
-
-Vinerl. 23 decembrie a.e.. a 
rut loc ședința Consiliului de 
iat prezidată de tovarășul 
iloolae Ceausescu, președinte- 
5 Republicii Socialiste Româ-

In cadrul problemelor inscri- 
ne ordinea de zi. Consiliul 

^r*e Stat a dezbătut si adoptat : 
țecretul privind desfășurarea 
prevederilor Planului national 
unic de dezvoltare economico- 
socială si Planului de dezvol
tare a agriculturii si industriei 
alimentare ale Republicii Socia
liste România ne anul 1984 ; 
Decretul privind desfășurarea 
indicatorilor financiari ore- 
văzuti in Bugetul de stat al 
Republicii Socialiste România 
pe anul 1984 : Decretul privind 
paza bunurilor si Decretul pri
vind scoaterea din inventar a 
animalelor de muncă.

In continuare. Consiliul 
Stat a examinat si ratificat 
tale, acorduri si convenții 
cheiate de tara noastră cu 
state.

Tratatele, acordările si 
ventiile 
de Stat 
dului si 
nlificare 
politice.

Ie
de

in-
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de 
tra- 
în- 

alte

_ con- 
raiifieate de Consiliul 
reflectă politica parti- 
s talului nostru de am- 
continuă a colaborării 
economice, culturale, 

tehnico-sliintitice si în alte 
domenii, cu toate tarile, fără 
deosebire de orînduire socială, 
de a 
cestea 
derii. 
lume.

Toate 
prealabil, 
zate favorabil de comisiile 
manente ale Marii Adunări 
tionale. potrivit competentei a-

actiona împreună cu a- 
pentru cauza 
înțelegerii si

decretele au 
examinate

S-a încheiat

turul 

Diviziei ,,A“ 

de fotbal 

DINAMO 

LIDER LA 
JUMĂTATEA

CURSEI

destin- 
Dăcii în

fost. 
si

■n 
avi- 
per- 
Na-

cestora. precum si de către 
Consiliul Legislativ.

Consiliul de Stat a dezbătut și 
aprobat Raportul privind adu
cerea la indeplinire a hotăririi 
Consiliului de Stat cu privire 
la dezbaterea in consiliile de 
conducere ale ministerelor și 
celorlalte organe centrale a a- 
Dalizelor efectuate de comisiile 
permanente ale Marii Adunări 
Naționale privind aplicarea 
gislatiei in diferite domenii 
activitate.

In continuarea lucrărilor
scrise pe ordinea de zi, Consi
liul de Stat a discutat șl apro
bat Programul privind anali
zele ce se vor efectua in anul 
1984, din însărcinarea Consiliu
lui de Stat, de comisiile perma
nente ale Marii Adunări Națio
nale in legătură cu modul iu 
care organele de stat înfăptu
iesc politica partidului si asi
gură aplicarea legii in diferite 
domenii de activitate.

Consiliul de Stat a examinat 
și aprobat Raportul Comisiei 
pentru analiza activității de 
soluționare a propunerilor, se
sizărilor, reclamațiilor și cere
rilor oamenilor muncii adresate 
Consiliului de Stat, în semes
trul I 1983. precum si Raportul 
Consiliului de Miniștri cu pri
vire la soluționarea propuneri
lor, sesizărilor, reclamațiilor și 
cererilor oamenilor muncii a- 
dresate organelor centrale ale 
administrației de stat, in se
mestrul I 1983.

In cadrul ședinței, Consiliul 
de Stat a soluționat, de ase
menea, unele probleme ale ac
tivității curente.

CLASAMENTUL

1. DINAMO 17 10 5 2 33-15 25
2. Steaua 17 11 2 4 39-13 24
3. Univ. Craiova 17 10 2 5 26-14 22
4. Sportul stud. 17 9 3 5 27-18 21
5. F. C. Bihor 17 8 4 5 29-22 20
6. Polit. lăți 17 6 8 3 17—14 20
7. S. C. Bacău 17 8 3 6 16-21 19
8. F. C. Argeș 17 8 2 7 22-18 18
9. Jiul 17 7 4 6 15-20 18

10. F. C. Olt 17 4 8 5 12-12 16
11. Chimia Rm. V. 17 6 4 7 19-25 16
12. F. C. Baia Mare 17 6 4 7 19-28 16
13. A.S.A. Tg. M. 17 6 3 8 17-22 15
14. Corvinul 17 5 4 8 23-24 14
15. Rapid 17 4 5 8 13-19 13
16. C. S. Tirgovițte 17 3 5 9 13-26 11
17. Dunărea C.S.U. 17 2 6 9 8-18 10
18. Petrolul 17 2 4 11 13-32 8

Secvență din ultimul meci al 
stagiunii competiționale, Di
namo—Corvmul (4—2); Augus
tin a înscris golul al treilea al 
campioanei reluind in plasă 
mingea pasată de Orac

Foto : Dragoș NEAGU 
(în pag. 2—3. cronica intîlnirii)

Azi și mîine. In sala Floreasca

FESTIVALUL 
PIONIERESC 

DE JUDO
Festivalul pionieresc de judo, 

organizat în cadrul competiției 
națiofiale „Daciada", a ajuns la 
cea de a IV-a ediție Azi și 
mîine, în sala Floreasca din 
Capitală, peste 400 de pionieri, 
care Îndrăgesc sportul in ki
mono, și-au dat întîlnire pen
tru a-și disputa întîietatea Ei 
reprezintă nu mai puțin de 38 
de județe și 5 cluburi pionie
rești. Așadar, tn cele două zile 
de concurs vor fi prezenti pio
nieri din aproape toată tara 
Printre micuții iudoka se nu
mără și mulți cîștigători ai 
Concursului republican al co
piilor. ale cărui finale au avut 
loc In aprilie, la Ploiești. Azi 
Întrecerile încep la ora 9,30 
iar mîine la 8,30.

La Palatul Sporturilor și Culturii, de la ora 10,30

MÎINE, AȘTEPTATA INTiLNIRE
CU FRUNTAȘII SPORTULUI ROMANESC
în cadrul unui program sportiv-muzical distractiv, cci mai buni fotbaliști români

vor susține un îneci dc Î0 de minute: P1EXIC 70 - EUROPA #4

PATZAICHIN 
speranțe la

SIM1ONOV
medalii de aur olimpice ’84

OLARU
Trei campioni mondiali, trei mari

M îine. Palatul 
va găzdui 
SPORTULUI

Sporturilor și Culturii 
GALA FRUNTAȘILOR 

ROMANESC, a acelor 
sportivi care s-au aflat pe podium la marile 
întîlniri internaționale ale anului 1983 și se 
pregătesc pentru Jocurile Olimpice ale anu
lui 1984, candidați la medaliile olimpice.

O întîlnire mult așteptată Ia care vom 
vedea și aplauda pc cei mai buni sportivi 
români. Vor fi aproape de noi toți aceia pe 
care l-am admirat pe terenuri și sălile de 
sport, la televizoare, de la micile gimnaste 
la admirabilii fotbaliști care ne-au adus 
bucuria calificării, clasîndu-se de pe acum 
în primele opt echipe continentale.

laminarea trofeelor, cupelor și diplome
lor va oferi momente emoționante de a- 
preciere, satisfacție și mulțumire pentru 
munca asiduă, a sportivilor noștri, de cele 
maj multe ori anonimă, pentru rezultatele 
remarcabile obținute în întreceri pe stadioa
nele și arenele lumii

Această festivitate 
șoarg cu cîteva luni 
niment sportiv al 
Olimpice de vară de 
preocupă intens pe candidați] noștri olim
pici. Ei se angajează în mod solemn să 
depună toate eforturile. întreaga lor capa
citate, pentru a obține la Los Angeles cît 
mai nmlte medalii de aur, argint și bronz, 
o poziție cît mai favorabilă în clasamentul 
neoficial pe națiuni.

Iată de ce mîine. la Palatul Sporturilor 
șj Culturii sîntem convinși că vom trăi cu 
toții o minunată dimineață în care admi
rația și încurajările pe care miile de spec
tatori Ie vor arăta sportivilor noștri vor de
veni pentru aceștia un puternic stimulent în 
eforturile de a obține performanțe și 
mari.

îmbinarea demonstrațiilor sportive
momentele muzical-distractive anunțate în 
program va contribui la o ambiantă po
trivită cu entuziasmul tuturor iubitorilor 
sportului din țara noastră.

PROGRAMUL
DE PREMIERE A CELOR MAI BUNI SPORTIVI— FESTIVITATEA ____________ _________ ____  ____ ____ ____

ROMANI Al ANULUI 1983 $1 A CELOR MAI VALOROASE RE
PREZENTATIVE SPORTIVE ALE ROMÂNIEI, care vor primi tro- 
fee, cupe și diplome din partea Consiliului Național pentru 
Educație Fizică și Sport, Consiliului U.A.S.C.R., ziarelor din 
Capitală și Administrației de stat Loto-Pronosport. Desigur, 
nu vor lipsi Anișoara Cușmir-Stanciu, Ecaterina Szabo și La- 
vinia Agache, cu întreaga echipă de gimnastică a României, 
can oiștii Patzaichin și Simionov, Costicâ Oiaru, după cum 
ne vom întîlni cu echipa națională du fotbal, aureolată de 
calificarea spectaculoasă obținută la Bratislava, din rîndul 
căreia L Boloni, S. Lung șl C. Ștefănescu se află pe po
diumul anchetei realizată de ziarul ,,Sportul".

— ANIȘOARA CUȘMIR-STANCIU va rosti angajamentul spor
tivilor olimpici români pentru J.O. *84.

— Moment coregrafic-sportiv dedicat '..DAClADEl" prezentat de 
ansamblul Clubului sportiv școlar nr. 2 București și ansamblul 
„Columna", laureat al Festivalului Național „Cîntarea Ro
mâniei*.

— STELELE GIMNASTICII ROMANEȘTI : campioana mondială 
Ecaterina Szabo și vlcecampioanele mondiale Lavinia Agache 
și Laura Cutina.

— MECI DEMONSTRATIV DE HANDBAL : SELECȚIONATA 
CAMPIONILOR MONDIALI din care fac parte : Cristian Gațu, 
Cornel Penu, Radu Voina, Ștefan Birtalan, V. Samungi, Mir
cea Costache ș.a. și CIȘT1GATORII SUPERCUPEI MONDIALE, 
cu Nicolae Munteanu, Vasile Stingă, Măricel Voinea, M. 
Bedivan, Dumitru Berbece și toți ceilalți componenți ai e- 
chipei naționale de azi.

— Cîntă Marius Țeicu împreună cu formația „Roșu și Negru*.
— Momente umoristice cu George Mihâiță și Horațiu Măla

iele.
— Demonstrație de gimnastică ritmică, cu Doina Stâicules- 

cu și Alina Drâgan.
— Cintă Cornel Constantiniu.
— Moment folcloric cu taraful 

mână* și interpretele de muzică 
fonia Rareș.

— Plugușorul olimpicilor
- MINIFOTBAL: MEXIC ’K) (cu 

brovsehi, Dumitrache, Mircea Lucescu, Cornel Dinu, Dumitru, 
Pescaru, Mocanu și L Sâtmâreanu) șl EUROPA ’84 (în frun
te cu Lung, Negrită, Ștefănescu, lorgulescu, Ungureanu, Rod
nic, Boloni, Klein, Geolgâu, Camă ta ru șl Gabor, echipa de 
la Bratislava, plus fideanu, Hagi, Augustin, Mulțescu, 
done șl chici Bălăci, dornic să Z *. .
de 30 de minute) care va fi o deosebită atracție a festivi
tății de mîine.

Prezentatorul programului **o fi Octavian Ursulescu, iar Ion 
Ghlțulescu vo comenta jocurile de handbal și fotbal, cu o 
regie semnată de Bițu Fă I tic i nea nu. z

Intrarea se va face numai pe bază de bilete de intrare care se găsesc de vînzare la casele Palatului 
Sporturilor și Culturii, ia cluburile Steaua și Dinamo și la Consiliul municipal pentru educație fizic# și 
sport, din str. Biserica Amzei 6.

de premiere se desfă- 
înaintea marelui eve- 

anului viitor. Jocurile 
la Los Angeles, - care-i

ansamblului ,, Rapsodia Ro* 
populara Irina Loghin, $te-

Dobrin, N. Rdducanu, Dem-

mai

dl
An- 

revină în lot cu acest joc

SĂNIERII, PENTRU PRIMA DATĂ 
ÎN TOPUL „CUPEI MONDIALE"

Retrospectivă 1983 in perspectiva J. 0. ’84

• Locul 4 la Oberhof, o performanță &eo 

sebitâ • Condițiile de pregătire ți construc

ția săniei românești la I.C.A, Ghimbav au
929
■fti

determinat creșterea valorică a componen-

iilor lotului olimpic • La fete, Gabriela

Haja poate mai mult—

De la început dorim să sub
liniem că. pentru Drima dată 
de cînd este practicată sania 
de Derformantă în tara noas
tră. doi snortivi — loan Apostol 
si Laurentiu Bălănoiu — au 
obținui ouncte în clasamentul 
.Cupei Mondiale'" (alcătuit 
prin adiționarea ounctelor 
realizate la marile concursuri 
ale sezonului). Pentru edifica
re. publicăm clasamentele ulti
melor trei competiții mai pre
cis ale probelor la care au luat 
parte reprezentanții Româ
niei : KONIGSSEE (R. F. 
Germania) : BĂIEȚI — DU
BLU (15 echipaje 2 manșe) : 
1. II. Stanggassingcr — F. 
Wembacher (R.F.G.) 1:39.059 ;
...11. Apostol — Bălănoiu

1:41,869 ; fete (27 de concuren
te 2 manșe) : 1. Bcttina
Schmidt (R.D.G.) 1:40.652 : ...18. 
Gabriela Haja 1:44.821 : OBER
HOF (R. D. Germană) : BĂ
IEȚI — SIMPLU (29 de concu- 
renti. 3 manșe) : 1. S. Danilin 
(U.R.S.S.) 2:14.113: ...21. Apos
tol 2:18.682 — 5 puncte in 
..Cupa Mondială" ; DUBLU (15 
echipaie. 2 manșe) : 1. J. Hoff
mann — J. Pielzch (R.D.G.) 
1:22.831 : ...4. Apostol — Bălă
noiu 1:24.915 — 7 puncte în 
..Cupa Mondială" ; FETE (24 
de concurente. 2 manșe) : 1.
Steffi Marti (R.D.G.) 2:06.621 :

Dumitru STANCULESCU

(Cpnlinuare în pag. 2-3)

IN ANUL PREOLIMPIC, 
CANOEA A REDEVENIT 

„PRINCIPALA FORJĂ A ROMÂNILOR"
Sezonul preolimpic este sino

nim cu un an bun pentru ca
iacul și canoea românească. In 
această disciplină, mai mult 
poate decît în oricare alta, 
verdictul asupra unui întreg 
an este dat de o singură com
petiție, cea care adună la start 
valorile de pretutindeni — 
campionatele mondiale. Or. la 
sfîrșitul lui iulie și începutul 
lui august, la Tampere, cala- 
ciștii și canoiștli noștri au reu
șit un bilanț remarcabil : trei 
medalii de aur, trei de argint 
și trei de bronz, cel mai bun 
rezultat din ultimii ani.

Performanța a fost sublinia
tă și comentată elogios la vre
mea respectivă. Acum, clnd 
fruntașii padelei șl pagaei 
pregătesc, In toiul Iernii, ca
rul performanțelor verii viitoa

re, se cuvine — mai degrabă 
decît o analiză tehnică sau 
metodică, făcute dealtfel la ora 
succeselor — o trecere în re
vistă a fondului de performeri 
al lotului nostru. E mai mult 
ca sigur că, in vară, vom aș
tepta medalii de pe lacul Cassi- 
tas tot din partea celor care 
le-au cîștigat la Tampere.

Despărțind cele două specia
lități. vom începe cu canoea, 
pentru că „impresia de ansam
blu" din 1983 este, așa cum 
scriau ziarele străine după 
Tampere, că ea este pe cale 
să redevină „principala forță • 
românilor". Intr-adevăr, bilan
țul campionatelor lumii este

Vladimir MORARU

(Cantlnuart tn pag 2-3)



Patru splendide filme sportive Cupa „30 Decembrie** 1 * * * * 6 la polo

semnificativ : in șase probe de 
canoe (simplu și dublu 500 m,
1 000 m și 10 000 m) sportivii 
noștri au cîștigat tot atîtea 
medalii — două de aur (Ivan 
Patzaichin — Toma Simionov 
la C 2 — 1 000 m, Costică O-
laru la C 1 — 500 m), două 
de argint (Olaru Ia C1 — 1 000
m și Patzaichin — Simionov la 
fond) și două de bronz (Feo
dor Gurei — Dumitru Betiu 
la C 2 — 500 m și Gheorghe 
Titu la simplu fond). Dintr-o 
treime din totalul probelor C.M.
(6 din 18), canoiștii noștri au 
adus două treimi din medaliile 
echipei. într-un clasament al 
probelor de canoe, țara noas
tră este, intr-adevăr, pe pri
mul loc, îndreptățind comenta
riile făcute după Tampere.

Revirimentul canoei este re
confortant în perspectiva Jocu
rilor Olimpice intrucît, orice 
s-ar spune, canoca a fost mai 
întotdeauna principala noastră 
șansă de afirmare la J.O. (din 
cele 7 titluri olimpice cîștiga- 
te pină acum în acest sport,
6 au fost obținute la canoe 
și numai unul la caiac, Vasile 
Dîba în 1976 — la Montreal). 
Cu două titluri și șase meda
lii. canoiștii noștri au izbutit 
la Tampere cea mai frumoasă 
recoltă la o mare competiție 
(ineluzind aici Jocurile Olim
pice și campionatele mondiale) 
din ultimii 15 ani. Cite două 
victorii au fost obținute și la 
CM. din 1973 (tot la Tampe
re) și 1977 (Pancearevo), dar bi
lanțul de ansamblu este acum

PLEDOARIE CONVINGĂTOARE
PENTRU MIȘCARE

Am vizionat, de curînd. patru 
filme de scurt metraj, realizate 
de studioul ,Alexandru Sahia". 
filme pe teme sportive, făcute la 
cererea și cu concursul compe
tent al secției sport de mase 
și economică din cadrul C.N.E.F.s. 
și federațiile de profil. Titluri
le acestor pelicule ale ac
tivității sportului de masă — 
căci despre aceasta este vorba în 
principal — desfășurată sub ge
nericul atît de generos al .,Da- 
eiadei" sînt deosebit de suges
tive. Iată-Ie în ordinea în eare 
le-am văzut : „Daciada pentru 
toți", „Aleargă pentru sănătatea 
ta“, „Complexul polisportiv sport 
și sănătate", și „Jocul de oină". 
Ce se poate spune. în primul 
rînd. despre aceste acte propa
gandistice este că toate patru 
sînt splendide și convingătoare 
pledoarii pentru exercițiul fizic 
In aer liber, pentru sportul de 
flecare zi, adresat tuturor virate
lor, acest adevărat izvor de să
nătate demonstrat prin teste șj 
experimente medicale. Regizorul 
celor patru pelicule (Eugen Po
piți) nu aranjează, parcă nimic 
•—; un merit în reușita temelor 
— cl kidică, cum • s€ înțelege, 
operatorului (ion Nastasă) ce să 
filmeze din viața tumultuoasă 
care se derulează pe stadioane. 
In sălile de sport, In zonele de

ÎN AER LIBER
agrement. Inteligent, din un
ghiuri originale, căutate cu pa
siune. ..Aleargă pentru sănăta
tea ta", de pildă, începe prin în
registrarea pe bandă, pe fond 
sonor, a bătăilor unei îniml : 
obosite de vîrstă. de viața se
dentară ori de stress. Și apoi îi 
vedem pe oameni pe terenurile 
de alergări, pe aleile parcurilor, 
in locurile de agrement, pe sta
dioane. Și inima este reasculta-tă 
de medic. A întinerit parcă. Să
nătate 1

Complexul polisportiv ..Sport și 
sănătate" spune același lucru, 
cronica ..Daciadei** (ediția a 
IlI-a), la fel, oină, sportul moș
tenit de la străbuni, de aseme
nea. Sînt secvențe din marea 
arenă a ,,Dacdadei", cu decoruri 
incîntătoare, naturale (color), cu 
eroi din marea performanță dar 
și cu anonimi care visează, de-o 
șchioapă fiind, să ajungă pe 
podiumurile olimpice. Filmele 
ne-au făcut sâ plecăm de Ia 
vizionare gîndind că este cazul 
rui numai să vorbim despre 
sport, ci să facem sport ! Pen
tru viața noastră, pentru sănăta
tea noastră. Nu scăpați prilejul 
de a viziona aceste pekcuse : 
veți înțelege^ din exemplul al
tora. că fiecare zi pierdută în
seamnă mult, foarte mult...

Viorel TONCEANU

STEAUA ÎNVINGE
PE DINAMO!

Mare surpriză ieri. In „Cupe 30 
Decembrie" la polo, competiție 
organizată de clubul Rapid 
București : foarte tînăra forma
ție Steaua a reușit să învingă 
echipa campioană a țării, Dina
mo ! Meciul a fost echilibrat trei 
reprize, în care elevii Iui Gheor
ghe Zamfirescu au jucat de Ia 
egal cu mai experimentații ad
versari, pentru ca în ultima par
te dinamoviștii să rateze incredibil 
situații de om în plus și două 
lovituri de la 4 m, în vreme ce 
șteiiștii și-au valorificat cu a- 
pTomb ocaziile. Rezultatul : 9—5
(2—1, 1—2. 2—2, 4—0 I) pentru
Steaua, victorie meritată și... 
promițătoare a recent reînființa
te! formații militare, pentru care 
au marcat Grancearof 3. Nuțu 
2, Fruth. Pântea, Geantă și Opri- 
șan. Punctele d’.namoviștilor au 
fost înscrise de Moieeanu 2. Ar
delean 2. Ilagîu.

In celelalte întâlniri : Rapid — 
Rapid juniori 9—3 (2—0, 3—1. 
3—0. 1—2) și Progresul — C.N. 
A.S.E. 6-5 (1—1, l-«, 2-2. 2—2).

Competiția continuă sîmbătă. 
luni, marți Si miercuri, la bazi
nul Floreasca. între orele 1©—13. 
(Gh. NISTOR, coresp.).

I

JUNIORI CERTAT! CU DISCIPLINA
Prin specificul său, hocheiul 

este un sport mai bărbătesc, 
lupta pe patrulaterul de ghea- 
U mai aprigă, ciocnirile între 
jucători, fie la mantinelă, fie pe 
patinoar sînt inerente. Dar ti
na e bărbăția și încleștarea, și 
aJta este nervozitatea, nesporti- 
vitatea și duritatea.

Cu ocazia recentului turneu 
al juniorilor, din prima grupă 
valorică, desfășurat Ia Gslați 
am avut prilejul să pttng-eu/ ap i consemnăm cite va Pe 8
manifestări de totală 
nesportivitate, ceea ce ne face 
să ajungem la concluzia câ 
munca educativă desfășurată 
de antrenorii și conducătorii u- 
nor cluburi este în mare sufe
rință, 
ne-au 
ceste 
narea 
Galați . 
căpitanul echipei oaspe, Kosa. 
a lovit cu brutalitate pe un 
coechipier (L. Kolto !) și, fi
rește, a fost .suspendat o etapă: 
2) la meciul Petrolul — C.S. 
Suceava, jucătorii Rădulescu 
(Petrolul) și Curelușă (Sucea
va) s-au lovit cu crosele (după 
salutul final) ; 3) in min. 48 al 
partidei Dunărea — S.C.M. 
Ciuc, portarui Tamaș a fost 
autorul unei busculade, care a 
degenerat intr-o veritabilă bă-

lată cîteva aspecte care 
determinat să scriem fi
rm duri : 1) după termi-
meciului dintre Dunărea 
și C.S.Ș. Sf. Gheorghe,

«ni ».i „VIITOARELE GIMNASTE 
POT FI FORMATE CHIAR DIN.. FAȘĂ I" 
afirmă —și ne demonstrează - cool. uni». Gineta Stoenescu

Poate fi o glumă, această 
parafrază a noii lucrări „Ma
ternitatea și cultura fizică", 
dar autoarea, apreciată pu
blicista, profesoară și antre- 
noare, care este eonf. univ. 
Gineta Stoenescu așa a eîn- 
dlt-o...

Ideea este deosebit de gene
roasă. O asemenea idee a 
preocupat multe minți lumi
nate. in timp, de-a lungul is
toriei universale. Michael de 
Montaingne de pildă, marele 
pedagog francez din secolul 
al XVl-lea, atrăgea atenția că 
„nu-1 deajuns ca unui copil 
Să-l intărim sufletul, trebuie 
să-i fortificăm și mușchii. 
Moralul cedează sub povara 
greutăților mari, dacă nu este 
ajutat de corp. De aceea să 
creștem un om întreg, nu cu 
un trunchi neînsuflețit, dar 
nici cu un suflet trunchiat...".

Este sub orice îndoială că 
autoarea — abordlnd tema de 
mai sus — a avut In vedere 
și opiniile unor cunoscuți 
gînditori despre domeniul 
cercetat. De fapt, Gineta Sto- 
eneseu reia, la un alt regis
tru publicistic, un principiu 
sau poate chiar o axiomă pe 
care o aduce in prim plan și 
anume aceea că prin menirea 
ei, femeia este datoare să își 
tonifice permanent organis
mul, deoarece îi revine rolul 
cel mal de seamă pentru făp
tura umană, procreația. Iri 
acest context, starea de să
nătate, dezvoltarea fizică ar
monioasă a mamei șl, impli

cit, a copilului capătă o im
portanță covirșitoare pentru 
familie, pentru societate. De 
aici și măsurile de ocrotire a 
sănătății femeii și asigurarea 
condițiilor necesare îngrijirii 
și educației copiilor, o pro
blemă majoră a zilelor noas
tre, a societății in care trăim.

Prin urmare „Maternitatea 
și cultura fizică" se înscrie în 
sfera unor preocupări de o 
mare importanță socială. Lu
crarea pledează pentru practi
carea culturii fizice a mamei 
șl copilului, singura certitu
dine in obținerea unor rezul
tate concrete, capabile să le 
sporească valoarea biologică. 
Cum ’ Prin ce mijloace ’ In 
primul rînd, prin gimnastică, 
disciplină care formează și 
controlează ținuta corectă a 
femeii, prin educarea voinței 
de a face zilnic exerciții la 
domiciliu ; azi, cu atit mal 
mult cu cit ocupația femeii, a 
mamei, în speță, îmbracă tot 
mai mult un caracter seden
tar.

Nu vom stărui asupra . de
taliilor lucrării. Dimpotrivă, 
vrem să lăsăm cititoarelor 
plăcerea (șl bucuria) de a le 
descoperi. Vom adăuga nu
mai faptul că ideea apariției 
unor viitoare gimnaste încă 
din fașă este demonstrată 
prlntr-un experiment sui-ge- 
nerls. Limpede, convingător, 
așa cum numai o reputată 
specialistă era în măsură 
să-l reușească...

Tiberiu STAMA

taie eu participarea tuturor ju
cătorilor ; 4) în partidele Du
nărea — Steaua și S.C. Miercu
rea Ciuc — Petrolul s-au în
registrat adevărate recorduri de 
penalizări ('44 minute și, res
pectiv, 26 minute), printre 
„.eroi* aflîndu-se si unii compo- 
nenți ai lotului național, res
pectiv gălățenii Burada (căpi
tanul -- -
novic'

echipei), Munteanu. Po- 
fapt pentru care antre

norul formației Du
nărea, Sorin Ciobo- 
taru, a trebuit să-și 

admonesteze elevii, pe unii 
dintre ei scoțîndu-i de pe 
gheață. Gest firesc, demn de a- 
precdat, dar exigența vizavi de 
conduita sportivilor trebuie să 
se manifeste mai întîi în pre
gătire, la antrenamente...

T. SIRIOPOL

P.S. Electricianul Nicolae 
Sava, de la patinoarul artificial 
din localitate, ne-a adresat 
grave insulte pentru că ne-am 
permis să criticăm în ziar fap
tul că tabela electronică și 
stația de la patinoar (care au 
costat sume importanțe) nu 
funcționează de mai multă 
vreme. N.S. ar trebui să-și jus
tifice retribuția prin muncă și 
nu prin inactivitate și Insulte 
Ia adresa celor ce consemnea
ză o stare de lucruri. (T. S.).

Reintilnire cu Nicu Roibescu, antrenorul unei foste campioane

„PENICILINA ‘ VREA SĂ
Stăteam, in toamnă, la Iași 

de vorbă cu Nicu Roibeseu. atit 
de entuziastul, cindva. an
trenor al singurei ..provinciale" 
de volei care a reușit să cu
cerească titlul de campioană 
a tării, echipa feminină Peni
cilina Iași. Era dezamăgit că 
lotul de bază al formației se 
descompletase. Si nu pier
dea orice fel de jucătoare, ci 
de frunte, dacă ne gîndim la 
Carmen Cuejdeanu. componen
tă a Iotului national, care ii 
lăsa un mare eol în echipă prin 
plecarea ei la Craiova...

— Trebuie să refac iarăși 
sextetul de bază, să lucrez cit 
se poale de mult cu fetele de 
care dispun, pentru a nu avea 
greutăți in campionat — ne 
mărturisea. O iau din non de 
Ia capăt, anul acesta prezentind 
3 noutăți in sextet, dar baza de 
selecție aici, la noi. rămine 
prea ingnstă si nu cu suficien
te ..produse" de bană calitate.

— Mai concret, care șînt... 
izvoarele Penicilinei, in Iași ?

— Coborirea de ștachetă a 
divizionarei noastre se ex
plică tocmai prin reducerea 
debitului izvoarelor... neiesene 
eare ne aprovizionau. S-a în
țeles cam tirziu că pentru a 
avea certitudinea unui nivel 
ridicat al echipei de tre
buie să avem mai multe izvoa
re locale. Si mai bune. Dar,

SE VORBEASCĂ DIN NOU
o'nă la urmă, sursele au deve
nit două : una o formează gru
pele de fete de Ia Penicilina 
(6 ani de existentă), iar a 
doua, cele ereaie in acest an 
la C. S. Școlar. Puțin !

— Productivitatea lor ?

— Dacă ar fi bună — mă re
fer atît la calitatea selecției cit 
si la cea a instruirii — nu am 
avea greutăți la echipa mare. 
Dar la cele două centre de ju
nioare avem doar două norme 
întregi si dană sferturi de nor
mă si cite 3 grupe de fete. Pe 
de altă parte, nu toate jucă
toarele in formare aici rămin 
in oraș, altele se retrae din 
sport nentru a pregăti mai 
bine sî din vreme examenele 
de admitere in invățămintul 
superior. Pentru Penicilina, 
eare nu este echipă universita
ră. rămine Dutin din... puținul 
existent la nivelul junioarelor. 
Cu un pins de muncă, din ce 
am acum la dispoziție, sper 
insă să realizez in acest an 
. monolitul". Si. daeă nu voi 
fi -obligat ca si de acum înain
te să prezint Ia fiecare ediție 
o altă echipă, nădăjduiesc in
tr-o nouă- ridicare de ștachetă 
in voleiul feminin ieșean.

Monolitul — aveam să con
statăm Ia recentele apariții in 
Capitală ale Penicilinei — este 
ne cale să se realizeze. Deși 
au pierdui, dar Ia mare luptă.

FRUMOS DESPRE EA!
cu Dinamo si Calculatorul, ur
mașele campioanelor de acum 
mai bine de 10 ani. au jucat 
frumss. multi dintre specia
liști mirindu-se cum de nu se 
află această echipă in pluto
nul fruntaș...

— Am muncit mult, enorm — 
poate mai mult decit o făceam 
cu Penicilina campioană — dar 
între actualele sportive nu mai 
am atâtea jucătoare de va
loare ca atunci. Tocmai de a.- 
ceea va trebui să muncim si 
mai mult, pentru a le perfec
ționa tehnic si tactic, pen
tru . a le ajuta astfel să-și în
sușească o scrie de subtili
tăți ale jocului, care deocam
dată Ie lipsesc multora si care 
determină oscilațiile echipei.

— Cu ce va contribui fostul 
antrenor al lotului national, 
Nicu Roibescu. la întărirea pe 
viitor si a echipei reprezenta-. 
tive ?

— Anul acesta Penicilina a 
iansat-p pe Carmen Cuejdeanu, 
care nu ne-a făcut de rușine. 
Dar ea a plecat de la noi. Sper 
ca la anul să oferim lotului na
tional o altă tânără cu frumoa
se perspective, dar cu care mai 
am încă de lucrat : Tatiana 
Popa. Si. totodată*, sper să 
facem astfel incit să se -«or
bească din nou frumos despre 
Penicilina...

Dumitru MORARU-SLIVNA
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CANOEA A REDEVENIT „PRINCIPALA FCRȚĂ A ROMÂNILOR"
(Urmare din pag. 1) superior acelor ediții. Se cu

vine să subliniem, In acest con
text, meritele antrenorului 
Gheorghe Simionov, care s-a 
ocupat în anul care se încheie 
de pregătirea echipajelor de 
canoe în cadrul colectivului de 
tehnicieni ai lotului.

La canoe găsim și marile ve
dete ale întregii „flotile". „Na
va amiral" Ivan Patzaichin — 
Tonta Simionov este împodobi
tă, al patrulea an consecutiv, 
de aureola unei mari victorii 
(titlul olimpic la Moscova in 
1980, titluri mondiale la Nottin
gham 1981, Belgrad 1932, Tam
pere 1983). Pentru Patzaichin — 
care a epuizat toate superla
tivele, dimensiunea acestui 
campion unic fiind cuprinsă in 
simpla rostire a numelui — 
seria este și mai lungă, cobo- 
rind la 1977. De atunci el a 
cîștigat trei titluri mondiale ! 
La 34 de ani, împliniți în no
iembrie, Ivan rămine un că
pitan pe care și l-ar dori orice 
flotă. Alături de el, Toma Si
mionov a trecut de mult con
diția „partenerului de barcă al 
lui Patzaichin", ajungînd cel 
mai titrat dintre ceilalți ca- 
noiști sau caiaciști în activi
tate.

Dacă pentru celebrul echipaj, 
1983 a însemnat o nouă etapă 
a unui drum de mult glorios, 
pentru Costică Olaru sezonul 
preolimpic a constituit prilejul 
unei afirmări intempestive, 
spectaculoase. Medaliat cu aur 
și argint in probele de simplu 
la C.M., Olaru poate fi socotit, 
după rezultatele de la Tampe
re, cel mai bun canoisi al lu

mii in anul care se încheie. 
Că este intr-adevăr așa a do- 
vedit-o și către sfirșitul lui 
septembrie, cînd a cîștigat am
bele probe la concursul pre
olimpic. Fericita apariție a lui 
Olaru in elită (prin merite 
personale deosebite) poate fi 
socotită cea mai importantă a- 
chiziție a garniturii noastre na
ționale in intervalul olimpic 
Moscova — Los Angeles.

In continuu progres s-a do
vedit echipajul Feodor Gurei — 
Dumitru Be(iu, doi sportivi a 
căror ascensiune a fost... amî- 
nată de existența cuplului Pat
zaichin — Simionov. Talentul 
lui Gurei și echilibrul lui Be- 
țiu i-au dus pe podium la 
Tampere, iar in afara acestui 
merit important, cei doi îl mai 
au și pe acela de a fi stimu
lat ambițiile primului echipaj, 
nelăsîndu-i nici o clipă răga
zul să-și savureze trecutele 
victorii. Dincolo de condiția de 
„sparring-partneri" valoroși, 
Bețiu și Gurei sînt, de fapt, 
două mari speranțe olimpice.

Gheorghe Titu (medalie de 
bronz la fond), ca și alți ca- 
noiști care n-au participat la 
C.M., dar fac parte din lot 
(Dobre Nenciu, Mihail Timof- 
te, Nichita Sergan, Petre Zgur- 
schi etc.) completează imagi
nea de ansamblu a unui nu
cleu valoros de canoiști frun
tași. Stăm bine la canoe, pu
tem spune la sfîrșit de 1983, 
șl avem mari speranțe pentru 
1984. Cu o singură condiție, 
pe care n-o mai amintim, pen
tru că el, canoiștii, nu prea se 
lasă pe tînjeală...

SANIIIIII, PINTRU PRIMA BATĂ IA I0PU1
(Urmare din pag. 1)

...15. Gabriela Haja 2:03.754 ; 
16. Livia Gheorghiță 2:10,040 ; 
...20. Carmen Popovici 2:10.801 ; 
SARAJEVO (pe pista olimpi
că) : BAlETI — SIMPLU (38 
de concurenti. 3 manșe) : 1. J. 
Hareenko (U.R.S.S.) 2:19,747;
...17. Apostol 2:23,448 — 9 punc
te in '..Cupa Mondială" ; DU
BLU (17 echipaje. 2 manșe) : 
1 E. Belousov — Al. Beliakov 
(U.R.S.S.) 1:24,151 : ...9. Apostol 
— Bălănoiu 1:25,154 — 2 puncte 
în „Cupa Mondială" ; FETE (27 
de concurente. 3 manșe) : 1 • 
Bettina Schmidt 2:06.498; ...17. 
Gabriela Raja 2:11,512.

Dintre aceste rezultate ies 
in evidentă cele înregistrate de 
dubloul loan Apostol-Lauren- 
tiu Bălănoiu. în special perfor
manta consemnată la Ober
hof. locul 4 însemnînd nu nu
mai 7 puncte în ..Cupa Mon
dială". ci — in primul rînd — 
clasarea înaintea unor ech!pa- 
ie din R. D. Germană, 
U.R.S.S.. Italia. R. F. Ger
mania. țări ai căror repre
zentanți domină de reeulă ie
rarhia acestui sport. Cum a 
fost posibil acest lucru ? în pri
mul rînd printr-o pregătire 
cursivă. încenută in tară pe 
uscat si continuată, pe gheată, 
peste hotare. Cu sprijinul fede
rației. lotul nostru olimpie a 
avut la dispoziție condițiile ne
cesare realizării unei pregătiri 
fizice superioare. coeziunii 
depline si acumulării de kilo
metri pe gheată. Un aport 
deosebit de fmnartant la creș
terea valorică a acestor să-

nieri l-a avut construirea unei 
sănii românești de către fos
tul campion Iacob Ispas, scum 
tehnician al lotului olimpic. 
Sania de dublu a fost con
struită la I.C.A. Ghimbav. cu 
sprijinul conducerii întreprin
derii (director : Dumitru
Barbu) și a dovedit calități 
competitive cu cele ale firme
lor consacrate de multi ani. 
ca. de pildă, sania ..Gasser". 
Desigur, cele 9 puncte acumu
late de dubloul Apostol — Bă- 
lănoiu si cele 14 puncte ale lui 
Apostol (la simplu) constituie 
doar o promisiune în perspec
tiva Jocurilor Olimpice. pe 
care o dorim împlinită 1

La fete, antrenorul Valentin 
Paiuc (care se ocupă si de lo-
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MÎINE, ULTIMA

REUWIUHE A ANULUI
Mi ine dimineață este progra

mată ultima reuniune hipică a 
anuîu-i, din cuprinsul căreia se 
remarcă Premiile Luptător și La
tin, în care se vor întrece, prin
tre alții, Copist, Rural, Robust, 
Vigan, lulia, Răsad, Manuc, To- 
poraș, C-rișan, cai cu certe per
formanțe pe hipodrom. Lupta 
pentru victorie va fi aprigă, ca 
dealtfel în toate cele 9 curse, unn 
stimulent în plus constituindu-l 
miza de începere a pariului aus
triac (39.268 lei), precum și un 
report la pariul ord. triplă din 
alergarea 8. în perspectivă, deci, 
o Interesantă, dtepută hipică, cu 
eoerîrl Mrtose șî învingători greu

de anticipa 
se retrage 
pet i țională. 
mitul antre 
sub baghet 
menoșl ca. 
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EIAT PRIMA ETAPĂ I în ultimul joc al turului Diviziei

MÂNIEI' LA HANDBAL (m+f) |
brie s-a 
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verși ta tea 
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— Elect romures Tg. Mures 32— 
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raș 33—27 Electromures — Ni
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— Dacia 30—22 Uni- 

București — Uni- 
Craiova 23—21.

n-a : Arctic Găești

I
I
I
I

0 FRUMOASĂ LĂSARE DE CORTINA

eria I (Ba- 
omertul Con- 
Buzău 
A.S.A.
ungul
C.S.M.
torul
Petrolul 
itorul

25—21. 
29—23. 
28—16.

Bor-
IIRUC 

Te- 
20—20.

22—32. In
CON- 

Teleajen 
— co- 
(Galati). 

Copșa Mică 
.Snrie 30—24. 

Minaur II 
H. C. Minaur 

Grupa a

TUL 
olul 
LER
II-a

j.
iti — Unirea 
> C.S.U. — 
—18. Unio — 
în finală : 
— Metalul 

4. (Telemac 
sn). Seria a

Grupa I :
!UHT
Sebe.5

FEMININ. Seria I (Zalău) 
Grupa I : Constructorul Ba a 
Mare — Carnatex Brasov 23—
22. Constructorul — Chimia 
Dacia Arad 25—17. Chimia — 
Carnatex 20—23 Grapa a II-a : 
Textila Zalău — Confecția 
Bacău 37—21. Univ. Farmec 
Cluj-Naooca — ConfecJa 23—23. 
Textila — Farmec 
finală : TEXTILA

.Constructorul Baia 
15 (I. DOMUȚA
Scria a II-a (Focșani). 
I: Gloria Bistrița — 
tria ușoară Oradea 28—22 Tex
tila Sebeș — Gloria 
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17—26.
Grupa a ÎI-a: Filatura 
sâni — Vulturul Ploiești 
Filatura — C.F.R. Craiova 29—
23. C.F.R. — Vulturul 19—24. 
În finală ; GLORIA BISTRIȚA 
— Filatura Focșani 27—26 (V. 
MANOLIU — coresp.). Seria a
III- a (Tirgoviște). în finală :
TEXTILA DOROBANȚUL
PLOIEȘTI — Constructorul 
Hunedoara 27—23. Seria a
IV- a (Odorheiu Secuiesc). Gra
pa I : CSM Sibiu — Voin’a O- 
dorheiu Secuiesc 26—16. Nitra
monia Făgăraș — Voința 18—22. 
C.S.M. Sibiu — Nitramonia 
30—21. In finală : RELONUL 
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Poli. Tim. 
Min. Cavnic 
„U“ Cj.-N.
Tract. Bv.

mtrenori- 
lul M. 

•ii In a- 
(camplon

I

ILE ETAPEI A 13-a

I-a : 
hno- 
Mol- 

Tehnometal
— Metalul 

ȘTIINȚA

ZI ȘI MIINE,

1 Diviziei masculine „A“

Ieri, la sfirșitul meciului res
tanță din etapa a Xl-a, din
tre Dinamo și Corvinul Hune
doara, cortina s-a lăsat peste 
stagiunea fotbalistică a anului 
1933. Ultima partidă a stagiu
nii competitionale a lăsat o a- 
mintire plăcută. Pentru că s-a 
jucat deschis, fazele de poartă 
au fost numeroase, din care 
au rezultat și 6 goluri. A ciștî- 
gat, pe merit, echipa campioa
na. care acum s-a instalat în 
„fotoliul de orchestră” al li
derului. Defalcat pe reprize, 
meciul a fost net superior în 
partea a doua, cind viteza de 
joc a crescut simțitor și min
gea a .curs* pe traiectorii pre
lungite.

Partida a Început, conform 
așteptărilor,’ In nota de insis
tentă dominare teritorială a di- 
namoviștilor, dornici de a des
chide cit mai rapid scorul. Bi
ne grupați în apărare, cu un 
Klein extrem de laborios, așa 
cum il cunoaștem, oaspeții au 
reușit să stăvilească aproape o 
treime din meci iureșul ofen
siv al bucureștenilor. șuturile 
expediate de Custov (min 12 
și 21) și Augustin (min. 15) 
neputind să-1 Învingă pe Io- 
nită. A venit insă acel minut 
24 și, odată ea el, scorul a 
fost deschis de DRAGNEA. eu 
o execuție de mare finețe : șut 
din întoarcere sub .transversa
lă”. Ultimele minute ale repri
zei adue al doilea rol marcat 
de TURCU (min. 44) din cen
trarea lui Țălnar.

Și, intr-adevăr, spectatorii au 
avut ce vedea in repriza se
cundă. Prima mare ratare a 
fost a lui Custov (min. 55). 
Apoi, Augustin (min. 61) a re
luat defectuos de la numai 2 
m (!). Pe fondul atacurilor sus
ținute ale dinamoviștilor, 
KLEIN — in min. 64 — a re
dus din handicap reluind, 
splendid, cu capul, mingea cen
trată in diagonală de Oncu. In 
min. 70 tabela arată insă 3—1, 
AUGUSTIN frnctificînd pasa 
scurtă a lui Orac, după o lo
vitură liberă indirectă din in-

DINAMO 
CORVINUL

4 (2)
2 (0)

Stadion Dinamo ; teren alunecos ; 
timp rece ; spectatori - circa 8000. 
Suturi : 23—4 (pe poartă : 8—3). Cor- 
nere : 5-4. Au marcat : 
(min. 24 ți 87), TURCU (min. 44) si 
AUGUSTIN '
KLEiN (min. 64) ;i DRAGNEA (min. 
82 — autogol).

DINAMO : Moraru (min. 89 ETti- 
mescu) - Rednic. NICOLAE. I. Marin, 
MĂRGINEAN - DRAGNEA Augustin. 
Custov (min. 76 Movilă) — ȚALNAR, 
Turcu. ORAC.

CORV’NUL : icnită — Nicța, DU- 
BÎNOUC, Golan, Voetuș ~ I. Petcu. 
KLBN, L Moldovan, Oncu (min. 73 
Tîrnoveon) — Cojocoru (m»n 56 Bar
do;), GH RADU.

A arbitrat bine I. IGNA (Timi
șoara) ; io linie S. Necșulescu (Tîr- 
govițte) și V. Titorov (Drobeta Tr. 
Severin).

Trofeul ~
ranțe ; 2—0

DRAGNEA

(min. _70)._ respectiv

Petschovschî : 
(1-0).

10. La spe-

tenorul
(min. 78) ____ ____
Moraru salvează in corner. Ul
timele două goluri sînt înscri
se de DRAGNEA ; unul in pro
pria poartă (min. 82), celălalt 
in aceea a lui Ionițâ, în min. 
87, eu capul, din plonjon.

careului. Gh. Radu 
șutează la vinclu dar

Gheorgbe NERTEA

Preliminariile J. o..

AL SEZONULUI Șl
Sîmbăta trecută, pe stadionul 

din Mostar s-a disputat meciul 
dintre reprezentativele olimpice 
ale Iugoslaviei și Olandei, din 
cadrul grupei „C” a preliminarii
lor olimpice Partida ne-a intere
sat în mod direct pentru că. asa 
cum se știe, din această grupă 
mai fac parte reprezentativele 
Italiei și ROMÂNIEI.

La Mostar s-a disputat ultimul 
joc din anul 1983. Victoria a re
venit fotbaliștilor iugoslavi 
scorul de 2—1 (0—0), în 
două echipe evoluînd și de 
aceasta jucători eunoscutl

ȘTIRI

RINDURI (Șl) PENTRU
CEI DIN URMĂ

în-

ei. 
la 
de 

care

Se apropie sfirșitul de an, - 
cei mai buni fotbaliști din 
echipele fruntașe iși pregă
tesc frezele, se ferchezuiesc. 
sînt grijulii cu gulerele ima
culate ale cămășilor scrobi
te, sînt gata să-și primeas
că binemeritate premii.

Atenția tuturor se 
dreaptă acum, firesc și 
repetăm — meritat spre 
spre cei mai buni (de 
Națională, de la Dinamo, 
la Craiova), spre cei
ne-au produs cele mai mari 
bucurii și cărora le... în
toarcem gratitudinea noas
tră.

In aceste zile de frumoa
se bilanțuri, gîndurile noas
tre, unele dintre ele, alu
necă însă, fără să vrem, 
și spre locurile unde va
canța de iarnă a fotbaliș
tilor vine cu mari, cu foar
te mari griji. Ne gindim — 
ați ghicit — la ocupantele 
ultimelor 3 locuri retrogra- 
dante : 18. Petrolul, 17. Da

nărea C.S.U. Galați, 16. C. S. 
Tirgoviște, ne gindim chiar 
și la Rapid (locul 15, cu 
mari emoții), care a cam 
terminat turul pufăind din 
greu, in stil de „Mocăniță" 

, moțească...
Ne mai gindim, bineînțe

les, la marii și foarte nu
meroșii suporteri ai acestor 
echipe „mici". înconjurate 
însă de o dragoste 
mare, la Ploiești ca 
Galați, la Tirgoviște 
în București (mai cu 
în Giulești).

Și acestor echipe 
porterilor lor vrem 
amintim — încurajator 
că s-a terminat doar 
rul, iar CAMPIONATUL__
JOACA ! Oricare dintre for
mațiile aflate azi -în „zona 
plîngerii" poate să rida Ia 
primăvară ! Trebuie insă 
muncă, multă muncă !

Succes băieți, nu vă lă- 
sați !

foarte 
Si Ia 
ca și 

seamă

să
su

le

tu- 
SE

Marius POPESCU

grupa „C" DUPĂ ULTIMUL JOC
IN PERSPECTIVA MECIULUI CU ITALIA

7
4
2
1

1. Iugoslavia 4 3 1 • 13-5
2. România 4121 4-4
3. Italia 3821 3-7
4- Olanda 30121-5

Sigur, pe noi ne interesează, 1

Dă a '•a---
,„A“ la 

a menținut 
e cele sase 
jumătate a 
oritele au 
etașîndu-se
ipa Steaua, 

redută, a-

lui 
to ^Itlman 

Dinamo
C. Min

, rcspcctiB^

at la drum 
Gabriela 

itâ si Car- 
care a

urma unor 
1 snorti- 
Gabrielei 

ată. mo-
em că ea 

cu mai 
ra elimi- 
re îi limi- 

Ne re
ia insufi- 
manse. la. 

că labilă, 
ia are no
nă chiar 
rformantă 

e increde-

ta ocazie 
atea com- 
-se, renu- 
iorghe, de 

ieșit nu- 
turt și 

larcăm pe 
In al tur- 
1 Fănișor, 
le Gotka- 
I cu săr.ă-

In a doua jumătate a clasa
mentului continuă luDta cen
tru supraviețuire în prima 
divizie, deocamdată cele mai 
amenințate cu retrogradarea 
fiind Relonul Săvinesti si Con
structorul Oradea (cu dte o 
singură victorie) și Tractorul 
Brașov (2).

Programul etapei a 13-a. 
locurile 1—6 : Carpati Mîrșa 
— Steaua. Dinamo Brasov — 
Dinamo BueurAsH.. Cpnstruc- 
torul - Mrad — H. C. Minaur 

Mare (meciul se joacă 
. : locurile 7—12: Con

s’motorul Oradea — Politeh- 
niea Timisoara (simbătă). Trac
torul Brașov — Minerul 
nic. Relonul Săvi-nești — 
versitatea Clui-Napoca.

CLASAMENT
STEAUA 
Din. Buc. 
HC Minaur 
Din. Bv. 
Car pa ți M. 
Constr. A,

1. 
2.
3.
4.
5.
6.

364-261 36 
362-263 34 
540-289 32 
280-269 25 
293-321 24 
267-269 23

24
24
19
16
16
15

• TURNEUL INTERNATIONAL 
DE MINI-FOTBAL DE LA BRA
ȘOV. s-a încheiat turneul inter
național de miini-fotbal. de la 
Brașov, cu victoria echipelor 
Politehnica Iași (la categoria 
11—13 ani) și F.C.M. Brașov (ca
tegoria 13—15 ani). In ultima e- 
tapă au avut Ioc partide deci
sive încheiate cu următoarele re
zultate : categoria 11—13 ani : 
Politehnica Iași — București 
3—2 (2—2) ; Politehnica Iași — 
F.C.M. Brașov 3—2 (3—1). Clasa
ment : I. Politehnica Iași 6 p j 
TT F.C.M. Brașov 4 ; m. Bucu
rești 1 ; IV. Olanda 1. Categoria 
13—15 ani : Politehnica Iași — 
București 4—3 (3—fl). Clasament : 
I. F.C.M. Brașov < p (golaveraj 
+3) ; n. București 4 (+1) ; UT. 
Politehnica Iași 2 ; IV. Olanda 2. 
Partidele au fost arbitrate de 
Ignace Van Swietwn (Olanda) și 
Radu Petrescu (România). In 
ultima zi, două întHnlri amicale 
între echipele României și Olan
dei. La categoria 11—13 ani, e- 
chipa română a învins cu 1—0 
(fl—0). iar în meciul de la cate
goria 13—15 ani s-a consemnai o 
egalitate : 1—1 fl—1). (Ilie
STANCA — coresp.).

e DE LA CLUBUL SPORTUL 
STUDENȚESC. In legătură cu în
cetarea contractului de muncă al 
antrenorului Ion Valea, la cere
rea acestuia, conducerea clubului 
11 mulțumește pe această cale 
pentru contribuția sa la afirma
rea echipei Sportul studențesc și 
la obținerea celei mai bune per
formanțe In Divizia „A*.

cu 
cele 
data 

_ _ _______ ca
Bojovici, Bosnjak, Stol co vi ci sau 
Halilovici (care a jucat și 
miercuri cu Bulgaria), la gazde, 
Maessen. Haar, Koevennans, De 
Vit, Keukens, la oaspeți, dar o- 
landezii, care jucau în aceeași 
săptămînă și cu Malta. în cam
pionatul european, nu i-au pu
tut folosi pe internaționalii „A" 
Siloy, Brocken, pe golgeterul 
campionatului olandez, Houtman. 

Cu meciul de la Mostar, echi
pa Iugoslaviei și-a Încheiat jocu
rile pe teren propriu, ceea ce 
ne face să afirmăm că lupta 
pentru calificarea la turneul fi
nal de Ia Dos Angeles în această 
serie nu este încheiată, In ciuda 
celor 3 puncte pe care ,,plavii“ 
lui Top’ak le au avans în mo
mentul de față. In grupă mai 
sînt de disputat încă 5 meciuri, 
după următorul program :

25 ianuarie 1984 : Italia — 
Olanda.

28 martie 1934 : Italia — ROMA
NȚA

4 a orii ie : Olanda — Iugoslavia 
14 aprilie : ROMANIA — Iugo

slavia și Olanda — Italia.
Rină la primăvară, clasamentul 

grupei arată astfel :

mod deosebit, situația echipei 
noastre. Prin jocul rezultatelor, 
dar. In primul rînd, prin rezul
tatele pe care ea le va obține, 
echipa României mai are șanse 
să aspire la primul Ioc. Iugosla
via are doar +1 tn „clasamen
tul adevărului* (ce mare ar fl 
fost pentru noi punctul cedat... 
Italiei, la Brașov !). iar meciurile 
ei cu Olanda șl România sînt 
tot atît de grele ca și cel pe 
care reprezentativa noastră C va 
susține cu Italia. în deplasare, 
la 28 martie, cînd se va hotărî 
dacă echipa noastră va rămîne 
în cursa pentru calificare, o vic
torie păstrîndu-1 intacte șansele.

Zilele trecute, la dialogul pe 
care federația l-a avut cu zia
riștii sportivi din Capitală. Mir
cea Lucescu. directorul tehnic al 
FJl.F., spunea că federația va 
acorda importanța cuvenită lo
tului olimpic, care va trebui să 
pregătească fără cusur cele două 
meciuri din primăvară și în pri
mul rînd cel cu Italia.

Iată componența lotului anun
țat de M. Lucescu (lot pe care, 
de altfel, l-am și anunțat în 
ziarul nostru de miercuri) : 
Lung. Speriatu și Mânu — por
tari ; Ungureanu, Stan cu. Zare, 
Iovan, Bogdan. Eduard. Văetuș 
— fundași ; Balint, Mulțescu, 
Movilă, I rimes cu, Orac, Drag nea, 
Rada, Petcu (Corvinul), Pană — 
mijlocași ; Lăcătuș, Cirțu, Coraș, 
Hagi, Geolgău, Damaschin, Șoi- 
man — înaintași. Noutățile față 
de precedentele jocuri sînt tină- 
rul și talentatul portar Mânu,

Eduard, Orac, Dragnee, Rada, 
Petcu, Lăcătuș — golgeterul tu
rului. și Damasehin, oare se vor 
pregăti, și unii din el vor juca 
(asta depinde numai de ei, de 
nivelul la care se vor aria) ală
turi de jucători consacrațl, cum 
sînt componentil reprezentati
vei Europa ’84 ca de pildă, 
Lung. Ungureanu, Geolgău, Co- 
raș. Hagi. Includerea tn Iot a lut 
Damaschln trebuie să constituie 
pentru jucătorul rapid ist un mo
tiv de reflecție pentru eă el a 
promis mult dar în sezonul de 
toamnă a dat prea puțin. Nu 
vom face acum o analiză a com
portării lotului olimpic în sezo
nul care s-a încheiat, dar fiecare 
component al lotului anunțat tn 
această săptămînă trebuie să se 
considere implicat în realizarea 
obiectivelor pe care acest lot le 
are. Și Important este, cum spu
neam, că lupta în grupa noastră 
încă nu s-a încheiat...

Constantin ALEXE

TRAGER1REKIRAORDINARA
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 ȘANSA DE 
OBȚINE :

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

EXTRAGERI 
ș= 120 NUMERE !

Biletele de 25 Iei 
participă Ia toate 
extragerile.

CONSULTAȚI 
PROSPECTUL ȘI 
JUCAȚI DIN TIMP 
NUMERELE PRE
FERATE !

Un bilei la a- 
ceastj tradițională 
tragere poate fi șl 
UN CADOU ORI
GINAL, PLĂCUT 
ȘI UTIL.

UNDE ESTE „
• Curajul și siguranța cu care 

Alexe Pândele, portarul Autobu
zului București, a apărat butu
rile echipei sale în meci-ui de la 
Făgăraș, cu Nitramonia, au avut 
darul să-i... scoată din sărite pe 
fotbaliștii din Făgăraș. Unul din
tre aceștia, Sfrijan, a profitat de 
învălmășeală la poarta echipei 
Autobuzul pentru a se răzbuna 
pe portarul îndărătnic. DO VIN- 
DU-L CU PICIORUL ÎN PLINA 
FAȚA. Comisia de discipHnă l-a 
SUSPL^DAT PE SFRIJAN PE « 
LUNI, aplicînd pedeapsa maximă 
prevăzută de Regulamentul de 
organizare a activității fotbalis
tice. Este neîndoios, însă, că un 
asemenea act huliganic reclama 
o sancțiune și mai drastică ! ! ! 
Un alt jucător al Nitramoniei 
care a încercat să-1 ..convingă- 
pe arbitru să acorde echipei sale 
un GOL ÎNSCRIS CU MTNA A 
FOST SUSPENDAT PE 6 ETAPE. 
Echipa "-din Făgăraș s-a ales și 
cu o amendă de 3 000 de lei, ca 
urmare a faptului că unii spec-

F AIR-PL A Y“-UL ?

în vederea unei cit mai bune 
reprezentări a fotbalului româ
nesc în -Cupa campionilor eu
ropeni". clubul Dinamo Bucu
rești. in conformitate cu pre
vederile regulamentelor F.R.F. 
și U.E.F.A.. s-a preocupat să-și 
întărească efectivul slăbit de 
accidentări. Printr-un acord cu 
clubul Steaua. Dinamo a efec
tuat un transfer pe o perioadă 
determinată a jucătorului Vio
rel Turcu si mulțumește clubu
lui militar pentru acest spri
jin. >

bulgări de
STA PE

echipa de
C.S.U. Ga-

tatori au aruncat cu 
zăpadă tn teren.
• OPT ETAPE VA 

TUȘA Calmuc, din 
„speranțe* a Dunării 
lăți, pentru un act cît se poate 
de urft : și-a scuipat ‘ “ 
In plină față 1 Cum 
gestul lui Calmuc cu 
jucător... speranță t
• După pauză, cei

gia Gheorghe _
n-au mai reluat jocul cu Metalul 
Tg. Secuiesc. Firește, au pierdut 
meciul cu 3—o, la această sanc
țiune adăugîndu-se și suspenda
rea
• 

nut 
țlel 
afla 
l-a dat acestuia însărcinarea să 
reprezinte tn continuare clubul. 
Comisia de disciplină (na. — 
prea Îngăduitoare !) l-a dat UN 
AVERTISMENT clubului reșițean.

Jack BERARIU

tno rtoMSPDH inxutl

un adversar 
se împacă 

noțiunea de

de la F.ner- 
Gheorghiu-Dej

echipei pe 2 etape.
Clubul C.SJW. Reșița n-a ți- 
seama că președintele sec- 
de fotbal. Hie Pătruică, se 
în stare de suspendare și

VUAME î\ ORICE ANOTIW 14 PREDEAL
Stațiune permanentă, situată la o altitudine de 1100 m, 

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

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

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

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

de un 
odihnâ{ 
unități

turism 
Bucu-

c co r w
e
2«.
3

• NUMERELE EXTRASE LA 
TRAGEREA LOTO DIN 23 DE
CEMBRIE 1983. Extragerea I : 
46 31 20 56 67 44 88 16 13 ; 
Extragerea a II-a : 77 22 72 43 
65 34 84 62 33 ; Fond total de 
cîștiguri : 1.085.986 lei, din care 
319,955 lei, report la catego
ria 1.

• CÎSTIGURILE 
R1I „LOTO 2“ 
CEMBRIE
3 variante 
categoria 2 
10.831 
variante
4 : 81.75
categoria 
200 lei : 
variante 
de 30.121 
obținute 
au __ ____
IOAN CHIRICĂ din Brașov, 
OSMAN IZET din Constanta Și 
VASILE BUZURA din Borșa, 
județul Maramureș.

TRAGE- 
DIN 18 DE-

1983. Categoria 1 : 
25% a 30.121 lei ;

: 7,75 variante a
categoria 3 : 17,25 

4.860 lei ; categoria 
variante a 1.027 lei ; 
5 : 301,75 variante a 
categoria 6 : 2.033,25
a 100 lei. Ciștigurile 
lei de Ia categoria 1, 
ne bilete jucate 25%. 

revenit _ narticinantilor 
din

Iei : 
a

• In curînrt, LOZUL ANULUI 
NOU ! Ca de obicei, Adminis
trația de Stat Loto-Pronooport 
întimpină sosirea noului an 
printr-o emisiune specială limi
tată, denumită LOZUL ANULUI 
NOU. caracterizată de mari a- 
vantale pentru participant^. Be
neficiind de cîștiguri suplimen
tare acordate din Torid special. 
LOZUL ANULUI NOU 1981 oferă 
șanse sporite in obținerea de 
autoturisme „Dacia 13«l“ și mari 
sume de bani, în frunte cu cele 
de 54.004, 10.044, S OW etc.



LUPTĂTORII NOȘTRI FRUNTAȘI IERI, IUGOSLAVIA ROMANIA 93-68
DIN NOU ÎNCREZĂTORI...

Ștefan Rusu - „Trofeul celui mai bun luptător**. In ambele țări
Am asteotat cu firesc interes 

întoarcerea luptătorilor noș
tri fruntași din turneul oe care 
l-au efectuat în Suedia si Fin
landa. Agențiile de creșă 
transmiseseră scurte știri din 
care am aflat doar cîteva re
zultate finale. La înapoiere, 
ne-am adresat antrenorului e- 
merit Ion Corneanu care i-a 
insolit De luptători.

tri ?
Bilanțul luptătorilor noș

— După surprinzătorul eșec, 
la campionatele mondiale din 
septembrie, era binevenit — 
neutru a nu sDune altfel — un 
astfel de turneu, tovarășe Cor- 
neanu T Nu era mai util 
tirnoul celor anroape două săo- 
tâmini oeatru oregâtire acasă .

— La campionatele niond’a- 
le de la Kiev, unii dintre lup
tătorii noștri au fost învinși de 
cei nordici care, pină atunci, 
nu le-au pus aproape nicioda- 
ta probleme. Mai mult. la 
această ediție a campionatelor 
mondiale, doi finlandezi au cîs- 
ticat titlurile. un altul a 
obținui medalia de bronz, iar 
un suedez pe cea de argint 
Era. deci, un prilej foarte bun 
pentru a-i vedea ne luptătorii 
nordici mai îndeaproape si 
chiar ne-am bucurat cînd am 
primii invitațiile. Mai adaug 
că. alit în Suedia cit si in Fin
landa. au participat, după cum 
veți vedea. cele mai puter
nice țări din lume in luptele 
greco-romane.

intii 
din

Vâ rog să vă referiți mai 
la orimul concurs cel 

Suedia.

I.a Haparanda. unde a a- 
loc acest turneu inlernatio- 

au participat luptători
vut 
nai. _
fruntași din Bulgaria Finlanda. 
Jaoonia. Norvegia. România. 
S.U.A.. Ungaria. U.R.S.S. si 
Suedia cu mai multi concurenti 
la fiecare categorie de greuta
te. Printre luptători s-au 
măr at nu mai puțin de 12 < 
nioni olimnici. mondiali 
continentali, pentru a 
mai vorbi de cei medaliati 
argint si bronz. Pentru a 
aprecia Ia dimensiunile reale 
valoarea acestui concurs, cred 
că este suficient să subliniez 
faptul că multiplul campion 
mondial si european la ..90 kg", 
suedezul Frank Andresson. 
n-a urcai oe podium, deși a e- 
voluat in fata propriilor supor
teri. iar japonezul Eto Masaki. 
campion mondial in acest an 
la „57 kg“. a fost eliminat după 
cîteva tururi !

nu- 
cam- 

sau^ 
nu 

i cu 
i se

DIN NOU ÎNCONJURUL 
GLOBULUI

Se fac pregătiri, de pe a- 
cum, pentru a doua ediție a 
cursei solitare tn jurul glo
bului, prima — - • —
anul acesta. _
francez Philippe Jeantot 
bordul vellerulul „Credit 
gricole". Plecarea se va

fiind ciștlgată, 
de navigatorul 

' ‘ la 
a- 
da 

in luna mai... 1986. din por
tul Newport, concurenti! a- 
vtnd de străbătut pe mări șl 
oceane aproximativ 43 009 
km. tn mod obligatoriu vor 
exista trei escale la Cape 
Town, Sydney și Rio de Ja
neiro. Pentru a putea fl mal 
ușor reperate, prin sateliți, 
pe Întinderile de apă, velie- 
rele vor trebui echipate. In 
mod obligatoriu, eu balize 
speciale.

DOUA DEBUTANTE 
IN MARELE HANDBAL

Anul viitor. Intre 3 șl 11 fe
bruarie vor avea loc tn Ita
lia partidele din cadrul gru
pei „C" a campionatului mon
dial de handbal feminin. S-au 
inserts 12 echipe. Intre care, 
două (Irlanda șl Turcia) Ișl 
fac debutul la o mare com
petiție Internațională. Aceste 
echipe au fost repartizate tn 
două grupe : I. —
landa. Irlanda, Israel, 
șl Luxemburg . ______ .
Marea Britanic. Bulgaria. I-le 
Feroe, Olanda si Turcia.

ISPRĂVI SPORTIVE 
CARE NU SE UITA I

— Belgia. Fin-
Italia

n — Austria.

Radiodifuziunea elvețiană---- -------- -------a 
realizat o anchetă printre as
cultătorii săi pentru a-1 de
semna pe cel mal populari 
sportivi din .Țara Cantoane
lor", tn ultima jumătate a

AUSTRALIA, 
rector a! 
nale de 
începînd 
pionatul 
niorî 
David 
tulul 
FILT, 
cîteva

Comitetul dl- 
Faderațiel interncțio- 
tenis a hotârit ca, 
de anul viitor, cam- 
mandial pentru 
poarte numele 

în memoria 
general

je
lui 

fos- 
al
cu

să
Gray, 
secretar 

decedat în urma 
lunisonale în minutul 33) — a scă

zut vădit potențialul selecțio
natei tării noastre care, sore 
final, a cedat net. Antrenorii 
N. Martin si G. Năstase au 
început Dartida cu formația : 
Virginia Popa — Mariana An
drei — Csilla Hosszu — Lumi
nița Stamin — Magdalena Pall, 
iar pe parcurs le-au mai folosit 
oe Paula Misăilă. Camelia 
Hînda. Luminița Măringut si 
Romcla £ riște a.

VRSAC, 23 (prin telefon), iu 
localitatea iugoslavă Vrsac a 
început Balcaniada de baschet 
feminin, aflata la ediția a 21-a. 
Vineri. în ziua inaugurală, re
prezentativa României a 
nit-o De cea a tării gazdă 
toria revenind acesteia 
urmă cu scorul de S3—68 
36). Prima repriză a fost 
tul de echilibrată, dar în cea 
de a doua, eliminarea celei mai 
bune baschetbaliste românce — 
Magdalena Pali (5 greșeli oer-

ci}- 
Sil- 
din 

flnun-intil- 
vic- 
din 

(47- 
des-

PORTUGALIA. Ultimul 
tigâtor al crosului „San 
vestro" de la Sao Paulo, 
noaptea revelionului, a 
țat că nu va lua startul la
ediția următoare a „corridei". 
nefiind pregătit pentru o 
probă atit de dură. Fondis- 
tul portughez Carlos Lopes, 
căci despre el este vorba, a 
declarat câ pentru sezonul de 
concursuri al anului 1984 prin
cipalul său obiectiv îl repre
zintă maratonul olimpic de la 
Los Angeles.

..62
s>

Constantin Ută. la 
Stefan Rusu. la ..71'

Andrei la ,.10# —
locul I ; Iile Miuti. la ..*S“. Ni- 
colae Zamfir, la „5Î“. Uie Ma
tei la „90“ si Victor Dolipschi 
la ..+100 kg" — locul II In 
clasamentul ne națiuni Româ
nia a cucerit Dtimul Ioc 1

kg". 
Vasile

— Cîteva cuvinte si desore 
turneul din Finlanda.

— Concursul, desfășurat la 
Oulu, a fost si mai dificiL pen
tru că la el au participai ne 
lingă echipele țărilor care 
au fost si în Suedia — excen- 
tind Japonia — valoroși lup
tători din R. D. Germană si 
Cehoslovacia. Finlandezii Ta- 
Dio Sioila. campion mondial 
la „68 kg", și Hani Lahtinen. 
campion al lumii la ..62 kg". au 
fost eliminați după turul II. 
iar Jarmo Overmark. la .^2 
kg", cel care l-a Învins pe Drai- 
ca la ..mondialele" de la Kiev, 
a fost si el eliminat repede din 
comnetitie.

— Ai noștri ?—

— Din nou Stefan Rusu pe 
locul L Dealtfel. Rusu a pri
mit ..Trofeul pentru cel mai 
bun luptător", atit la turneul 
din Suedia, cit si la cel din 
Finlanda. Andrei pe locul 2 ; 
Miuti si Dolipschi Pe 4 : 
Zamfir. Uță si Matei, oe 5. 
Bilanț, cum se vede, mai ..sub
țire". dar intr-un concurs mai 
puternic.

— în afara 
constatări ati

rezultatelor ce 
mai făcut ?

la ..mondiale" 
parter, sportivii 

să 
amănunte- 

l“

— Deficitari 
in lupta din 
noștri au fost preocupați 
urmărească toate 
le tehnice ale acestui ..capitul' 
Nu mică mi-a fost surprinderea 
cind am văzut că unii dintre 
ei au reușit să iasă raoid din 
..nriza" respectivă. așa rum 
făcuseră alții. Sînt însă, in 
continuare, deficitari, tot la 
„parter", la apărarea de cen- 
turări laterale si Ia ridicarea 
adversarilor. Vom Dune ac
cent si De alte elemente teh
nice în oerioada de pregătire 
si. desigur. De mărirea forte! 
specifice. La Los Angeles sper 
să urce oe podium 
luptători români

— O dorim si noi 
inima...

mai multi

din toată

Rep.

secolului. Pe primul loc s-a 
clasat, detașat, fostul ciclist 
Ferdi Kubler, cîștigător al 
Turului Franței în anul 1950 
șl campion mondial de fond 
un an mal tîrziu. Ferdi a a- 
cumulat 40 la sută din opțiu
nile ascultătorilor elvețieni 
oameni în vîrstă. dar și foar
te mulțl dintre tineri, ispră
vile sale sportive nefiind 
lată, date uitării 1 Pe locurile 
următoare au fost desemnați 
doi faimoși schiori alpini. 
Bernard Russi șl Marie Thă-

rese Nadig, ambii campioni 
oltmpid la J.O. din 1972 
la Sapporo.

STRADA 
„ANGEL ARROYO'

de

Dar pentru că veni vorba 
de Turul Franței... Anul aces
ta, la ediția jubiliară a .Ma
rii bucle" al doilea s-a cla
sat ciclistul spaniol Angel 
Arroyo. Performanta aceasta 
l-a satisfăcut tntr-atita pe Iu
bitorii sportului cu pedale 
din Spania. Incit tn jurul el 
s-a făcut o mare vllvă. neo
bișnuită chiar sl pentru fo
coșii suporteri Iberici. Cel 
mal satlsfăcuțl dintre toți au 
fost Insă locuitorii orășelului 
El Barraeo, de unde este o- 
rlginar Arroyo. Recent primă
ria orașului a hotărft să nu
mească „Angel Arroyo" una 
dintre străzile principale ale 
urbei I

26-28 decembrie, la Melbourne

AUSTRALIA-SUEDIA,

A 72-a FINALA A „CUPEI DAVIS“
Intre numeroasele trofee ale 

sportului internațional poate că 
acela al tenisului, „Cupa Davis®, 
este cel mal reprezentativ. Și 
aceasta din mai multe motive : 
pentru că s» desfășoară anual, 
are o largă participare Interna
țională. are o vechime de peste 
opt decenii șl. mai ales, fiindcă 
el nu revine niciodată vreunei 
echipe, fiind, din acest punct de 
vedere, un „chalange- perpetuu.

Donatorul cupei D. F. Davis — 
a înregistrat-o legal la tribunalul 
din Boston, la 21 februarie 1900. 
Cupa este din argint, cu In crus
ta ții din aur (6,052 kg greutate) 
51 este plasată pe un postament 
din lemn de nuc. cu plăcute de 
argint pe care sînt înscrise nu
mele echipelor finaliste ale fie
cărei ediții (în 1969. 1971 și 1972 
figurează șl numele României, 
ca finalistă).

„Cupa Davls- a fost aleasă să 
răsplătească formația cîștigătoare 
a unei competiții internaționale 
pe echipe masculine, startul fiind 
consemnat în august 1900. la 
Langwood Cricket Club din Bos
ton, unde a avut loc meciul din
tre S.U.A. și Anglia. Primele 
trei ediții ale competiției âu în
semnat. de fapt, un meci Intre 
aceste reprezentative. Apoi, cu 
fiecare ediție, numărul formații
lor participante a tot crescut, 
ceea ce demonstrează însăși 
popularitatea competiției.

Din 1900 și pînă acum s-au dis
putat 71 de finale, dintre acestea

S.U.A a cîștigat 28, Australia 24, 
.Anglia 9. Franța 6, Suedia, Italia, 
Cehoslovacia șl Africa de 
cite 1.

Din 1923 „Cupa DavLs" 
ceput să se desfășoare pe 
geografioe : America, Asia 
Europa (din 1966 împărțită 
două grupe).

Pină la ediția a 60-a, în 
in organizarea competiției func
ționa regula „Challenge-roundu- 
lul", potrivit căreia deținătoarea 
trofeului se califica direct In “ 
nala ediției următoare.

O modificare Importantă 
desfășurarea „Cupei Davls"

GRECIA. Fosta recordmană 
mondială la aruncarea suli
ței (74,20 m în 1982), atleta 
Sofia Sakorafa, risca o sus
pendare din partea federa
ției elene — SEGAS. De fapt, 
este vorba de o cerere for
mulată de e comisie spe
cială a Comitetului* olimpic 
grec, prin care se cere sus
pendarea atletei. Motivul ? 
Sakorafc a pozat unei revis
te făcînd publicitate unei se
rii întregi de echipamente 
sportive. Și sigur n-a făcut-o 
de omorul artei fotografice I...

£1-

tn 
a 

intervenit In anul 1981 de cînd 
întrecerile sLnt organizate In ca
drul unor grupe valorice. Evi
dent, în noile condiții finala șl-o 
dispută numai echipe din prima 
grupă, așa numitul „tablou mon
dial-. Anul acesta ultimele două 
formații rămase în dispută sînt 
Australia și Suedia, pentru pri
ma oară față-n față. Partida din
tre ete va începe luni la Mel
bourne, pe terenul cu iarbă 
Kooyong. Vor lua parte Ia între
ceri : Patrick Cash (campion 
mondial de juniori în 1981). John 
Fitzgerald, Mark Edmondson șl 
Paul McNamee de o parte, Mats 
Wilander, Anders Jarryd, Joa
chim Nystrom și Ștefan Simons- 
son, de cealaltă parte. în semi
finale, Australia a învins Franța 
(4—1), la Sydney, în timp ce 
Suedia a dispus, la Stockholm, de 
Argentina (tot 4—1). R. VTL.

NEPAL. Trei al pin iști japo
nezi și un șerpaș nepolez au 
reușit, vinerea trecută, să 
încheie cu succes ascensiu
nea do 8848 m a vidului 
Everest. Ascensiunea a avut 
loc pe fața de sud a mun
telui. Au reușit această per
formanță, care rămîne orîcînd 
extraordinară : Noboru Ya
mada (33 ani), Takashi Ozaki 
(31 ani), Kazunari Murakami 
(28 ani) și Nawang Yonden 
(31 ani). Aceasta a fost a 
doua expediție japoneză care 
a atins „Acoperișul lumii- în 
această iarnă. Din păcate, 
doi dintre membrii primei 
expediții, care au urcat pe 
vîrf (fără măști cu oxigen), 
șl-au găsit mai apoi moartea!

TELEX • TELEX
BASCHET 9 In finala turneu

lui feminin de la Halifax 
nada) s-au întâlnit Canada 
Bulgaria : 79—78.

• TELEX • TELEX
(Ca

st

pro- 
a_____ __ _______ Ia
nuarie, de la New York : turul 
I : Noah — Smid, Gomez — Telt- 
scher, Higueras — Clerc. Arias 
— Kriek ; turul n (sferturi de 
finală) : Wilander —- învingătorul 
dintre Higueras — Clerc. Lendl

TENIS 9 A fost stabilit 
gramul ,,masters-ului“ din

— învingătorul dintre Gomez — 
Teltscher, McEnroe — Învingăto
rul dintre Arias — Kriek, Con
nors — învingătorul dintre Noah
— Smid ; dublu (semifinale) : 
Fleming/McEnroe cu Învingătorii 
dintre Edmondson/Stewart — Klr- 
mayr/Motta, Slozll/Smld cu În
vingătorii dintre Trim șl Tom 
Gullikson — Jarryd/SLmonsson.

VOLEI • Selecționatele Coreei 
de Sud aflate în turneu în R.F. 
Germania au întrecut reprezenta
tivele țării gazdă eu 3—1 (—6. 10, 
10, 7) la femei șt 3—0 (7, 6, 9) la 
bărbați.

S.U.A. Revista atletică 
„Track and Field News", care 
apare Io Los Altos, in Cali
fornia, a organizat o anche
tă în baza căreia cehoslova
ca ’-armila Kratochvilova, cam
pioană mondială și record
mană o lumii la 400 m și 
800 m, a fost desemnată ca 
cea mai bună atletă a anului 
1983. Pe locurile următoare 
ou fost desemnate american
ca Mary Decker și sovietica 
Tamara Bîkova.

BRAZILIA. Celebrul stadion 
Marocana, din Rio de Janei
ro, cel mai mare din lume, 
este în pericol sâ fie închis! 
Proprietarii săi nu au banii 
necesari pentru a-l aduce 
stadionului unele reparații 
absolut Keb*-,lne**ess. Inițial, 
la inaugurarea sa, în 1950, 
la campionatul mondial de 
fotbal, „Marocana- avea 
200 000 locud, dar mai apoi, 
din cauza unor deteriorări, 
numărul locurilor s-a redus la 
155 000?

tn timp ce în cele șapte 
grupe preliminarii ale cam
pionatului european de fotbal 
aveau loc crlncene dispute 
pentru cucerirea primului 
loc, cel care asigura califica
rea în turneul final, organiza
torii acestuia Ișl vedeau li
niștiți de treabă pentru a re
zolva toate cite Etot de făcut 
pentru buna desfășurare a 
Întrecerii din perioada 12—27 
Iunie a anului viitor. Potrivit 
programului inițial, turneul 
final al campionatului euro
pean programează partide 
la Marsilia, Nantes. St. Etien
ne, Lens. Strasbourg, Lyon șl, 
bineînțeles la Paris. Progra
mul meciurilor va fl stabilit, 
nu peste multă vreme, clnd 
va fl aranjată — prin tragere 
Ia sorți — desfășurarea actu
lui final al competiției. In orice 
caz. pină una-alta, Iubitorii 
fotbalului din Franța au ca 
primă grijă procurarea bile
telor 
de la 
lună 
peste

PESTE 200 000 
DE BILETE VINDUTE

C.E. DE TINERETPROGRAMUL GRUPEI a 3-a 
A PRELIMINARIILOR C.M.

LONDRA. In cadrul reuniunii 
reprezentanților federațiilor na
ționale, ale căror reprezentative . 
vor lua parte la Întrecerile din 
cadrul grupei a 3-a a prelimina
riilor C.M., a fost stabil urmă
torul program :

1984
27 mal : Finlanda 

Nord
12 septembrie : IRLANDA DE 
NORD — ROMÂNIA
17 octombrie : Anglia — Finlanda 
31 octombrie : Turcia — Finlanda 
14 noiembrie : Irlanda de Nord— 

Finlanda șl Turcia Anglia

In urma victoriei echipei Ita
liei asupra Ciprului (2—0). se cu
nosc cele opt echipe calificate în 
sferturile de finală ale campiona
tului european de tineret. Acestea 
sînt : Scotia (gr. 1). Polonia (gr.

Anglia (gr. 3), Iugoslavia (gr.
Italia (gr. 5). Albania (gr.
Spania (gr. 7) sl Franța (gr.
Doar trei din țările callfica- 
pentru turneul final al C.E. 
Franța sînt reprezentate tn 

această fază a C.E. de tineret: 
Franța, Spania șl Iugoslavia. Tra
gerea la sorți a sferturilor de fi
nală va avea loo ia 10 ianuarie 
la Paris, In aceeași zl ou tragerea 
La sorți a grupelor campionatului 
european de seniori.
C.E. DE JUNIORI (SUB 16 ANI)

2). 
4). 
6). 
8).

Irlanda de

5).

de intrare. Se anunță 
Paris că pină acum o 

fuseseră vtndute deja 
209 000 de bilete...
UN CONTRACT

CU TOTUL NEOBIȘNUIT...
Hochelstul Wayne Gretzky 

este unul dintre cel mal buni 
jucători pe care l-a avut Ca
nada un adevărat maestru 
în jocul cu orosa șl pucul. 
Aprecllndu-1 calitățile, dar șl 
pentru a nu fl tentat cumva 
de vreo altă echipă, condu
cătorii clubului său (Edmon
ton Ollers) l-au propus un 
contract cu totul neobișnuit : 
nlnă tn anul... 1999 1

Rubrică realizată de 
Romeo VILARA

1985
27 februarie : Irlanda de
Anglia
3 aprilie : ROMÂNIA —
1 mal : Irlanda de Nord

TURCIA
— Tur-

Nord

ela șl ROMÂNIA — ANGLIA
22 mai : Finlanda — Anglia
6 iunie î FINLANDA

MANIA
— RO-

28 august : ROMÂNIA 
LANDA

— FIN-

11 septembrie : Turcia — Lrlan-
da de Nord si ANGLIA 
ROMANIA 
septembrie : 
octombrie :

LANDA DE
Turda

zs 
u

Finlanda —Turcia 
ROMÂNIA — IR- 
NORD șl Anglia—

13 noiembrie : AngLia — Irlanda
de Nord

14 noiembrie : 
MANIA

TURCIA -- RO-

Tragerea la sorți a sferturilor 
de finală ale celei de-a doua e- 
dițil a campionatului european 
de juniori sub 16 ani a stabilit 
următoarele meciuri • Olanda — 
R.F. Germania, Anglia — Fran
ța, Italia — Iugoslavia, Bulgaria— ----- gl retur,

la 31 martie
U.R.S.S. Meciurile, 
trebuie jucate pînă 
1984.
• In prima zl a

Juniori _
trat rezultatele: Franța 
5—0. Italia ,
• In Cupa Ligii engleze (tu

rul 4. med rejucat) r Liverpool— 
Birmingham 3—0
• Intre 4 și 12 Ianuarie sa 

va desfășura la Leningrad ua 
turneu internațional pentru echi
pe de Juniori la care vor Ci pre
zent© formații din S.UJL. Fran
ța, Belgia, R.F. Germania < 
U.R.S.S. (cu două telect’onatd.

de la Nisa
turneului do 

s-au Inregls- 
Algeria 

Polonia 3—0.


