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Șl SUCCESELE CELOR MAI BUNI SPORTIVI ROMÂNI ÎN ANUL 1983 
Festivitatea de inminare de trofee, cupe și diplome fruntașilor sportului românesc 

a prilejuit ieri dimineață, la Palatul Sporturilor și Culturii, un spectacol inedit, 

emoționant și angajant pentru marele examen al Jocurilor Olimpice din anul 1984

Spectatorii prezenți ieri la Palatul Sporturilor ți Culturii, mari iu
bitori ai sportului, ți-au manifestat dorința unanimi de a vedea 
pe performerii noștri obținind noi succese olimpice in anul viitor.

Palatul Sporturilor si Cultu
rii. atit de familiar bucureștem- 
lor, a fost ieri gazda unei emo
ționante manifestări, Festivita
tea inminării unor trofee, cupe 
și diplome celor mai valoroși 
sportivi români ai anului pre- 
olimpic 1983.

Cu mult înainte de ora înce
perii festivității, șiruri lungi de 
iubitori ai sportului, citeva 
mii din marea masă a oameni
lor de toate virstele care sint 
mereu alături de eroii arene
lor, sustinindu-i in apriga și 
neîncetata lor luptă cu miimi- 
le de secundă, cu centimetrii 
și kilogramele. ou adversari 
dintre cei mai valoroși din toa
tă lumea, dar șl cu propriile 
lor limite, se îndreptau spre 
cea mai mere și frumoasă sa
lă de sport a țării, grăbindu-se 
la întîlnirea cu cei mai buni 
sportivi dintre cei buni. Discu
țiile însuflețite de pe alei, din 
foaiere și tribune. întreaga at
mosferă care a domnit dum ni- 
că in Palatul Sporturilor și 
Culturii, arhiplin, amintea de 
zilele marilor evenimente 
sportive prilejuite de competi
țiile interne Și internaționale 
desfășurate aid.

în acordurile „Marșului Da- 
ciadei". pătrund in sală 
toriții. campionii României, ai 
Europei si ai lumii, cei mai 
vrednici reprezentanți ai spor
tului românesc, tineri si tinere

din toate colturile tării, cel 
care au obținut performanțe de 
excepție în mari competiții, 
demonstrând lumii întregi că 
tineretul Republicii Socialiste 
România, crescut și educat cu 
grijă de partid și bucurînd.u-se 
de dragostea caldă, părintească 
a tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretarul gene
ral al partidului, președintele 
țării, are toate condițiile să se 
dezvolte armonios și multilate
ral, liber și fericit.

Aplaudindu-i din inimă, miile 
de spectatori i-au primit cu 
căldură pe campionii României, 
ai lumii și ai Europei, atunci 
cind în sală au pătruns ca- 
noistul Cosiică Olaru, vrednic 
component al ..flotilei de aur", 
noua stea a gimnasticii mon
diale, Ecaterina Szabo, deți
nătoarea recordului lumii la 
săritura în lungime, atfeta 
Anișoara Cușmir-Stanciu. cam
pionii olimpici și mondiali la 
canoe Ivan Patzaichin și Toma 
Simionov, precum și medalia- 
ții cu aur la caiac — 4. Ionel 
Lețcaie, Angelin Velea, Ionel 
Constantin și Nicolae Fedosei, 
toți campioni ai lumii în acest 
an. Si, ca intr-o frumoasă și 
pilduitoare ștafetă a marilor 
succese sportive românești, au 
urmat solii sportivilor studenți 
ai României, încununați cu aur

NE ANGAJĂM în fa
ta conducerii de partid 
si de stat, a întregii miș
cări sportive, a antreno
rilor si coechipierilor 
noștri — să servim cu 
cinste si devotament cau
za sportului românesc, 
apărind cu dîrzenie e- 
xemplară. cu fierbinte 
patriotism si dragoste 
nețărmurită tricolorul 
românesc:

NE ANGAJĂM să o- 
ferim patriei noastre — 
Republica Socialistă
România, mișcării spor
tive românești. Ioturilor 
olimpice, coechipierilor 
și antrenorilor noștri 
înalta satisfacție de a 
urca pe podiumul olim
pie. răsplătind astfel 
nrin cele mai frumoase 
performante onoarea si 
încrederea care ni s-au 
acordat, minunatele con
diții create de conduce
rea partidului si statului, 
odată cu învestitura de 
componenti al loturilor 
olimpice.

(Din ANGAJAMEN
TUL SOLEMN al candl- 
datilor olimpici rostit de 
atleta Anișoara Cușmir- 
Stanciu).

(Continuare In pag 2-3)

ECATERINA SZABO IVAN PATZAICHIN COSTICĂ OLARU NICOLAE MUNTEANU ȘTEFANESCU, LUNG, BOLONI

Etapa a Xlll-a a campionatului Diviziei „A“ de handbal masculin

STEAUA - DIN NOU VICTORIOASĂ -
SE MENȚINE ÎN FRUNTEA CLASAMENTULUI

Următoarea etapă este programată joi 29 decembrie
Sîmbătă și duminică s-a dis

putat etapa a XIII-a a Cam
pionatului Diviziei „A“ de 
handbal masculin. In plutonul 
celor șase formații din prima 
jumătate a clasamentului — e- 
chipe care luptă pentru un loc 
pe podium — nu s-au produs 
schimbări de poziție. în schimb, 
este de notat faptul că doar 
două din cele trei formații ca
re au jucat în deplasare au ob
ținut victorii (steliștii șl dl- 
namoviștii bucureșteni), tn 
timp ce a treia (ocupînd în 
continuare același loc și In cla
sament) dintre candidatele la

podium — este vorba despre 
H. C. Minaur Baia Mare — 
a scos doar un „egal" la Arad.

în partea a 'doua a clasa
mentului (formațiile care sint 
angajate în disputa pentru 
locurile 7—12) notabilă este, 
după opinia noastră, victoria — 
este drept, pe teren propriu — 
a orădenilor în fața Politeh
nicii Timișoara. Relonul Săvi- 
nești a obținut, de asemenea, 
cîștig de cauză in disputa cu 
Universitatea Cluj-Napoca, ast
fel că, în ordine, ocupantele 
locurilor 10, 11 și 12 au acum 
fiecare cîte două victorii. Să

așteptăm etapele următoare ale 
competiției.

Etapa a XlV-a este pro
gramată joi 29 decembrie.

însemnări de la partidele ju
cate sîmbătă si duminică.

INDEPENDENTA CARPATT 
MÎRȘA — STEAUA 23—27 
(12—17). Prima repriză a stat 
aproape tot timpul sub sem
nul superiorității campionilor. 
Cele 5 goluri cu care au în
cheiat repriza le-au dat multă 
siguranță steliștilor. care au 
cîștlgat pe merit această dispu
tă. Doar în min. 53 echipa din 
Mîrșa s-a apropiat la două 
goluri (20—18 pentru Steaua),

(Continuare in pag. a 4-a)

412 COPII ȘI-AU DISPUTAT 
ÎNTÎIETATEA LA „FESTIVALUL 

PIONIERESC DE JUDO"
Organizat în cadrul competi

ției naționale ,,Daciada“. în 
cinstea zilei de „30 Decembrie", 
Festivalul pionieresc de judo, 
aflat la a IV-a ediție, a re
unit sîmbătă și duminică, in 
sala Florcasca din Capitală, 
412 micuți judoka din. marea 
majoritate a județelor țării. A 
fost, o spunem fără nici o re
zervă. realmente un festival. 
Pe cele două tatami (saltele) 
am văzut de-a lungul compe
tiției nenumărat! copii care de 
pe acum au învățat multe din 
tainele acestui sport al abili
tății și îndemînării. Ne-a sur
prins pur și simplu urmărin- 
du-i pe acești copii, unii de 
numai 8 ani, cum se aventu
rau în procedee tehnice de

kansetzu (luxarea mîinilor), de 
shirne (strangulare) sau de a- 
runcări dintre cele mai com
plicate ca morote-seoe-nage, 
uchi-mata. tomoe-nage ș.a. Cu 
siguranță, nu peste mulți ani, 
dintre pionierii care au concu
rat la acest festival se vor nu
măra printre performeri în 
arena internațională. Am fi do
rit să selecționăm pe cei mai 
merituoși dintre ei, dar numă
rul acestora a fost, spre sa
tisfacția tehnicienilor federației 
de specialitate, mult prea mare. 
Ne rezumăm să-i cităm doar 
pe cei doi pionieri care au fout 
evidențiați de comisia de orga
nizare a Consiliului Național al

(Continuare in pag. a 4-a)



PLUGUȘORUL
PENTRU OLIMPICI
Aho, aho. copii și frați 
Stați puțin și nu minați, 
Plugușorul ascultați, 
Plugușorul . celor mici, 
Campioni între pitici, 
Plugușor de juniori 
Pentru-ai noștri tricolori

Ia mai minați măi.
Vrem cu toți să fim ca voi 
Campioni, sportivi, eroi 
Eu aș vrea să fiu o stea, 
Cati sau Lavinia, 
Să zbor ca Ana Cușmir 
Șl să pot ținti la tir 
Să fiu prima spatistă 
Schifistă și floretistă 
Carmen, Anca sau Rodica. 
Chit că-s mică... atîtica !

Ia mai minați măi.
Eu aș vrea să fiu Olaru 
Sau, mai bine, Cămătaru. 
BSloni, Lung, Ștefănescu 
Sau, măcar. Mircea Lucescu, 
Să cresc mare într-un an 
Cît Toma și cit Ivan
Să fiu Stingă sau Munteanu, 
Campion ca Romașcanu. CALOA PREJUIRE PENTRO MUNCA, TAIENTUI,

Echipa feminină de gimnastică

TROFEE ACORDATE PERFORMERILOR ANULUI
CONSILIUL NATIONAL PENTRU EDUCAȚIE 

$1 SPORT a acordat trofee (cupe și diplome) 
lorilor sportivi :

MEDALIAT! CU AUR LA CAMPIONATELE 
DIALE :

FIZICA 
urmâ-

MON-

0 Costicâ Olaru — canoe simplu (a primit, de ase. 
menea, o cupă șl „Diploma de Onoare* a Consiliu
lui Uniunii Asociațiilor Studenților Comuniști din 
România, pentru rezultate deosebite)
• Ecaterina Szabo — gimnastxâ
• Ivan Patzaichin

Toma Simionov — canoe dublu
• Angelin Velea 

Ionel Lețcaie 
Ionel Constantin
Nicolae Fedosei — caiac 4

0
Carmen Bunaciu - înot
Rodica Arba
Elena Horvath — canotaj
Gelu Radu — haltere
Mircea Frâțicâ — judo V0 
Mihai Cioc — judo
Doina Stâiculescu — gimnosti

Dar cum sîntem încă mici, 
Am venit acum, aici, 
Cu al nostru plugușor, 
Pentru lotul tricolor, 
Cu 
De 
De 
La

♦ 
urări de mari succese, 
victorii cît mai dese, 
medalii, mai ales, 
J.O. — Los Angeles ! 
Ia mai minați măi, hăi..! 
urăm cu-ntreaga țară

DAROIREA $1 SUCCESELE SPORTIVILOR
(Urmare din pag. I)

Vă _ .
Spor la muncă, pin-la vară. 
Pasiune, hărnicie.
Ore de antrenament, o mie. 
Optimism și sănătate, 
Recorduri ameliorate 
Și ambiții și speranță, 
La înalta performanță, 
Gîndul numai la victorii. 
Inima la drum de glorii. 
Cu elanul tineresc, 
Pentru sportul românesc,

Ia mai minați măi, hăi..l 
Și clădiți prin străduință 
Cea mai mare biruință, 
Să ne scrieți noi povești 
Cu triumfuri românești, 
Dîrji, viteji, strălucitori, 
Neînvinși, învingători. 
Glorioșii tricolori, 
Care cîntă triumfal 
Imnul nostru național !

Ia mai minați măi.

la Universiada de vară de la 
Edmonton, grupul campionilor 
europeni și al celorlalți meda- 
liați la întrecerile continentale, 
in frunte cu multipla campioa
nă de gimnastică Lavinia Aga
che și Maria Macovei, la urea ti 
a întrecerilor continentale de 
tir din capitala țării noastre, 
handbaliștii lotului reprezenta
tiv, printre care se află jucă
tori ren urniți în arena mon
dială și olimpică, alături de 
tineri și talentați jucători, care 
împreună au dat o nouă stră
lucire palmaresului handbalului 
românesc prin cucerirea „Su- 
per-Cupei mondiale", coloana 
laureaților anului 1983 fiind 
încheiată de fotbaliștii trico
lori, cei care au obținut o 
splendidă și spectaculoasă ca
lificare printre cele mai bune 
echipe ale Europei, aducind o 
binemeritată satisfacție milioa
nelor de iubitori ai fotbalului 
din țara noastră.

Grupul de copii de la Clubul sportiv școlar nr. 2 și Casa Pionierilor 
și Șoimilor Patriei a sectorului 2, care au prezentat „Plugușorul 

olimpicilor", au fost îndelung aplaudați.

„SUVEICA “ HANDBALULUI...
La festivitatea sportului românesc, handbalul — devenit 

prin performanțe jocul nostru cel mai reprezentativ - ne-a 
oferit intr-un meci-demonstrație o paradă a vedetelor care 
l-au făcut gloria. De o parte, selecționata jucătorilor care 
au participat la cucerirea celor patru titluri mondiale, cu 
Virgil Hnat și Mircea Costache II (autorul golului victorios 
din 1961, la Dortmund, la deschiderea „seriei românești”), 
cu Cornel Penu și Cristian Gațu, cu Gheorghe Goran, Mi
hai Marinescu, Valentin Samungi, Ghiță Licu, Ștefan Bir- 
talan, cu Radu Voina, Adrian Cosma, Werner Stockl și 
Mircea Gabrovschi, de cealaltă parte echipa de astăzi a 
României, ciștigâtoare a „Supercupei campionilor mondiali 
și olimpici*, echipa lui Nicolae Munteanu și Vasile Stingă, 
a lui Marian Dumitru, Măricel Voinea, Alexandru Folker, 
Alexandru Buligan, Mircea Bedivan, Dumitru Berbece și 
celelalte vedete ale prezentului și viitorului. Pe banca an
trenorilor — loan Kunst-Ghermănescu, la selecționata cam
pionilor mondiali, Nicolae Nedef la echipa prezentului.

N-a fost, de fapt, un meci. Timp de două reprize a 15 
minute, FAMILIA HANDBALULUI ROMANESC ne-a oferit 
un recital de virtuozitate, salutat entuziast de publicul 
spectator, care n-a uitat „evitările” lui Hnat, „paradele” 
lui Penu, „ghiulelele* lui Birtalan, „pătrunderile* lui Voina, 
„plonjoanele” lui Costache și care n-a uitat numele lui 
Gațu, al cărui inegalabil geniu vrăjitoresc și-a 
asupra stilului românesc de joc. Senzația de 
unei adevărate familii s-a materializat atunci 
final, cei din ambele echipe au încins, dincolo 
diferită a tricourilor, tradiționala „suveică” de 
fică marilor echipe de handbal ale României. ȘI, parcă 
și mai mult, după aceea, departe de ochii publicului, la 
vestiar, unde în numele gloriilor trecutului, profesorul loan 
Kunst-Ghermănescu, președintele federației, a urat succes 
tricolorilor de azi pentru întregirea panopliei de trofee cu 
cel olimpic, anul viitor, la Los Angeles...

Vladimir MORARU

Astfel, se aflau adunați in
tr-un veritabil „careu de o- 
noare" cei mai valoroși spor
tivi români ai anului 1933. ale 
căror rezultate din acest an 
se înscriu ca o promisiune pen
tru anul 
pentru 
sportivă, 
vară.

In deschiderea
de premiere a luat apoi cuvjn- 
tul tovarășul 
președintele 
nai pentru 
Sport si al 
pic Român, 
urmind cu fidelitate preSoasele 
indicații si orientări cuprinse 
in Mesajul adresat de tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, secre
tar general al Partidului Co
munist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
pârtiei pan-ților la Conferința pe 
țară a mișcării sportive, spor
tivii, antrenorii, tehnicienii au 
înalta cinste și bucurie de a 
raporta încheierea anului pre- 
olirnpic 1983 cu un bilanț rod
nic. în acest an competițional 
— a arătat vorbitorul — spor
tivii .României socialiste au cu
cerit, în întrecerile de seniori. 
300 de medalii mondiale, euro
pene si balcanice, dintre care 
aproape o treime de aur si 
258 de medalii în marile com
petiții internaționale de ju
niori, dintre care 96 de aur. 
„Toate aceste realizări — a 
spus vorbitorul — ca și succe
sele importante în activitatea 
sportivă de masă, sînt expresia 
vie a dragostei nețărmurite și 
a recunoștinței fierbinți pe 
care tricoiorii, întregul activ 
al mișcării sportive Ie nutresc 
față de conducerea partidului 
și statului, personal față de to
varășul NICOLAE CEAUȘESCU, 
eminentul nostru conducător, 
pentru condițiile minunate asi
gurate practicării educației fizi
ce și sportului $1 pentru darul 

de neprețuit care este -Daciada-, 
cea mai amplă și mai cuprin
zătoare manifestare din întrea
ga istorie a sportului româ
nesc".

Și, avînd în față marele exa
men de valoare și conștiință a 
sportului nostru in anul care 
ving, Jocurile Olimpice, miș
carea sportivă s-a angajat in 
fata conducerii de partid si de

- MEDALIAȚI CU AUR LA JOCURILE MONDIALE U-
NIVERSITARE

• Anișoara Cușmir-Stancîu — atletism (a mai pri
mit o cupă din partea Consiliului U.A.S.C.R., pentru 
rezultate deosebite)
• Elisabeta Guzganu — scrimă
• Maria Radu — atletism
• Levente Molnar - gimnastică
• Florența Crâciunescu — atletism
• Liliana Bălan — gimnastică

- MEDALIAT! CU AUR LA CAMPIONATELE
LE DE JUNIORI :

• Ilie Miuți — lupte greco-romane
• Ion Grigoraș — lupte greco-romane
• Dumitru Chiru — lupte libere

- MEDALIAȚI CU AUR LA CAMPIONATELE
PENE :

• Lavinia Agache — gimnastică
• Maria Macovei — tir

- MEDALIAȚI CU AUR LA CAMPIONATELE 
NE DE JUNIORI :

MONDIA-

EURO-

EUROPE-

viitor, 
marea 
Jocurile

cu deosebire
confruntare 

Olimpice de

fesiivităților

Marin Dragnea» 
Consiliului Națio- 
Educatie Fizică și 
Comitetului Olim- 
care a arătat că.

Cristian Ponta — înot
Daniela Moise
Alice Dânilâ — «tenis de cimp 
Margareta Keszeg — atletism 
Otilia Bâdescu — tenis de masâ 
Manuela Aiiincâi — radio

C.N.E.F.S. a moi oferit trofee :

- ECHIPELOR CU REZULTATE DEOSEBITE :

• echipa de gimnastică feminină a României
• echipa de handbal masculin a României
• echipa de fotbal a României

- CELOR MAI BUNI FOTBALIȘTI Al ANULUI 1

O Ladislau BoISni
• Silviu Lung
• Costicâ Ștefânoscu

Comitetul Olimpic Român o acordat trofee 
sportivi care au obținut, in 1983, rezultate de 
a iu :

anului 1983 au primit bineme
ritate trofee, cupe si diplome 
din partea C.N.E.F.S., U.A.S.C.R-. 
ziare din presa centrală si Ad
ministrația de stat Loto-Prono- 
sport.

După această emoționantă 
festivitate de premiere. Ia care 

simțitfiecare spectator s-a 
alături de cei care au înminat 
cupele laureatilor si 
strins mina, a urmat un mo
ment solemn, de înaltă^ vibra
ție patriotică, de adîncă sem
nificație pentru fiecare sportiv 
investit cu înalta calitate de 
component al lotului olimpic 
al Republicii Socialiste Româ
nia ANGAJAMENTUL SO
LEMN 
rostit.
tivilor 
merită 
lumii.
ciu. Angaiîndu-se în fata con
ducerii de partid si de stat, a 
întregii mișcări sportive. eă 
apere cu fierbinte patriotism 
si dragoste nețărmurită culorile 
patriei, să muncească si să se 
pregătească fără preget, prin
tr-o conduită si responsabilita
te ireproșabile, dînd dovada de 
disciplină, spirit de sacrificiu 
si tărie de caracter, respectînd 
legile deplinei sportivități. în 
arenă si în viata de fiecare zi.

le-au

ANGAJAMENTUL 
AL TRICOLORILOR, 

în numele tuturor spor- 
nostri. de maestra e- 
a sportului, recordmana 
Anișoara Cușmir-Stan-

MIRCEA ROMAȘCANU

1983

unor 
presi

Organele centrale de presa și 
Loto-Pronosport ou 
sau echipe :

- Ziarul „SCINTEIA
• Costicâ Olaru, 

tel sale, cel mai bun sportiv
• Anișoara Cușmlr-Stanciu, pentru 

sâ performanță românească o
• fotbaliștilor anului : Ladislau B 

fânescu
• echipei de fotbal a Români* 

baza anchetei ziarului, cea mai 
românească (trofeu acordat an 
Lucescu)
• Laura Cutina, cea moi tinâră 

a României

- Ziarul „SPORTUL* șl PUBLICAȚI 
C.N.E.F.S. :
0 Ecaterina Szabo — pentru cel 

nule la campionatele mondiale și
• Nicolae Munteanu — copHanu 

de handbal
• Margareta Mureșan — compio*
• Mircea Romașcanu — campion

- Ziarul „INFORMAȚIA BUCUREȘTII
• Maria Macovei — cîștigâtoareo 

de tir, organizate la București

- Revista „VIAȚA STUDENȚEASCA*

0 celui mai bun sportiv al ani 
ancheta revistei : Ladislau Bolo

- Revista „FLACĂRA” :
0 Trofeul „Fair-play* — sportivul 

de la C. S. Steaua, pentru întrec 
șurată sub semnai unei invite sp 

0 sportivului Aurel Țicleanu, de 
sitatea Craiova, pentru odmirabiku 
surselor fizice șl mai ales psihici 
mult succes pe terenul de sport I 
0 antrenorului emerit Nicolae 1 

echipei de ciclism Dinamo Bucureș 
Calafat — Băile Herculcne c J^irul 
nîei* din aces* ah, l-a de^Ht. J 
țiu, do ta Steaua, princip©1 advers)
- ADMINISTRAȚIA DE STAM^TO-I 

0 Vali lonescu — atlet
0 Doina Meiinte — otle^^B^dJ 

la Jocurile Mondiale University 
Gheorghe Tîtu - caiae-cor.oe J 
Dragomir Ciorosian — haltere | 
Doru Maricescu — box I
Constantin Uțâ — lupte I
Ion Draica — lupte I
Marian Fânățan — box I
Mikloș Paisz — box I

acordat trofe*

TINERETULUI* 
desemnat de

• -------- --------
0 Echipa de fotbal a României.

la 
de 
a- 
de 
lepodiumul care 

atit de familiar, 
tribune.

festivității a con- 
dintîi moment de- 
dedicat. firește, 

marea competiție

inima ale miilor de spectatori 
pentru îndeplinirea si depășirea 
înaltului Angajament, printr-o 
reprezentare pilduitoare 
Jocurile Olimpice, sportivii 
frunte ai tării, distins! în 
ceastă dimineață de sfîrsit 
an. au pășit 
este multora 
luînd loc în

Programul 
tinuat cu cel 
monstrativ. 
„Daciadei".
sportivă națională. îngemănare 
de exercițiu fizic si cultură 
sportivă, subliniind practicarea 
acestora de către milioane de 
participant!, tineri si vîrstnici. 
Ansambluri tematice, demons
trații de înaltă măiestrie spor
tivă. la care si-au adus coniri- 
buția stele ale gimnasticii ro* - 
manești, virtuozi — de ieri și 
de azi — ai balonului rotund, 
de această dată Tiandbalisti si 
fotbaliști, discipline sportive 
care în acest an ne-au adus 
mari satisfacții.

Si pentru 
ra constituie 
în formarea 
frumoasa fc 
latul Sportd 
îmbinat întj 
cu manifest) 
Festivalului I 
României". I 
du-se. de al 
demonstra tiil 
mente muzil 
artiști si in 
popularitate! 
oadă a săra 
de an. „Piui 
care a urați 
prin internii 
tional^Mcel 
tru.
anul câl*> I

Fotografii di

DORUL DE F

pus pecetea 
spectacol ai 

cînd, câtre 
de culoarea 
pase speci-

stat, a tuturor iubitorilor spor
tului. că nu va precupeți nici 
un efort pentru a contribui, 
prin performantele obținute în 
1981, la cinstirea marilor săr
bători ale poporului român — 
cea de a 40-a aniversare a 
victoriei revoluției de eliberare 
socială și națională, antifascis
tă și antiimperialistă și Con
gresul al XlII-lea al Partidu
lui Comunist Român.

Apoi, intr-o . atmosferă
caldă prețuire, de dragoste și 
stimă pentru victoriile lor, cei 
mai valoroși sportivi români ai

de

luotînd cu înflăcărare pentru 
păstrarea tradițiilor sportului 
românesc si pentru ridicarea 
necontenită a prestigiului 
României socialiste. sportivii 
s-au angajat solemn să ofere 
patriei noastre, tuturor iubito
rilor sportului. înalta satisfac
ție de a urca pe podiumul o- 
limpic. răsplătind astfel, prin 
mari performanțe, onoarea și în
crederea care li s-au acordat, 
minunatele condiții create de 
conducerea partidului și sta
tului.

însoțiți de urările din toată

Fotbaliștii au privit îndelung demonstrau 
Cămătaru s-a uitat atent la Stockl ți la I 
vrind parcă să mai prindă ceva din jocul 
ca și el, poartă in spate o întreagă apărare.! 
care plutește detașat, absent la spectacole 
tind din cînd in tind doar o privire binel 
care se zbat acolo, jos, a părut pe neașteg 
cele .două fente-miracol ale lui Gațu, despl 
că a devenit handbalist pentru că a pus I 
mistuitul lui dor de Fotbal. (Afirmația I 
cazul lui Ilie Năstase.) I

Fotbaliștii așteptau intrarea in scenă. Al 
era greu de egalat. Lipsea gazonul. Lipsei 
stadionului de la Bratislava, lipseau petartl 
holm. Ii simțeam preocupați de ceea ce vl 
actor tremurînd în culise la gîfldul că, I 
rampă desfată publicul. Ii simțeam obsJ 
care avea să înceapă. In zadar încerca 1| 
puțină ordine: „Parc’ați fi niște 
fiziologie ! Comanda de la creier 
decît pînă-n palmă. Hal calmo ! 
pentru cei aleși".

Mircea Lucescu a simțit nevoia 
inedită in această dispută inegală 
aflați, pe parchet, în elementul 
trei reprize a 10 minute. In prima, ’70 cu 
’70 și ’84, pentru a se încheia cu ’84—’8o| 
pei de la Guadalajara și antrenorul celei! 
și-a dat seama că în această seară a s'i| 
spectacolului poate fi cîștigată doar de I 
acestui sfîrșit de secol, adică întrecerea- 1 
ceZe trei reprize au fost deosebit de pd 
Viitorul, adică ’88 a învins P-ezentul, aa 
Viitorul, cu Lung — Rednic, Andone. Kiel 
mătaru,. Geolgău. Coraș și Hagl. Prezentj 
Negrilă, Ungureanu, Ștefănescu. Iorgulesd

Show-uZ fotbaliștilor a fost un joc electiț 
Ciudad de Mexico, via Paris. Și s-a

copii I 1 
la rist 
Calmo !

de a trd 
cu maa 

lor. Și
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CUM AUVA INVITAM
ACASĂ DEPLASAREIA COMPARAȚII!

TURUL EDIțlEI PRECEDENTE..

C.S.U.

UN

6
7
7
7
6
6
6
6
6
5
6
5
5
3
4

o 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
0 
1 
o 
1
2 
2
1 
2

Bacâu 
Argeș 
lași

Bihor 
Baia Mare

Craiovo 
lași 
Olt 
Bihar 
Argeș 
Bacâu

3 
o 
o 
o 
2 
2 
2 
2
1
3
1
2
2
5
2

3 3 3
2 4 2
2 4 3

16-
15-
11-
16-
12-
14-
17-
15-
9-
6-

10-
8-
4-

1. Dinamo
2. Steaua
3. Sp. studențesc
4. Univ.
5. Polit.
6. F.
7. F.
8. F.
9 S.

NUME NOU

PUNCTAT...

c. c. 
c. c

10. Ropid
11. Chimia
12. Jiul 
13-14. Dunărea

Corvinul
15. F. C. Baia Mare
16. A.S.A.
17. C. S. Tîrgoviște
18. Petrolul

Dinamo 
F. C.
F. C.
A.S.A. 
S. C.
F. C. 
Polit.
Chimia
Corvinul
Sp. studențesc 
C. S. Tîrgoviște 
F. C. Olt 
Rapid
Petrolul 
Donarea C.S.U.

Odată cu încheierea primei părți a Diviziei „A", urmează, con
form tradiției, comentariile dedicate acestei prime jumătăți a 
întrecerii.. Ne-am gîndit ca pentru primele reflecții asupra ac
tualei ediții a celei mai importante competiții fotbalistice de la 
noi, să vă instalăm în rolul de comentatori pe dumneavoastră, 
stimați iubitori ai fotbalului.

Pentru aceasta vă oferim, ca material documentar, ca teme 
de discuție, ca puncte de plecare în observațiile pe care le veți 
face, un grupaj de clasamente, de situații statistice și curiozități 
extrase din desfășurarea campionatului. Sperăm, de asemenea, ea 
această rubrică statistică să reprezinte și un util mijloc pentru 
efectuarea unei temeinice autoanalize de către antrenorii și ju
cătorii primului eșalon. Cu aceste speranțe, vă invităm să par
curgeți „catalogul" Diviziei „A" după scurgerea primului se
mestru.

J obțl- 
in 1983 
Limpice

I iN „FOTOLIUL- GOLGETERULUI LĂCĂTUȘ
La jumătatea întrecerii, 

samentul golgeterilor 
„A" are următoarea 
rație :

10 GOLURI ; Lăcătuș 
llm;

9 GOLURI : Coraș ;
8 GOLURI : Cărnătaru, Pițur- 

că, Grosu — 1
7 GOLURI : 

-gustin ;
6 GOLURI :
L Dragnea ;
5 GOLURI :

'Corvinul) — 1 din 11 m.
— 1 din 11 m, Tulba 

4

2 GOLURI : Negrilă. Bucu- 
rescu. Cazan. Margeiatu. Ralea. 
Moiceanu. 
Moldovan, 
mitrescu 
Bol5ni,

1. SP. STUD. 17 11 4 2 28-10 26
2. Dinamo 17 8 9 0 34-12 25
3. Univ. Craiova 17 9 3 5 31-13 21
4. Corvinul 17 7 7 3 25-12 21
5. F. G Argeș 17 9 3 5 26-18 21
6. Steaua 17 7 5 5 27-23 19
7. S. C. Bacâu 17 8 3 6 24-23 19
8. Jiul 17 6 6 5 17-23 189. F. C. Olt 17 7 2 8 22-18 16

10. F. C. Bihor 17 7 2 8 33-36 16
11. Polit. Ia$i 17 4 8 5 17-20 16
12. A.S.A. 17 5 5 7 14-21 15
13. Petrolul 17 7 1 9 21-32 15
14. C. S. Tîrgoviște 17 4 6 7 19-22 14
IS. F.C.M. Brașov 17 6 1 10 20-30 13
16. Chimia 17 5 3 9 14-24 13
17. „Poli* Timiș. 17 4 2 11 19-32 10
18. F. C. Constanța 17 2 4 11 16-38 8

15
14
14
14 
14
14
14
14
13
13
13
12
12
11 
10
9
8
8

5
2
1
2
5
6
2
1
1
2
3 
1
2
2
2
1 
0
0

11- 7
12- 9
12- 9 

7- 9
5- 13
6- 10 
7-12 
6-13
5-18
3-11
5- 17
3- 16
4- 13
6- 13
3- 23
2-16
4- 19
5- 25

Georgescu. Roz-

Cîrțu. Ignat,

11 m. Irimescu

M.

CAMPIONII

4 17-11
6 35-14
5 «-22

din 11 m ; 
Cîmpeanu, Au-

cla- 
Diviziei 
configu-

CAZAN
CÎMPEANU 

CAMATARU

CONDUC...

— 1 din

2 27- 9 25 
4 28-13 «
3 29-13 21
4 26-14 21

21
20
M

STANA 
CORAS 

PITURCA

Desigur, nu același lucru se 
poate spune despre spectatorii 
din Ploiești. care. datorită 
comportării lor dețin ..lanter
na". ca si echipa favorită.

ÎNTRECEREA SPERANȚELOR

cut. oa- 
e loc si 
specta- 
alâ si 
leie pe 

sionantă 
ia „Tro- 
decemat 
u. Care 

»rca pri- 
» M danmentul:

■ GOLURI : Mulțescu. 
■As. lavteescn. Pușcaș.
L Cura, Sertov,

Verigeanu. Orac — 1 
Kemțeanu — 2 din 

— 4 din 11 m ; 
: Iamandi. Ter- 
Gabor. Iordache. 
L Băluță. Varga, 

Popescu. Muresan 
— 1 din 11 m. Du- 
Burleanu — 1 din

Badea. Văetuș. L. 
Kallo. State. Du- 
(A.S.A.). Ciorceri. 

Muntean, Stana, Pa- 
veliuc. Zare. Biszok. Fiiip. Si- 
maciu, Toma. Cojocaru, Căr- 
puci. C. Solomon. Mihut. Sosu. 
Carabageac, Gîngu. Ancuța. 
Bejenaru. Soare. Ion Iun. A- 
vram.
reșan 
Basno 
2 din 
11 m.

Urmează un grup de 66 de 
jucători cu Cite un gol la ac
tiv.

Trecind în revistă acest cla
sament observăm că în primii 
nouă figurează doar un singur 
vîrf autentic — Cărnătaru. ast
fel îneît se poate spune că ex
tremele (trei la număr) și mij
locașii (cinci la număr) au cîș- 
tigat acest duel. Concluzie în
tărită si de continuarea aces
tui clasament.

Iată și un „11“ al turului (e- 
vident fără postul de portar) :

MOICEANU 
(AUGUSTIN)

Gîngu.
Soare. Ion Ian.

Damaschin. Buzgău. Mu- 
(F.C. Baia Mare). Laiș, 
— 1 din 11 m. Udrea — 
11 m. Stoichiță — 2 din

...Șl AL EDIțlEI ACTUALE

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. lași 17 6 8 3 17-14 20
7. S. C. Bacâu 17 8 3 6 16-21 19
8. F. G 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 M. 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
ÎS. Rapid 17 4 5 8 13-19 13
16. C. S. Tîrgoviște 17 3 5 9 13-26 11
17. Dunârea C.S.U. 17 2 6 9 8-18 10
18. Petrolul 17 2 4 11 13-32 8

DINAMO

„CLASAMENTUL ADEVĂRULUI"

restantei 
dasamen- 

.„speranțelor"

i 1 10 24-43 13
4 3 W 20-28 11

- 4 3 10 17-36 11
I 4 10 17-31 10

Echipâ campioană. Universi
tatea Craiova (antrenor Nicolae 
Zamfir), după un început mo
dest. a sprintat puternic în fi
nal si a devenit lider de toam
nă. Revelația întrecerii speran
țelor este însă o debutantă. 
Rapid București (antrenor Emil 
Dumitriu) care a purtat mult 
timp tricoul galben". De re
ținut si prezenta pe podium a 
echipei băimărene. o altă pro
movată. Dezamăgirea se nu
mește formația Petrolul-Lu- 
eeafărul. de fapt echipa națio
nală de iuniori care prin ulti
mele rezultate, mai ales, a a- 
1uns undeva, spre 
apele mediocrității, 
în retur, ridicarea

miiloc. în
Așteptăm, 

ștachetei!

PORTERII
EVOIE

■wfaan >«: 
—irr iti >2: 
C'-aiiwa 
gMya» «.«:

r Z =r-_3ricalele 
Krroea acestui 

mui rind. medi- 
rxeeoCie făcind 
<M>eui care au 

țg*. ceea ce demon- 
-- r -erai publicul 

sportivă, 
ea rind. 

soectato- 
Sicetaara si Tirgo- 

•■■■» «e primele două 
•nt r-“ cele lor favo- 

Perioade difi- 
T’t —r- t-TTo publicului
-■rjara s Tîrgoviște!

ADEVARAȚT
SE CUNOSC

După 17 
adevărului" 
configurație 
este trecută 
veraj) :

etape 
are 
(între 

diferența

„clasamentul 
următoarea 

paranteze 
de gola-

13. A.S.A. Tg. Mures
14. Corvinul
15. Rapid
16. C.S. Tîrgoviște
17. Dunărea C.S.U
18. Petrolul

—3 
—4 
—5
—7
—8
—8

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10. 
11.
12.

DINAMO
Steaua
Univ. Craiova 
Politehnica Iași 
Sportul studențesc 
S.C. “ ’
F.C.
F.C.
F.C.
Jiul
Chimia
F.C. Baia Mare

Bacău 
Bihor 
Argeș 
Olt

+9
4-8
4-6
4-4

4-3
4-3
4-2
4-2

0 
0
0

—2

(+9) 
(-5) 
(+7) 
(+4) 
( 0 ) 
(—5) 
(—6)

După cum se observă si Po
diumul — Dinamo. Steaua și 
Universitatea Craiova — si 
„trio-ul retrogradant" — C.S. 
Tîrgoviște. Dunărea C.S.U. Ga
lați ți Petrolul Ploiești — sint 
aceleași 
turului, 
sament 
aproape

ca si în clasamentul 
astfel incit acest cla

se dovedește destul de 
de... adevăr.

„Trofeul fair-play Sportul"

LIDER
La începutul ediției 1983—84, 

redacția ziarului nostru a insti
tuit „Trofeul fair-play Sportul" 
care reflectă sportivitatea di
vizionarilor „A", jucători si an
trenori. După cum se știe, fie
care participantă la întrecere a 
pornit la drum cu o zestre de 
300 de puncte, urmînd ca. pe 
parcurs, ea să fie depunctată în 
funcție de abaterea săvîrșită : 
5 puncte pentru fiecare carto; 
nas galben. 10 puncte pentru 
fiecare cartonaș roșu. 10 punc
te pentru o abatere a vreunui 
antrenor, cite 5 puncte pentru 
fiecare etapă de suspendare de 
la două etape în sus.

Trăgind linie după 17 etape 
scăzind punctele ajungem 

a
si
la următoarea configurație 
celor 18 divizionare ,.A“ :

1. DINAMO
2—3. A.S.A. TG. M.

F.C, ARGEȘ
4-5. RAPID

S.C. BACĂU
6. DUNĂREA C.S.U
7. F.C. BAIA M.

8—10. F.C. BIHOR
JIUL
POLITEH, IAȘI

250
245

245
230
230
220
215

P
P 

P-
P
P 
P

— P
210 p.
210 p
210 p

LONGEVITATEA
Să parcurgem si tabloul de 

onoare al divizionarilor ,.A“.
ISPIR A INTRAT IN 

„CLUBUL 400“
In acest tur de campionat, 

spectaculos apare saltul lui Is- 
pir. intrat în ..clubul 400“. care 
cuprinde acum 5 jucători cu

TRAGEREA ENIHAORDINARA
LOTO A REVELIONULUI

1 ianuarie 1984

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

FIECARE VA
RIANTA JUCATA 

O SANSA DE 
OBȚINE :

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

EXTRAGERI 
120 NUMERE !

Biletele de 25 lei 
participă la toate 
extragerile.

CONSULTAȚI 
PROSPECTUL ȘI 
JUGAȚI DIN TIMP 
NUMERELE PRE
FERATE !

Un bilet la a- 
eeastă tradițională 
tragere poate fi și 
UN CADOU ORI
GINAL. PLĂCUT 
ȘI UTIL.

ȘI ÎN COMPETIȚIA SPORTIVITĂȚII
11. STEAUA

12—13. CHIMIA 
PETROLUL

14—15. CORVINUL 
F.C. OLT

16. SPORTUL STUD.
17. C.S. T-VIȘTE
18. UNIV. CRAIOVA

Să vedem care au fost 
nimentele" care au operat asu
pra zestrei de puncte a celor 18 
divizionare „A“ :

— abaterile celor 5 antrenori 
(Gh. Dărăban. C. Cîrstca. V. 
Dinuț, G. Tonca si FI. Hala- 
gian), care au fost trimiși în 
tribună pentru desele proteste 
la deciziile 
Cîrciumărescu 
goviște) a fost 
puncte pentru 
lizată fată de 
(O. Popescu).

— cele 295 de cartonașe gal
bene (cele mai multe — 22 — 
în etapele a 5-a, a 7-a si a 
8-a : cele mai puține — 9. în 
runda a 10-a) : un clasament 
al jucătorilor îl are în frunte 
pe Munteanu II cu 6 ca tonașe. 
urmat de Iorgulescu cu 5. E

•le 13 cartonașe roșii (ie- 
Biro I conduce cu două), 
urma cărora au fost die- 

> de etape de suspendSxe 
5. Biro I 4. Donose 3

200 p duard.
195 p peliță.
195 p lenei.
180 p cîte 4.
180 p — cel
155 p seanul
135 p de pe i
105 p tate 26 

(Agiu
„eve- etc.).

FI. Marin. Bogdan Pre- 
Toma (Petrolul). Ae- 

Cincă și Hanghiuc. cu

arbitrilor, iar I. 
(adică C.S Tîr- 
sancționat cu 10 
atitudine necivi- 
propriul jucător

— atitudinea nesportivă a e- 
chipei Universitatea Craiova, 
care în meciul cu Sportul stu
dențesc nu a mai reluat me
ciul. fiind sancționată cu 50 de 
puncte ; precum si cazurile de 
indisciplină în meciul respectiv 
ale unor jucători craioveni — 
Lung, Tilihoi, Cîrțu si’ Ungu- 
reanu, care au fost suspendați 
3 și 2 etape.

Față de paleta bogată a eve
nimentelor înregistrate de-a lun
gul celor 17 etape, sperăm că 
pauza de iarnă va fi un sfet
nic bun. cei implicați vor a- 
vea timpul respectiv să re
flecte la abaterile comise, ast
fel îneît în partea a doua a 
competiției să înregistrăm un 
salt spectaculos și pe scara dis
ciplinei. Așteptăm !

SPORTIVA... GOLGETERI ABSOLUȚI
cel puțin 400 de meciuri la ac
tiv ne prima scertă a fotbalului 
nostru. Dar să vedem cum se 
prezintă clasamentul longevită
ții sportive: Dinu 451 de me
ciuri. Dobrin 409, Vigu 404, Is- 
pir 402. Antonescu 400. Ștefă- 
nescu 393. O. Ionescu 3S8. Dem- 
brovschi 386. Hajnal 381. B6- 
lorii 373. Dumitru 372. Simio- 
nas 364. Lucescu 360. Dumitra- 
che 358. Adam 354. Cazan 353, 
Multescu 348. Vișan 345. Domi- 
de 342. Sames 341. Ivan II 335. 
Anghelini 333. N. Răducanu 
329. R. Cîmpeanu 328. Lereter 
Si Catargiu 327. Cheran si M. 
Sandu 326. Deleanu 325. Romi- 
lă 324. Beldeanu 323. Ciupitu 
320. Birău si Anca 319. Iordă- 
nescu 317. I. Jenei 315. Brosov- 
schi 314 Pescaru 311. D. Geor
gescu 310, Custov 303, M. Con- 
stantinescu 307, L. Sătmăreanu

t

CU 
se

și Tănăsescu 306, Bădin 301, N. 
Naghi 300.

DUMITRACHE și M. SANDU 
AU URCAT CÎTE O TREAPTA, 
brin 111. Dembrovschi 108, I.

în clasamentul absolut al 
golgeterilor am înregistrat în 
acest tur pozițiile — cite o 
treaptă — cucerite de Dumi- 
trache si M. Sandu, primul îm
părțind acum ..argintul** 
Oblemenco. Dar iată cum
prezintă acest clasament de-a 
lungul anilor: D. Georgescti 219 
goluri. Oblemenco si' Dumitra- 
che 170. Adam 160. Ozon 157, 
Iordănescu 156. Gh. Constantin 
149. Radu II 147. M. Dridea 142, 
Dobay 130. M. Sandu 127. Vaczi 
125. N. Naghi 118. Ene II 116, 
FI. Voinea 115, Bodola 114, Do
brin 111, Dembrovschi 108, I. 
Ionescu 107. Ene I 103. Baratki 
Si Brosovschi 100.

VACANTE ÎN orice anotimp la 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. >ș

La Predeal vă sînt oferite numeroase posibilități de <5 
agrement : telescaun. piscină la hotel Orizont, discoteci. 
săli de jocuri mecanice, terenuri de tenis, cinematograf. « 
bibliotecă, spectacole de teatru etc. g

Vacanța dv. v-o puteți petrece în decorul alpin de un jg 
pitoresc aparte, cazarea fiind asigurată în case de odihnă 5J 
Si hoteluri confortabile iar masa o puteți servi în unități g 
moderne de alimentație publică.

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



in finala ,,Cupei Davis“ ANCHETE DE SFIRȘIT DE AN

AZI, ÎNCEPE MECIUL
MELBOURNE. în urma tra

gerii la sorți a partidelor din 
cadrul finalei „Cupei Davis" 
programul competiției este ur
mătorul : luni, 26 decembrie : 
Fat Cash (Australia) — Mats 
Wilandcr (Suedia), John Fitz
gerald (Australia) — Joakim 
Nystrom (Suedia) ; marți : Paul 
McNamee / Mark Edmondson — 
Anders Jarryd 7 Hans Simon- 
sson ; miercuri : Cash — Nys
trom și Fitzgerald — Wilander.

„Actorii" acestui ultim act al 
ediției a 72-a a „Cupei Davis" 
sînt așadar :

AUSTRALIA : Patrick Cash 
(n. la 27.5.1965, la Melbourne, 
180 cm, 78 kg. Campion mon
dial de juniori în 1981. Cîști- 
gător în 1983 al turneului de 
Ia Brisbane. Al 41-lea în .cla
samentul computerizat al A.T.P.), 
Mark Edmondson (n. 28.6.1954, 
la Gosford. 185 cm, 86 kg. A 
cîștigat „internaționalele" Aus
traliei in 1976. semifinalist la 
Wimbledon în 1932. Al 34-lea 
în clasamentul A.T.P.), John 
Fitzgerald (n. 28.12.1960, la
Cummins. 185 cm, 77 kg. Cîști- 
gător anul acesta la Newport 
și Stowe. Al 33-lea în clasa
mentul A.T.P.), Paul McNamee 
(n. la 12.11.1954, Ia Melbourne. 
178 cm. 73 kg. împreună cu 
Petei McNamara a cîștigat du
blul la Wimbledon, in 1980 
si 1982. Al 40-lea în clasamen
tul A.T.P.).

SUEDIA : Andcrs Jarryd (n. 
13.7.1951, la Linkoping. 180 cm, 
70 kg. Al 19-lea în clasamen
tul Ă.T.P.), Joakim Nystrom 
(n. la 10.2.1963, la Skelleftea. 
133 cm, 71 kg. Cîștigător recent 
al turneului de la Sydney. Al 
27-lea în clasamentul A.T.P.),

FESTIVALUL PIONIERESCV
(Urmare din pag 7)

Organizației Pionierilor și ă Fe
deralei Române de Judo : Dan 
IoflMrcscu, de la Casa pionieri
lor „Voinicelul" a sectorului 3 
din București, la copii I (11— 
12 ani) și Nicolae Savu, de la 
Clubul sportiv școlar ,.Pionie
rul" Năsăud la copii II (9— 
10 ani), care au cîștigat toate 
partidele susținute prin ippon 
(înainte de limită). în ansam
blu, cele mai multe succese 
le-au obținut pionierii de la 
„Voinicelul" (antrenor Dan De
liu). Timișoara (Ștefan Donoea). 
Lugoj (Ludovic Batkai) și 
Craiova (Alexandra Pop și Ion 
Mihăescu) de la Casele pionie
rilor și Șoimilor patriei și 
Bacău (Aurel Chelaru), Oradea 
(Ion Hălmăjan și Dumitru Mar
tin) și Cluj-Napoca (Ștefan Le- 
nard) de la cluburile sportive 
școlare Pionierul.
Iată șt clasamentele finale ale 

pionierilor oare au urcat pe mult 
rîvnitele trepte ale podiumului de 
onoare : 11—12 ANI : cat. 30 kg:
1. Dorin Dobrescu (Casa pionie

DIVIZIA „A“ DE HANDBAL MASCULIN
(Urmare din pag. 1) 

dar elevii lui Radu Voina și 
Otto Telman au mărit repede 
distanța. Au înscris : Tătaru 6, 
Hornea 6, Becîcheri 5, Matei 2, 
Iakabi 2, Tilvîc 1, Stockl 1, 
respectiv Stingă 9, Berbece 4, 
Dumitru 4, Daniel 3, Petre 2, 
Ghimeș 2, Mirică 1, Niculae 
1, Birtalan 1. Au arbitrat C. 
Gurban șl C. Varga (Sibiu), 
deoarece arbitrii orădeni de
semnați să conducă partida au 
sosit cu întîrziere la Mîrșa. (M. 
VERZESCU, coresp.).

DINAMO BRAȘOV — DINA
MO BUCUREȘTI 21—23 (10—9). 
Așa cum s-a întîmplat aproa
pe întotdeauna în disputa din
tre cele două formații dina- 
moviste, brașovenii au fost și 
de data aceasta adversari in
comozi pentru colegii lor din 
Capitală. Dintr-o astfel de 
frumoasă rivalitate a reieșit un 
meci echilibrat, viu disputat. 
Elevii lui Ghiță Licu șl Va
lentin Samungi și-au asigurat 
victoria după un final de mare 
luptă, deoarece brașovenii au 
trecut la conducere în min. 27 
(9—8) pentru ca pînă în min. 
42 aceștia din urmă să mai 
aibă de cîteva ori avans, chiar 
și de cite două goluri, iar în 
min. 58 să se apropie ame
nințător, la un singur gol di
ferență : 21—20 pentru bucu- 
reșteni. Au marcat : Micle 9, 
Niculescti 4, Ignat 2, Chicom-

AUSTRALIA - SUEDIA
Hans Simonsson (n. la 5.1.1962, 
la Hyltebruk. 175 cm, 73 kg. 
Al 164-lea în clasamentul A.T.P.), 
Mats Wilander (n. la 22.8.1964, 
la Vaxjo. 180 cm, 71 kg. Cîști
gător la Roland Garros în 1982 
și la „internaționalele" Austra
liei în 1983. Anul acesta a cîș
tigat nouă turnee internaționa
le. Al 4-lea în clasamentul 
A.T.P.).

Căpitanii nejucători ai celor 
două formații sînt : Neale 
Fraser, respectiv Hans Olsson.

La Paris s-a desfășurat fes
tivitatea premierii celor mai 
buni piloți de formula I din 
sezonul 1983. In mijlocul ima
ginii, brazilianul Nelson Piquet, 
campionul mondial, încadrat de

rilor. Calafat), 2. V. Sălăjan 
(C.S.Ș. Pionierul Năsăud), 3. M. 
Popa (C.S.Ș.P. Bacău) și C. Che
laru (Casa pionierului Voinicelul 
Buc.) ; 30 kg : 1. Radu Ghimpu 
(C.S.Ș.P. Bacău). 2. Șt. Drăgoi 
(C.P. Avrlg), 3. I. Sfetcu (C.P. 
Calafat) și M. Popovici (C.P. 
Lugoj) ; 33 kg : 1. Liviu Paules- 
cu (C.P. Voinicelul), 2. M. Kusu 
(C.S.Ș.P. Bacău), 3. C. Militaru 
(C.P. Tr. Măgurele) și I. Dicu 
(C.P. Craiova) ; 40 kg : 1. Dan 
FL Cora (C.S.Ș.P. duj-Napoca), 
3. C. Buzorl (C.P. Agnita) și C. 
Frunză (C.S.Ș.P. Bacău.) ; 45 kg :
1. Marin Boghiu (CP. Voinice
lul), 2. Fl. Florea (C.P. Oradea), 
3. Gh. Chiteală (C.P. Suoeava) 
șl V. Botezatu (C.S.Ș.P. Bacău) ; 
52 kg : 1. Adrian Oros (C.P. Lu
goj) 2. D. Paal (C.P. Agnita), 3.
S. Ifrim (C.P. Adjud) și N. Fe- 
her (C.P. Oradea) ; +52 kg : 1. 
Mihai Malinovschi (C.P. Sucea
va), 2. Fl. Solomon (C.P. Reșița), 
3. O. Nichita (C.P. Voinicelul) șt 
Șt. Ghlnescu (C.P. Tr. Măgure
le) ; 9—10 ANI : 26,5 kg : 1.
Mircea Costache (C.P. Suceava),
2. A. Pavlea (C.S.ȘJ. Năsăud),
3. V. Novada (C.P. Lugoj) și 
D. Virlan (C.P. Calafat) ; 29 kg:
1. Nicolae Savu (C.S.Ș.P. Nă
săud), 2. C. Jumungă (C.P. Timi
șoara), 3. FI. Dumbravă (C.P.

ban 2, Cian 2, respectiv Do- 
gărescu 9, Grabovschi 4, Bedi- 
van 4, Durau 2, Omer 2, Roș
ea 2. Au condus, cu unele scă
pări în finalul meciului, C. Că- 
pățînă și N. Iancu (Buzău). 
(Carol GRUIA, coresp.).

CONSTRUCTORUL ARAD — 
H. C. MINAUR BAIA MARE 
29—29 (16—18). Gazdele au ju
cat slab, pînă în min. 24, cînd 
handbaliștii de la Minaur con
duceau cu 18—13. Abia în ul
timele 12 minute arădenii și-au 
revenit, reușind să aducă ega
litatea pe tabela electronică : 
26—26 în min. 48. Avînd un 
final in care au jucat de la 
egal la egal cu partenerii lor, 
handbaliștii de la Constructo
rul au meritat acest rezultat. 
Au marcat : Vasilache 10,
Kolleth 5, Măcinie 4, Deacu 3, 
Jenea 2, Vojtilă 2, Cernica 2, 
Rusu 1 — pentru Constructorul; 
Flangea 10, Porumb 8, M. Voi- 
nea 4, N. Voinea 3, Mironiuc 3, 
Biriș 1 — pentru Minaur. Au 
arbitrat Marin Marin și Șer- 
ban Ștefan (București). (N. 
STRAJAN, coresp.).

CONSTRUCTORUL C.S.U. O- 
RADEA — POLITEHNICA TI
MIȘOARA 25—21 (10—12). Me
ciul a avut o desfășurare echi
librată și chiar se poate vorbi 
de o formă slabă a orădenilot 
care, între altele, au ratat și 
4 aruncări de la 7 m (Kapor- 
nay, Zamfirescu, Porumb și 
Cristache) ! Cu toate acestea, 
gazdele au reușit să egaleze

• PARIS — Clasamentul ce
lor mai buni halterofili din lu
me pe anul 1933. alcătuit de 
Federația internațională de 
specialitate, are în frunte dc 
bulgarul Blagoi Blagocv cu 354 
puncte, urmat de Neno Tcrjinskî 
(Bulgaria) — 349 puncte. Via- 
ceslav Klokov (URSS) — 336 
puncte. Orij Zaharievici (URSS) 
— 305 puncte. Oksen Mirzoian 
(URSS) — 290 puncte Iurik 
Sarkizian (URSS) — 287 punc
te etc.
• BUENOS AIRES — An

cheta organizată de ziarul spor
tiv argentinian „El Grafico* l-a 

cei doi piloți francezi „inamici": 
Alain Prost (dreapta, locul 2 
în campionatul mondial) și 
Rene Arnoux (locul 3).

Telefoto : AP — AGERPRES

DE JUDO“
Voinicelul) și S. Nistor (C.S.Ș.P. 
Bacău) ; 32,5 kg : 1. Eduard Pau- 
lescu (C.P. Voinicelul). 2. M. 
Debreceni (C.S.Ș.P. Oradea), 3. 
S. Surdu (C.P. Cugtr) șl E. Pre
da (CJ3. Satu Mare) ; 35 kg : 1. 
Romeo Matușca (C.P. Voinicelul.),
2. S. Varga (C.P. Timișoara), 3.
5. Dodin (C.P. Vișeu) și M. Mo-
raru (C.S.Ș.P. Cluj-Napoca) ; 40 
kg : 1. Sorin Ticu (C.P. Rm. Să
rat), 2. D. Florea (C.P. Constan
ta), 3. A. Iasilcovschl (C.S.ȘJ?. 
Bacău) șl I. Bîriog (C.P. Tîngo- 
viște) ; 45 kg : 1. Dumitru Gor- 
gonaru (CJ>. Slatina), 2. L. Ma
rinescu (C.P. Craiova), 3. R. Ma- 
vrodln (C.P. Voinicelul) șl L. Stlr 
(C.S.Ș.P. Oradea) ; +45 kg : 1.
Ion Strimbeanu (C.P. Voinicelul),
2. A. Suciu (CB.Ș.P. Cluj-Napo- 
ca), 3. M. Costea (C.S.Ș.P. Ba
cău) și FI. Bonea (C.P. Satu Ma
re) :

Clasamentul caselor de pio
nieri : 1. VOINICELUL (sector 
3) BUCUREȘTI 57,5 p, 2. Timi
șoara 24 p, 3. Craiova 22,5 p, 4. 
Suceava 174 P, 5. Agnita 13,5 p,
6. Satu Mare 12 p ; Clasamen
tul cluburilor sportive pionie
rești : 1. BACĂU 34,5 p, 2. Ora
dea 24 p, 3. Cluj-Napoca 21 p, 4. 
Bistrița-Năsăud 18,5 p, 5. Olt 10 p.

Rep.

scorul în min. 54 : 21—21. In
tr-un final incandescent, in ca
re Popa și Porumb și-au asu
mat responsabilitatea aruncării 
la poartă, orădenil s-au distan
țat și au cîștigat pe merit. Au 
marcat : Popa 6, Cristache 5, 
Porumb 5, Kapornay 4, Tu
dor 3, Halmagy 1, Zamfirescu 
1, respectiv Nagy 5, Janto 4, 
Knuff 3, Ciurcea 3, Ionescu 2, 
Arghir 1, Voicu 1, Cioroianu 
1, Iancovici 1. Au arbitrat C. 
Ștefănescu și I. Mihăilescu 
(Craiova). (Ilie GHIȘA, coresp.).

TRACTORUL BRAȘOV — 
MINERUL CAVNIC 29—26 
(13—13). După prima repriză, 
în care s-au consemnat 5 e- 
galități, gazdele s-au desprins 
și au cîștigat. A marcat : Bon
dar 12, Curițeanu 5, Panteli- 
mon 5, Schmidt 3, Folosea 3, 
Antal 1, respectiv Chircu 8, O- 
dae 6, Cojocaru 4, Iacob 3, Vin- 
tilescu 2, Feiedan 2, Rigan 1. 
Au arbitrat D. Tordea și A. 
Kentzel (Sibiu). (C. GRUIA, 
coresp.).

RELONUL SAVINEȘTI — U- 
NIVERSITATEA CLUJ-NAPO
CA 23—17 (11—7). Handbaliștii 
de Ia Relonul s-au detașat în 
repriza a Il-a, cînd și-au asi
gurat victoria. Au marcat : Za- 
haria 8, Zăbavă 5, Samson 4, 
Serbau 4, Iurea 2, respectiv 
Jurcă 6, Avram 6, Bădosu 2, 
Pali 1, Pop 1, Moldoveanu 1. 
Au arbitrat M. Stăncilă (Bucu
rești) și I. Nicolae (Ploiești). 
(C. LUCA, coresp.). 

desemnat oc brazilianul Socra
tes dreDt cel mai bun fotba
list sud-american al anului 
1983. Pe locurile următoare au 
fost clasați argentinianul Ubal
do I'illol si uruguayanul Ro
dolfo Radrigucz.

în anii 1930 si 1931 laureatul 
acestei anchete a fost argenti
nianul Diego Maradona, iar 
anul trecut — brazilianul Zico.

Același ziar a realizat o an
chetă (au participat reprezen
tanții a 52 de publicații din 18 
țări din America) pentru de
semnarea celor mai buni fotba
liști-.. europeni. Cu 156 de vo
turi pe primul loc s-a situat 
francezul Michel Platini, legiti
mat. precum se știe, la Juven
tus Torino. Pe celelalte locuri 
s-au clasat: 2. Falcao (Brazilia
— legitimat la A.S. Roma) 117 
voturi. 3. Zico (Brazilia — U- 
dinese) 65 v, 4. Karl-Heinz 
Rummenigge (R. F. Germania
— Bayern Munchen) 59 v. 5. 
Diego Maradona (Argentina — 
C.F. Barcelona) 43 v. 6 Felix 
Magath (R. F. Germania — 
Hamburger SV) 40 v. 7. Brian 
Robson (Anglia — Manchester 
Utd) 31 v. 8. Allan Simonsen 
(Danemarca — Vejle) 23 p etc.

• MOSCOVA. Sovietica Ta
mara Bîkova, recordmană mon
dială la săritura în înălțime si 
campioană a lumii la această 
Drobă. cehoslovaca Jarmila 
Kratochvilova. campioană si 
recordmană mondială la 400 m 
și 800 m si americanul Cari 
Lewis, campion al lumii la 
100 m. lungime si 4X100 m au 
fost desemnați ..sportivii anu
lui" în urma anchetei între
prinse de agenția TASS printre 
ziariștii sportivi sovietici.

© PARIS. Cotidianul parizi
an „L’Equipe" a alcătuii lista 
celor mai buni sportivi mondi
ali ai anului 1983. Iat-o: 1. Cari 
Lewis (SUA) atletism. 2. Mar
tina Navratilova (SUA) tenis,
3. Michael Gross (RFG) înot,
4. Edwin Moses (SUA) atletism,
5. Mary Decker (SUA) atletism,
6. Jarmila Kratochvilova (Ce
hoslovacia) atletism. 7. Dmitri 
Bilozercev (URSS) gimnastică, 
8. Marvin Hagler (SUA) box șî 
Yasuhiro Yamashita (Japonia) 
judo. 10. Michel Platini (Fran
ța) si Paolo Roberto Falcao 
(Brazilia) ambii fotbal. Pil 
Mahre (SUA) schi si Calvin 
Smith (SUA) atletism etc.

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
ATLETISM • In ooncursul de 

la Melbourne, kenianul Karnu a 
cistiaat proba de 10 009 m In 
27:50.14. Intrecîndu-1 ne austra
lianul Robert de Castella. 28:02.78. 
© Crosul desfășurat la Issy Ies 
Moullneaux (lingă Parisi a fost 
cîștigat de francezul Philippe Le
grand, io km în 30:15. urmat 
de englezul David Clarke. 30:23.0.

BASCHET • Rezultatele din 
turneul international masculin de 
la Madrid : Real Madrid — Cuba 
101—74 (61—33). URSS — New
York „AII Stars" 107—101 (58—49)

CICLISM • Fostul as al ciclis
mului snaniol. Luis Ocana. cîs- 
ticător al Turului Franței în 
1973. a fost victima unul accident 
de automobil, suferind răni grave 
la cap sl fracturi ale picioare
lor. Spitalizat de urgență, se Br 
predază că viata nu îl este în 
pericol, dar — potrivit medicilor 
care îl îngrilesc — el va putea 
relua o activitate normală abia 
Peste 4 luni.

FOTBAL © Independlente a 
cistiaat titlul de campioană a 
Argentinei. în ultima etapă : In- 
dependlente — Racing 2—0. Pla- 
tense — San Lorenzo 0—2. Fe- 
rrocaril Oeste — Huracan 1—1. 
Nueya Chicago — Argentinos 
Juniors 1—0. Racing Cordoba — 
Rosario Central 2—0. Newell’s Old 
Boys — Talleres 3—3. River Pla
ta — Velez Sarsfield 1—2. Estu- 
diantes La Plata — Temperley

26. Xn

27. XH

29. XH

30. XH

și.xn
LI. ’84

AGENDA SĂPTĂMÎNII
TENIS : Finala „Cupei Davis", la Melbourne pi
uă la 29.XII : YACHTING : Start In tradiționala 
cursă „Sydney-Hobart" ; VOLEI ; Turneu inter
național masculin la Apeldoom, în Olanda (pînă 
la 29.XH) ; HOCHEI pe gheata : Continuă în
trecerile pentru campionatul mondial de juniori, 
în Suedia (pînă la 3.1.1984) ; „Cupa Spengler" la 
Davos (pînă la 30.XH).
HOCHEI PE GHEAȚĂ : Meciuri în cadrul „Cupei 
Pondus", la Copenhaga (pînă la 29.xn); CICLISM.- 
Cursa de 6 zile, la Koln (pînă le 2.1.1984). 
BASCHET : Meciuri în cadrul competiției conti
nentale „Cupa Koraci" (sferturi de finală, res
tanțe) ; TENIS : Turneu pentru „Manele premiu", 
Ia Adelaide. în Australia (pînă la 3.1.1984).
SCHI : Concurs de sărituri în cadrul „Cupei 
Mondiale", la Oberstdorf. în R. F. Germania ; 
VOLEI : Turneu international masculin, la Gând, 
în Belgia (pînă la 2.1.1984).
ATLETISM : Crosul de la Sao Paulo — faimoasa 
„corridă" San Silvestro.
AUTO-MOTO : Start în raliul Paris — Dakar 
(pînă la 20.1.1964) ; SCHI : Concurs de sărituri, 
în cadrul „Cupei Mondiale", la Garmisch, în R-F. 
Germania.

SPORTIVII CHINEZI
LA J.O.

BEIJING, 25 (Agerpres). — 
R. P. Chineză va participa cu 
un lot numeros la Jocurile O- 
limpice de la Los Angeles, ur- 
mînd să facă deplasarea circa 
200 de sportivi, ce vor concura 
in 15 discipline : baschet mas
culin, volei feminin, atletism, 
gimnastică, natație, haltere, tir, 
scrimă, tir cu arcul, judo, lup
te, canotaj, caiac-canoe, yach
ting și ciclism, a declarat ia 
cadrul unei conferințe de pre
să purtătorul de cuvînt al Co
misiei naționale a sporturilor 
din această tară. S-a arătat, 
de asemenea, că sportivii chi
nezi vor concura cu șanse la 
medalii la gimnastică, tir, să
rituri in apă, haltere, volei fe
minin și In unele probe da 
atletism.

Sportivii chinezi și-au făcut 
debutul la Olimpiadă, in 1933, 
la ediția a 10-a, găzduită tot 
de Los Angeles, delegația fiind 
formată atunci din două per
soane : un atlet și un antrenor.

RECORD MO\D!AL 

LA HALTERE 
SOFIA. în cadnd unui con

curs de haltere, organizat cu 
prilejul aniversării a 30 de ani 
de existentă a scolii de haltere 
de la Novi Pasar. sportivul 
bulgar Neno Terjinski (19 ani) 
a înregistrat un nou record 
mondial la categoria 52 kg la 
„aruncat". El a ridicat 150,5 kg. 
rezultat superior cu 0,5 kg pro
priului său record mondial în
registrat la 22 octombrie la 
„mondialele" de la Moscova.

NIMIC NOU DESPRE
„CUPA JULES RIMEI “ !

KIO DE JANEIRO (Agernres). —• 
Dună cum se anunță din Rio 
de Janeiro, cercetările în legă
tură cu furtul „Cupei Jules Ri- 
met" nu au înaintat, cu toate 
eforturile deouse de Dolltie. cara 
a interogat mal multe persoane. 
Nici recompensele promise de 
Confederația brazilliană de fot
bal. Drecum si de comDania care 
asigurase trofeul n-au adus in
dicii noi. existînd temeri că rău
făcătorii au si topit... cuca.

5—1- Institute — Boca Juniors 
5—1. Clasament : Independiente 
48 d. San Lorenzo 47 n. Femo- 
oaril 46 p. Velez Sarsfield 45 o 
etc. Au retrogradat Nueva Chi
cago sl Racing Buenos Aires.

MOTOCICL1SM « Americanul 
Kenny Roberts, trtolu campion 
mondial de viteză la clasa 500 
cmc. a anuntat că renunță la 
activitatea competiti onală inter
națională. Roberts. 31 de ani. va 
funcționa consilier pe lingă firma 
japoneză „Yamaha".

ȘAH • Turneul masculin de la 
Leipzig s-a încheiat cu victoria 
maestrului Rainer Knaak (R.D. 
Germană) cu 9.5 o din 13 posî- 
blle. urmat de Razuvaev (URSS1 
9 D.

TENIS © Semifinalele turneu
lui de juniori Orange Bowl, la 
Miami : juniori (sub 18 anii , 
Cartsson (SuediaL — Bardou 
(Spania) 6—2. fi—3. Sanchez 
(Spania) — de Miguel (Snanial 
*—2. 6—1 : junioare : Spence
(SUA) — Huber (Austria! 7—«. 
0—6. 6—0. Cecchini (Italia! —
Savcenko (URSS! 7—6. 6—0 : fi
nale la juniori sub 16 ani : bă
ieți : Olesar (Iugoslavia! — 
Becker (Franța! 2—6. 7—6. 3—0 a- 
bandon : fete : Foltz (SUA! — 
Rossldes (SUA! 7—6. 7—6.

VOLEI • Echipa masculină a 
Argentinei. In turneu In Italia, 
a pierdut. la Cuneo, cu 3—2. în 
fata selecționatei tării gazdă


