 1968, de la 
Grenoble, francezul Jean-Claude Killy a 
fost, indiscutabil cel mal mare schior al 
•imnului său deși cu* cîtiva ani mal îna
inte. la „Olimpiada Albă" de la Cortina 
d’Ampezzo austriaco1 Tonny Seiier cîsti- 
gase și el tot trei medalii de aur. După 
ce a abandonat schiul de mare perfor
mantă. Killv s-a dedicat automobilismului 
comneHHona-1 spor- în care a obținut cî-

secretar 
Angola, 

utilă U-

probele

:: \\x\x\x\\x\\^

teva succese notabile, pentru ca în această 
toamnă in al 40-lea an de viață. Kiiiy să 
se numere printre miile de participant la 
maratonul de la New York. EI a terminat 
dificila cursă fiind cronometrat !n timpul 
de Î.58

* Lutz Dombrowski (născut la 25 iunie 
1959. la Kaii Marx-Stadt, în R.D. Germană) 
s-a făcut remarcat in atletism în 1975, cînd 
a ciștigat lungime- și triplul la Sparta- 
chiada copiilor și a tineretului din R.D. 
Germană. Dar la ora aceea el era, de 
acum, apreciat ca un foarte talentat... fot
balist. In anii 1976 și 1977, cînd a fost cam
pion național de juniori la triplusalt, a 
continuat să-și împartă dragostea între 
groapa cu nisip a săriturilor și terenul 
de fotbal. Abia In 197° se poate spune că 
pasiunea pentru atletism a învins. In acel 
an a devenit campion de seniori la lun
gime al R.D. Germane, a cîștigat ..Cupa. 
Europei- la Torino (8.51 m) șl a fost al 
doilea la .Cupa Mondială* la Montreal 
;8,27 m). pentru ea în 1980. la Moscova, să 
devină campion olimpic cu 8.54 m — record 
european. în 1981 n-a participat la con
cursuri, dar tn anu1 următor și-a făcut o 
reintrare strălucită și a devenit campion 
european la Atena (8,30 m). In 1983. de 
asemenea, a absentat, dar poate că anul 
viitor — cine știe — va fi iarăși prezent 
în concursuri.

★ Reputat Jucător de fotbal la T.S.K.A. 
Moscova și în centrul liniei de atac a re
prezentativei sovietice Vsevolod Bobrov a 
fost prin ani* ’50 un eminent sportiv. în 
afara fotbalului Bobrov a practicat, cu 
un succes încă $1 mai mare hocheiul pe 
gheață A jucat, to* înaintaș. la V.V.S. 
Moscova Împreună cu Babîeî și Suvalov 
(acesta din armă a fost în 1973 consilier 
al reprezentativei tării noastre) el a evo-

7------------- ---- ---------------------------------------------------
..Mult trebuie să se ostenească cel 

corei menit să ajungă la glorie I"
THEODOSIU (408-450 e.n.) 

împărat roman

luat cu un mare randament in echipa 
(J.R.s.s^ In 1954. la CJd. de la Stockholm, 
ia startul competiției supreme a fost pre
zentă pentru prima oară reprezentativa so
vietică, cu Bobrov m formație. Spre sur
prinderea generală, echipa U.B.S.S. a în
vins categoric (7—2) Canada, reprezentată 
de formația „Lyndhurst Motors". Apropo 
de Bobrov, înaintea unui meci în depla
sare s-a accidentat și nu și-a însoțit echipa 
in călătorie Asta spre marea lui șansă, 
căci avionul cu care călătorea echipa a 
avut un accident, de pe urma căruia n-au 
existat supraviețuitori !

* Eugenio Monti, supranumit „II rosso 
volante" — roșcatul zburător (născut la
13 ianuarie 1928 la Dobbacio) a fost un
excelent schior, component al echipei olim
pice a Italiei, specializat în ooborlre. Ac
cidentat grav la un concurs, Monti a fost 
nevoit să spună adio schiului. Cînd s-a re
făcut insă, a Început să practice bobul, 
devenind rapid cel mai bun pilot din lume, 
tn special ia bobul de două persoane. A 
fost campion olimpic în 1968 la Grenoble 
la bobul de 2 (echipajul româneso Panțuru 
— Neagoe a fost al treilea) și la eel de 
4. La J.O. din 1958, de la Cortina d’Am- 

■ pezzo, a obținut tot la bob două medalii 
de argint, iar la J.O din 1964 de Ia Inns
bruck, și două medalii de bronz. în pe
rioada 1957—1968 a fost de 11 ori campion 
al lumii, de 3 ori pe locul secund șl de 2 
ori pe locui trei. în 1965 a fost distins cu 
trofeul internațional pentru fair-play ofe
rit de UNESCO.

Romeo VILARA
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Serghei Rodionov, extrema 
stingă a echipei Spartak Mos
cova, a fost desemnat cel mal 
bun fotbalist sovietic al anu
lui de către federația uniona
lă, fiind urmat în clasament de 
Oleg Blohin. „Echipa tip" are 
următoarea alcătuire : Dasaev 
— Soșnov, civadze, Baltace», 
Demianenko — Cerenko, Alei
nikov, Oganesian — Gurinovici. 
Gavrilov, Rodionov,

TELEX • TELEX
ALPINISM > Japonezul Hirou- 

yukiki ‘ - -- - - -
ani, a 
mască 
vîrfui 
munții

BOX _ _______  __ _ ____
gar“ Leonard, fost campion mon
dial profesionist la categoria se- 
mimijlocie, care s-a retras anul 
trecut din activitate, își va face 
reintrarea la 25 februarie 1984, 
Intilnindu-1 pe compatriotul său 
Kevin Howard. > John Condon, 
responsabilul pentru box al are
nei new-yorkeze Madison Square 
Garden, a declarat că este posi
bil ca celebra sală să găzduiască 
in 1984 un meci între Larry Hol
mes, fostul campion mondial al 
greilor (versiunea W.B.C.), recu
noscut acum doar de noul for 
I.B.F., și sud-africanul Gerrie 
Coetzee, campionul mondial re
cunoscut de W.B.A. > Italianul 
Patrizio Oliva, campion european 
profesionist la categoria super- 
semlmijlocie, l-a învins prin k.o. 
In repriza a 6-a pe americanul 
Anthony Murray. • Olandezul 
Rudy Koop mans, campion euro
pean la categoria semigrea, tșl 
va pune titlul în Joc la 12 Ia
nuarie. la Marsilia, în fața fran
cezului Richard Caramanolis.

CICLISM $ Campionul Italian 
Frances co Moser a anunțat că la 
28 decembrie va pleca la Ciudad 
de Mexico pentru a pregăti ten
tativa de doborîre a recordului 
orei, detinut de belgianul Eddy 
Merckx. Moser va folosi o bi
cicletă specială, construită de 
specialistul Pininfarlna (roți fără 
spițe, cadru Înclinat spre îna
inte etc.).

TENIS G La Miami, In tund 1 
al competiției de Juniori Orange 
Bowl : băieți : Bardou (Spania)
— Vacarezza (Chile) 8—L 8—2, 
Cane (Italia) — Tolentino (Fill
pine) 6—2, 7—5, Carlsson (Suedia)
— Fishman (S.U.A.) 1—6. 5—0,
5—2, Fleurian (Franța) — Fevrler 
(Franța) 6—1. 8—0. Reneberg
(S.U.A.) — Aldana (Columbia)
5— 2, 8—0 ; fete : Foltz (S.U.A.)
— Tauziat (Franța) 7—5, 1—7,
T—6. Sadupe (S.U.A.) — Lund
quist (Suedia) 6—2. 6—0, Garronl 
(Italia) — Thoms (R.F.G.) 6—L
6— 0.

VOLEI • Echipa feminină a 
S.U.A.. aflată în turneu in Eu
ropa, a învins la Erfurt .^orma- 
ția^R.D. Germane, lampioana 
europeană, cu 3—1 f—11. 3. 5 8).

Baba. în virată de 34 de 
reușit să escaladeze fără 
de oxigen șt fără coardă 
Kangourou <6 981 m) din 
Nepal.
• Americanul 8ay „Si>
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