
ȘtIIINȚA COMITETULUI POLITIC 
itrauv Al C.C. Al P.C.R.
r Sub preșcdinjia tovarășului 
■ Nicolae Ceaușescu, secretar ge- 
' neral al Partidului Comunist 
' Român, marți, 27 decembrie, a 
, avut loc ședința Comitetului 
[Politic Executiv al Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român.

Comitetul Politic Executiv a 
examinat raportul privind mo
dul în care au fost utilizate, 

i întrefinute și asigurate mijloa
cele de măsurare și automati
zare din dotarea unităților e- 
conomice și sociale in anul 

i 1982 și pe primele 9 luni ale 
anului 1983. Din analiza efec- 

i tuată în principalele ramuri in
dustriale rezultă că în unitățile 

ț. economice și sociale care dis- 
J pun de mijloace de măsurare și 
i. automatizare a crescut preocu
parea pentru întreținerea și u- 

Ț tilîzarea judicioasă a acestora, 
în dirijarea corectă a procese
lor de producție, in asigurarea 
calității produselor, a siguran
ței în funcționare a instalațiilor 

f și utilajelor. S-a constatat insă 
că maj sînt unități în care ex
ploatarea și întreținerea mijloa
celor de măsurare și automati- 
zare nu se efectuează cu spiri
tul de răspundere necesar, 
ceea ce duce la depășirea con
sumurilor normate și Ia ran
damente necorespunzătoare. De 
asemenea, se mai manifestă în
că unele deficiențe în produce
rea aparaturii și instalațiilor 
respective.

In continuare, Comitetul Po
litie Executiv a analizat și a- 
probat raportul privind balan
țele principalelor produse agro- 
alimentare din recolta anului 
1983. S-a apreciat că, in ciuda 
unor condiții climaterice mai 
grele din acest an. s-a reușit 
ca, prin activitatea depusă de 
oamenii muncii din agricultură, 
să. se creeze condiții care să 
asigure aprovizionarea cores
punzătoare a populației cu pro
duse agroalimcnlare, în confor- 

. mitale cu programul de auloa- 
provizionare, precum și alte ne
voi ale economiei.

Comitetul Politic Executiv a 
stabilii măsuri în vederea unei 
mai bune gospodăriri și utili
zări a produselor agroalinicnta- 

, re obținute in acest an, pentru 
îndeplinirea integrală a progra
melor aprobate de Conferința 
Națională a partidului privind 
asigurarea necesarului de ma
terii prime pentru economie și 
satisfacerea corespunzătoare a 
cerințelor de consuni ale popu
lației. In acest scop, s-a indi
cat să se studieze și să se ela
boreze o serie de reglementări 
care să asigure participarea în 
măsură tot mai mare a gospo
dăriilor populației la constitui
rea fondului central de stat, în
deosebi la carne, lapte, păsări, 
ouă și alte produse agricole.

In cadrul ședinței, Comitetul 
Politic Executiv a aprobat Pro
gramul de participare a între

Retrospectivă 1983 

in perspectiva J.O. '84

BOXERII ROMANI 
ÎN IIMPUl CARE

Sportul cu mănuși din tara 
noastră sl-a Încheiat activita
tea competltională pe anul 1983 
cu un succes net obținut la 
întrecerile balcanice de la A- 
tena unde, dună cum se știe, 
pugiliștll români au obținut 
sase titluri de camDioni prin : 

Rudei Obreja l-a ’ întrecut la Galați, in „Cupa Prietenia", pe cu
banezul Angel Espinosa, cel care avea să devină campion mondial 
de juniori la Santo Dominao Foto : Telemac SIRIOPOL — Galati

prinderilor de comerț exterior 
ale României la manifestările 
expoziționale economice inter
naționale în anii 1984—1985 și 
organizarea Expoziției realiză
rilor economiei naționale în 
1984. A fost subliniată, cu acest 
prilej, importanța deosebită a 
lărgirii in continuare a cola
borării și cooperării internațio
nale a României cu celelalte 
state, necesitatea de a se ac
ționa in așa fel incit întreaga 
activitate de comerț exterior a 
țării să cunoască o puternică 
dezvoltare, in spiritul și pe ba
za orientărilor și sarcinilor sta
bilite în planul național unic 
de dezvoltare economico-socială 
pe 1984—1985.

Comitetul Politic Executiv a 
examinat și aprobat, de aseme
nea, raportul delegației române 
care a participat la lucrările 
reuniunii pregătitoare a Confe
rinței pentru măsuri de încre
dere și securitate și pentru 
dezarmare in Europa, ținută la 
Helsinki, în perioada 25 octom
brie — 11 noiembrie 1983.

Comitetul Tolitic Executiv a 
apreciat că delegația română a 
acționat, pe baza mandatului a- 
vut, pentru adoptarea de către 
reuniunea pregătitoare a unor 
hotăriri care să pună bazele 
unul cadru eficient de negocieri, 
în spiritul celor stabilite de Re
uniunea de la Madrid.

In cadrul ședinței a fost pre
zentată o informare cu privire 
la vizita de prietenie efectua
tă în țara noastră, în perioada 
17—18 decembrie, de primul 
ministru al Republicii Elene, 
Andreas Papandrcu.

Comitetul Politic Executiv a 
aprobat întru totul rezultatele 
noului dialog Ia nivel inalt ro- 
mâno-elen, desfășurat într-o 
atmosferă de caldă prietenie, 
de înțelegere și stimă recipro
că, și a subliniat că el deschide 
largi perspective dezvoltării 
legăturilor tradiționale dintre 
România și Grecia, in interesul 
și spre folosul ambelor țări și 
popoare, al cauzei păcii și cola
borării internaționale.

Comitetul Politie Executiv a 
dat o înaltă apreciere „Decla
rației Comune a președintelui 
Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, și a primu
lui ministru al Greciei, Andreas 
I’apandreu".

Comitetul Politic Executiv a 
aprobat concluziile și înțelege
rile la care s-a ajuns in cursul 
convorbirilor dintre președinte
le Nicolae Ceaușescu și premie
rul Andreas Papandreu și- a 
stabilit măsuri pentru transpu
nerea lor in viață, pentru extin
derea și aprofundarea continuă 
a relațiilor de prietenie și co
laborare dintre țările și popoa
rele noastre.

Comitetul Politic Executiv a 
soluționat, de asemenea. pro
bleme curente ale activității de 
partid și de stat.

„MAI BINE MAI TÎRZIU DECÎT... “

TREBUIE SA DEMONSTREZE ACEASTA 
A MAI RĂMAS!

Vasile Ciobanu. George Opri- 
sor. Eugen Preda, Mircea Ful
ger. Mihai Ciubotaru si Gheor- 
ghe Simion. Acestea nu sînt 
singurele rezultate obținute de-a 
lungul anului. Mentinîndu-ne 
tot în parametrii competițiilor 
importanțe, trebuie să amintim

PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VAț

ZIAR AL CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORI
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Astăzi, de la ora 15, in sala Floreasca

UN DLim CU ULZlimn îll HAfflUAl:

DINAMO BUCUREȘTI-H.C. MINAIJR

PENTRU TINERII SCRIMERI, VACANȚĂ FĂRĂ LECȚII,
DAR CU... LECȚII INDIVIDUALE, IN ANTRENAMENT

Ceața, ca o perdea cu multe 
falduri, ascundea toate frumu
sețile peisajului montan de iar
nă. Dar ceea ce ne refuza ca
priciile vremii, era compensat 
de căldura și lumina emanate 
de zecile de tineri care popu
lau vagonul, în drumurile lor 
de vacanță. Iată de ce, atunci 
cind am ajuns la Bușteni, gazda 
lotului de perspectivă la scri
mă, eram intrat in atmosfera 
tinerească.

Cu un corectiv, insă, care se 
impune a fi făcut de la înce
put : pentru tinerii și foarte ti
nerii scrimeri (media de virstă: 
15 ani), ACEASTA VACANTA 
DE IARNA ÎNSEAMNĂ — in 
primul rînd — PREGĂTIRE. 
Deci, muncă, efort, program și- 
lecții. Este adevărat, nu lecții 
din programa școlară, ci lecții 
individuale de scrimă, predate 
de antrenorii lotului, dar preo
cuparea este cotidiană, ca și în 
restul trimestrului. Lipsesc băn

® Bilanț bun dar... va
loare modestă 0 Fluctuații 
exagerate la lotul olimpic 
• O soluție de ultim mo
ment : tineretul
cele 5 medalii de la campio
natele europene de la Varna 
realizate de Doru Maricescu 
(argint) Constantin Tițoiu. Mi
hai Ciubotaru, Gbeorghe Simion 
si Paul Golumbeanu (toii me
dalii de bronz). Nu putem o- 
mite. de asemenea, tradiționala 
..Centură de aur". * competiție 
puternică, apreciată ca atare 
chiar si de redutabilii ougilisti 
cubanezi, care îsi trec in Dal- 
mares brice prezentă pe podiu
mul întrecerilor de la Bucu
rești. La acest turneu inter
national. sportivii nostrr au 
cucerit 3 locuri întîi. prin Ion 
Stan. Dragomir Ilie si Doru 
Maricescu. O altă competiție 
da referință este campionatul 
national. Vă reamintim învin
gătorii : Vasile Ciobanu. Con
stantin Titoiu. George Oprisor. 
Costin Stancu. Nicolae Brihzei, 
Mircea Fulger. Mihai Ciubo-

Petre HENȚ 
Pau! IOVAN

(Continuare în nao 2-3)

Acest meci 
este prologul 

etapei a 14 a, 
care se 
disputa 
miine

Cornel Durau (Di
namo București), 
o extremă rapidă 

ji eficientă

Foto : 
D. NEAGU

cile, catedra, tabla și temele de 
pregătit ac-să, au apărut, în 
schimb, in sala de atletică grea, 
bine îngrijită. a asociației 
sportive Caraimanul, aparatura 
electrică de semnalizare și două 
antrenamente intense pe zi. A- 
cestea țin loc și de cursuri și 
de seminarii, înlocuind și teme
le de lucru de acasă. Iar acasă 
— adică la hotelul Silva, aflat 
la 200 m de sală — nu le mai 
rămine tinerilor scrimeri decît 
să se odihnească (au foarte 
bune condițiuni) și să se distre
ze (sint, totuși, in vacanță), a- 
șa incit au mulțumit coinciden
ței care le-a adus drept coloca

Dialog de la inimă la inimă

ANATOL GRINȚESCU: „NU E TIMP
DE LAMENTĂRI, 0 LUĂM DE LA CAPĂT

Foarte popular în lumea spor
tului nostru, jovialul, bonomul 
Anatol Grințescu vine la acest 
„dialog de la inimă la inimă" cu 
nelipsitu-i zîmbet in colțul gu
rii, dar cutele îi brăzdează, mai 
multe și mai adinei, fruntea. 
Sint. vom vedea îndată, urme
le, însemnul unui an fără mo
tive de bucurie in poloul româ
nesc, de ale cărui destine se 
leagă, ca antrenor federal, nu
mele său. după ani in șir — 
nemijlocit — în bazin, ca jucă
tor...

— în urmă cu un an, pe tim
pul ăsta, priveam înainte cu 
încredere — așa a început, du
pă o prelungită tăcere, mărtu
risirea lui Anatol Grințescu. A- 
veam temei să fiu optimist — 
naționala. întinerită după Mos
cova ’80.. ciștigind bronzul la 
Universiada bucureșteană și în- 
registrind lin bun an ’82, in va
ra căruia, in plus, juniorii a- 
duceau in vitrina noastră cea 
dinții medalie, dc argint, de la 
o competiție continentală. 
Credeam că am prins aripi, 
cum se spune.

— Ce a urmat, insă ?
— Am revenit cu picioarele 

pe pămînt ! Alergînd după doi 
iepuri, am rămas cu mina goa
lă : la Universiadă am venit 
pe locul patru, trecind pe lingă 
o medalie, zic eu, pe care am 
fi meritat-o, iar Ia europene 
ne-am ales cu <in incredibil Ioc 
opt (ce-i drept, participarea la 
Roma a fost obținută cu ceva 
trudă, in turneul de calificare 
din nrimăvară. de la Bruges).

Campionatul ' masculin do 
handbal. Divizia „A“. își con
tinuă pasionanta cursă a celei 
de a 26-a ediții, Drogramînd 
etane si la sfîr'sit de săptă
mână. Firesc, derby-urile vin 
si ele renede. mai ales că după 
primul tur s-au creat două 
grupe valorice (1—6 si 7—12), 
grapa de elită restrînsîndu-se 
ta adevăratele forte ale hand
balului nostru.

Etapa a XlV-a. a III-a a re
turului. le aduce astăzi — în 
sala Floreasca. de la ora 15 •— 
fată-n fată pe două dintre for
mațiile aflate pe podiumul cla
samentului : Dinamo București 
(locul II) și II.C. Minaur Baia 
Mare (locul III). Meci cu mari 
rezonante. între două echipe 
care cuprind numeroși interna-

Hristache NAUM

(Continuare fn oao- 3-3)

tari pe gimnastele lotului olim
pic, astfel că videocasetofonul 
acestora le oferă bogate, in
structive și relaxante programe 
distractive. Dar cum trebuie să 
aibă și inițiative în acest sens, 
scrimerii și-au mai înscris in 
program vizitarea „Casei me
moriale Cezar Petrescu" din 
Bușteni, precum și o drumeție 
(tot cu gîndul la pregătirea fi
zică !) pînă la Sinaia.

în două reprize — dimineața 
și după masă — sala primește

Paul SlAVESCU

(Continuare In nao 8-31

Și, complctind acest șir de a- 
mărăciuni, lotul de juniori na 
a fost decit al șaptelea la în
trecerea continentală.

— Spuneați „am revenit cu 
picioarele pe pămînt"...

— E real. .Dricîte explicații 
am căuta — in greșelile noas
tre, ale conducerii tehnice, in 
imposibila încercare de a atin
ge trei vîrfuri de formă (apri
lie — mai, iulie și august), în 
răspunsul sub așteptări al se- 
lecționabililor la solicitări — 
tot LA BAZA DE MASA A- 
JUNGEM. O bază redusă la cî- 
teva sute de practicanți. din 
care alegem î—3 jucători de 
excepție, iar noi ne zbatem

Gao RAEȚCHI

(Continuare te naa 2-31



CONCURSURI
DE SCHI

SOVEJA 0 MINUNATĂ STAȚIUNE Post-scriptum la un derby

a între- 
înregis- 
fete: 1. 
Adriana

• in Poiana Ureche din Azuga 
c-a di6putat zilele trecute etapa 
I a „Cupei Speranțelor'4 ia schi 
fond. Zăpada foarte bună și e- 
f orturile comisiei județene de 
schi Pnahova au contribuit din 
plin la buna desfășurare 
cerilor. în care au fost 
trate rezultatele: 3 km. 
Mihaela Sandu 17:38. 2.
Soc 17:56. 3 Adriana Zota (toate 
de la C.S.Ș. Si-naia) 26:30: 4 km, 
băieți: 1. Ionuț Milu (C.S.Ș. Si
naia) 23:15. 2. Florin Suică (C.S.Ș. 
Sinaia) 23:31. 3. Cristian Căruntu 
(A.S.A.) 25:34- 5 km, fete: 1. Flo
rența Dobre (C.S.Ș. Sinaia) 24:39, 
2. Viorica Richea (C.S.O. Sinaia) 
26:06 3. Gabriela Popa (C.S.O.
Sinaia) 26:19- 5 km, băieți: 1.
Bogdan Staneu (A.S.A.) 22:02. 2. 
Mihai Zabrâgiu (C.S.O. Sinaia) 
22:07. 3. Gheorgne Clinei (C.S.O. 
Sinaia) 23:37. (Victor ZBARCEA 
— eoresp.).

• în organizarea C.S.Ș, Rîșnov 
pe Valea Cetății, s-a disputat 
primul concurs la schi fond la 
care au participat cîteva sute de 
elevi. Iată cîștigătorii: Luminița 
Cristoloveanu și Gheorghe Dia
conescu (născuți 1972—73), Marius 
GresJer (70—71). Gheorghe Nicu-
loiu (68—69). Liliana Plăieșu 
Ion Diaconescu (juniori II).

PENTRU DRUMEȚIE Șl SPORTURI DE IARNA
Soveja este vatră de istorie 

și legendă, a cărei atestare do
cumentară datează de prin a- 
nul 1247, o așezare amplasată 
intr-o minunată poiană a 
Țării Vrancei, înconjurată cu 
munți semeți, de brazi și mo* 
lizi, in care răsăritul soarelui 
apare dinspre Colțul Șoimu
lui. iar asfințitul cade spre 
Zboina Verde.

Descendența de astăzi ai ru- 
cărenilor 
oameni 
dotați cu 
tivă, au 
intr-o admirabilă 
odihnă și tratament, De la ini
mosul și veșnic ocupatul direc
tor al stațiunii, Grigore Hanță, 
am aflat că Soveja, avind cel 
mai ozonat aer (lin România, 
atrage anual mii de oameni, 
veniți aici fie pentru odihnă, 
fie pentru tratamentul nevro
zei, asteniei și altor afecțiuni 
(dotările sociale amenajate 
după anul 1969 permit cazarea 
a 800 de oameni pe serie).

Cu satisfacție am reținut 
faptul că la Soveja — in spe
cial in stațiune — sportul are 
mulți prieteni. Există aici a- 
menajate terenuri bitumini-

și dragoslovenilor, 
harnici, priceputi și 
o vie inteligență na- 

transformat Soveja 
vatră de

ES

H NU E TIMP DE LAMENTĂRI"
(Urmare din pag. 1)

pentru o echipă întreagă, și în
că competitivă 
Antrenorii priceputi 
meseriei ii numeri 
bazinele, atilea cite 
ici-colo, exploatate 
Probleme ar mai fi 
ceea a mingilor de 
e defel ultima sau simplă ! —, 
insă nu de lamentări e timpul. 
Gindind bine ce e de făcut, 
purcedem Ia treabă ! în defi
nitiv, sint și lucruri bune in 
potoul nostru, românul e năs
cut și pentru... a juca mingea 
pe apă !

— Chiar așa. Deci ce e de 
făcut ?

— Neincluderea poloului in 
delegația olimpică pentru Los 
Angeles a însemnat, nu exage
rez, o lovitură pentru noi. Sper 
ca din această măsură aspră să 
fi înțeles ceva toți antrenorii, 
toți jucătorii. Măsura e dure
roasă, dar poate și TREBUIE 
să trezească pe oricine la rea
litate. Federația de natație a 
cumpănit îndelung asupra mo
mentului actual al sportului 
nostru cu mingea pe apă. re- 
structurind loturile, promovind 
la conducerea acestora tehnici
eni puși PE MUNCA, avind a- 
tuul moral al internaționalilor 
de ieri, care vor să facă în

la nivel înalt, 
și dăruiți 

pe degete, 
sint, fiind, 
neeficient, 
încă — a- 
calitate nu

continuare CEVA, cit mai mult 
și cit mai bine, pentru polo. Ii 
numesc pe Gheorghe Zamfires- 
cu. Dinu Popescu, Alexandru 
Bădiță sau Valeria Țăranu.

— Dar antrenorul federal ?
— Eu trebuie să mă im- 

in toa- 
de la bază,

incepind de la 
că avem copii
ea altădată, pe 
voie să-i pier

trebuie
mai profund 

inoepind

LOTO PRONOSPORT INfORME«A

plic
te. 
de la cluburi, 
copii, pentru 
mai numeroși 
care nu avem 
dem. Voi sta mai mult prin 
secții, incercind să dăm o mi
nă de ajutor unde e cazul (în
ceputul a și fost făcut, dealt
fel). Totul, pentru a afla cit 
mai curind DRUMUL DREPT, 
cel adevărat !, al reabilitării. 
Rezultatele bune ale finalului 
dc sezon din alte jocuri — mă 
refer Ia fotbal, rugby sau hand
bal — vor stirni, imi place să 
cred, ambiția oamenilor polou-

• lui, secretele performanțelor 
respective fiind Ia indemina tu
turor : muncă, iar muncă, dă
ruire și iar dăruire. Apoi, com
petentă și celelalte.

— Ați rămas. Înțeleg, același 
optimist.

— Fără de speranță nici nu 
văd cum și-ar putea lega cine
va viața de sport, un tărîm in 
care gloria unui succes, oricit 
de marc, trece repede și trebu
ie s-o iei. mereu, de Ia capăt, 
eu convingere și devotament. 
Poate că și de aceea e atit de 
palpitantă această lume sub 
semnul mișcării continue—

zate pentru volei și tenis 
de cimp, o popicărie șt vn club 
unde au loc îndelungi dispute 
de popice, șah și tenis de masă, 
iar acum, iarna, pe pîrtiile de 
pe „Punga" se practică schiul 
și 
practicată 
fervoare 
la Soveja 
numai in 
ca și vara — drumeția, 
rariile pentru excursii 
de-a dreptul ispititoare 
trei virfuri ale munților 
na. Cascada Putnei, Virful Ra- 
chitașului, satul Cimpuri (unde 
se află casa lui 
Roată), constituie 
puncte de atracție pentru tu
riști. Datorită condițiilor e- 
xistente aici, in aproape toate 
perioadele anului un mare nu
măr de sportivi din secțiile de 
performantă ale multor clu
buri din tară vin la Soveja 
să-și 
cum 
Victor
taberei de tineret, și după cum 
am constatat noi înșine, spor
tivi din Focșani, Birlad, Rm. 
Sărat, Constanta sau Galati 
sint pe deplin satisfăcufi de 
condițiile ce li se oferă pentru 
pregătirea fizică. Nu este mai 
puțin adevărat că — așa cum 
ne-au spus și interlocutorii 
noștri — amenajarea la Soveja 
a unui complex sportiv în a- 
devăratul sens al cuvintului cr 
fi un lucru foarte folositor.

La Soveja am intilnit multi 
pasionați ai fenomenului spor
tiv. cum sint de exemplu direc
torul stațiunii, medicul Vale
riu Anghe — fost sportiv de 
performanță, profesorul de 
matematică Ionel Stanciu și 
cel de geografie Gheorghe 
Ghimpu.

Din păcate insă, am constatat 
că. la nivelul comunei, activi
tatea sportivă (cu excepția 
celei de la școala generală „Si- 
mion Mehedinți"), este aproape 
inexistentă, in ciuda faptului 
că primarul comunei. Costică 
Ciolan, a încercat să ne con
vingă de contrariul, asigurindu- 
ne insă că in scurtă vreme ac- 
tivitetea sportivi se va bucu
ra de mai multă atenție. Ar 
fi bine, pentru că la Soveja 
există multi tineri dornici sâ 
facă sport sub culorile Asocia
ției sportive „Zboina".

Posibilitățile de agrement, 
odihnă și tratament ale stațiu
nii Soveja fac pe toți cei ce au 
cunoscut acest adevărat colț 
de rai să dorească să o revadă, 
in orice anotimp, cu mare plă
cere. T. SIRIOPOL.

săniușul. 
cu 

de 
fie

disciplina 
veritabilă 

care 
odihnă, 

trecere, este —

Dar 
o 

cei 
la <

vin 
fie 

iarna 
Itine- 

sint 
: cele 
Zboi-

moș Ion 
adevărate

ale
... .. _ Din
„încarce bateriile". După 
ne spunea

Șerbănică.
profesorul 
directorul

• --AflĂm cu tristețe că a Înce
tat din viață fostul halterofil și 
antrenor de la clubul Steaua. 
Silviu Cazan, care timp de un 
deceniu și jumătate a fost cam
pon ș4. recordman absolut al ță
rii La categoria grea.

0 VICTORIE PENTRU STEAUA SAU
• După multi ani, lupta pentru 
preluării condiționează rezultatul 

pericol • Un trio al speranței

titlu se relansează... • Calitatea 
• Relaxarea prematură - marele 
: Pralea - Dascâlu — Pop

Un succes pentru dv.. un fru
mos cadou : PENTRU TINERII

PE

LOZUL (Urmare din pag. 1)

ANULUI
NOU!

o f

toate cele patru arme. repre
zentate de M de candidați la 
marea performanță, aflati in 
pregătire sub condu cerca unor 
antrenori eunoseuți pentru 
munca lor de depistare și lan
sare a tinerilor scrimeri, ca 
brașoveanul Mibai Tîeușan (sa
bie), craioveanul Dumitru Po
pescu (spadă) și bucureștear.ul 
Romeo Pellegrini (floretă). Se 
lucrează cu spor, accentul că- 
zind — spre deosebire de alte 
dăți — pe factorul tehnic. De 
ce ? Fiind vorba de un Iot de 
perspectivă, care vizează atin
gerea parametrilor de repre
zentare pe planșele internațio
nale (nu peste mult timp 1), 
bagajul tehnic trebuie temeinic 
insușit. Și, în afara acestui țel

Finalul sezonului voleibalistie 
intern 1983 a înviorat ne neaștep
tate un campionat masculin care 
nărea să rămînă iremediabil in 
tiparele anilor trecuti. adică un 
Dinamo predestinat să se plimbe 
suveran prin Divizie, pentru a 

apoi. în fotoliul cam- 
Poate de 

iubitorii • de
au 

mai

lua loc. 
□ioanei, 
dintre 
resteni au renunțat 
timp sâ mai asiste la nrezum- 
tive derby-uri. in care învingă
torul devenise prea sigur. Șl 
Doate de aceea. Ia cea mai im
portantă partidă a turului. Stea
ua — Dinamo. săDtămîna tre
cută în Floreasca au venit nu
mai -fidelii" (vreo iumătate de 
sală). ~ 
ditia , 
Decte. 
dinți 
nă rea 
Intr-o
ineditul obținerii ei : 15—4. 15—5. 
10—2 Dentru Dinamo, pentru ca 
în final Steaua să cîstiee ic cui 
cu 3—2. rciansind lunta nontru 
titlu si trezind din nou intere
sul Dentru campionat. Cei care 
n-au avut insoiratia să vină la 
sală sint curioși să afle detalii 
asuora întorsăturii, cer expli
cații. Incredibilă răsturnare de 
scor nu si-o pot explica ne de- 
Dlin nici cei prezenti. De fapt, 

dina movisti lor 
să creadă. !a 
tut pierde un

aceea 
sport 

de

multi 
bu cu

la un

-fidelii'
Dar. de data aceasta, tra- 

, avea să nu se mai res- 
stelistii luîndu-si inima-n 

si transformînd ceea ce 
o înfrînsere lamentabilă 

i victorie de răsunet prin

nici nu Ie venea 
sfîrsit. că au pu- 
me ci în carp fu-

4» un mic pas de o 
torie zdrobitoare, dar nici 
listilor că au cîștigat, după ce 
mult timp se văzuseră 
inferiori.

Uimit peste măsură, la 
presei, antrenorul emerit 
Constantinescu, nu-si putea ex
plica la rîndu-i evoluția dia
metral opusă a celor două e- 
cllipp pe o Jumătate si o alta 
a partidei. Ieri, după ce si-a 
sistematizat - înregistrările făcute 
cu meticulozitatea-i obișnuită, 
ne-a oferit cîtiva indici obiectivi 
si concluziile sale. Rezultă că 
meciul s-a jucat pe preluarea 
din serviciu. îndeosebi : in pri
ma parte a sa, Dinamo a avut 
58 de preluări precise.
precise si două greșite. în timp 
ce Steaua a avut 
preluări bune, dar 
si 9 greșite, pentru 
a doua situația să 
Dinamo 33—22—7
48—18—3. „Acest element a dus 
Ia prestații inegale ale celor doi 
ridicători Căta-Chitiga (D) și 
Ionescu (S). precum și la osci
lații în randamentul a doi tră
gători dc bază ai naționalei. G. 
Enescu (D) și FI. Mina (S) care 
au avut procente de reușită 
tradictorii“

Explicații sînt însă si de 
natură : relaxarea înainte 
vreme a experimentatilor 
moviști, al căror sextet a acțio
nat iumătate din meci ca un

/ie
ste-
net

masa
Gh.

12 im-

doar 31 de 
24 imprecise 
ca în cartea 
se schimbe : 
si Steaua

CC<1<‘ .Tlj 
cum ol 
rul lol 
un ceai 
eliberai 
povara I 
suferitei 
ediții îl 
mai all 
a doi I 
Pralea I 
cesta d 
satisfaci 
desoopJ 
Buhățel 
să asisl 
ruia a I 
pilul, J 
neri ca 
tului SI 
rilor 
national

Dar I 
al derq 
ci al I 
care pl 
disputes 
tern. s| 
tern a ti d

con-

. altă 
de 

lina-

UN DERBY CU REZONANTE IN HANDBAL
(Urmare din pag 2)

tionali (Mircca Bcdivan. Cor
nel Durau. Vasile Oprea. Tudor 
Roșea s.a.. Ia gazde. Măricel 
Voinea. Gh. Covaciu. Iosif Bo
ros. la oaspeți), intre două for
mații cu mari orgolii, care con
sideră că lupta pentru titlul 
de campioană a tării este încă 
deschisă. Sperăm că va fi o 
intilnire de ■ calitate, un derby 
care să scoată in evidentă ni
velul valoric ridicat al celor 
două team-uri. disciplina si 
fair-play-ul lor. că antrenorii 
Ghită Licu si Valentin Samungi 
(Dinamo București). Lascăr 
Pană si Petre Avramescu IH.C. 
Minaur Baia Mare) vor impune 
sportivilor pe care-i antrenează 
aceste teluri.

Derby-ul de astăzi este doar 
prologul etapei a XlV-a. Miine 
se vor disputa si celelalte par
tide : Steaua — Dinamo Brașov 
(sala Floreasca. de la ora 15). 
Constructorul Arad — Indepen
denta Carpati Mirșa (grupa 
1—6). Minerul Cavnic — Uni
versitatea CIuj-Napoca. Poli
tehnica Timisoara — Tractorul 
Brașov si Relon Săvinești — 
Constructorul Oradea (grupa» 
7—12). Ies in evidentă parti
dele Steaua — Dinamo Brașov 
si Relon Săvinești — Construc-

torul Oradea (aceste două for- 
mat i sint in luptă directă pen-- 
tru evitarea 
devărate 
grupelor

Lupta
Dră. atit
cit și cele pentru evitarea re
trogradării. solicitînd eforturi 
maxime. Cu atit mai mult so
cotim că antrenorii au datoria, 
mai ales prin comportamentul 
lor. să imprime echipelor calm, 
o atitudine de sportivitate de
plină. Ei avind. între altele, 
si rolul de educatori ! Dorim, 
deci, să se evite scenele peni
bile de la ultimele meciuri din 
acest campionat...

a-, 
ale

___  retrogradării).
„capete de afiș" 
respective.

in campionat este 
meciurile centru titlu

as-

RETROSPECTIVA
(Urmare din pag 1)

SCRIMERI - VACANȚĂ FĂRĂ LECȚII
de— perspectivă, mai este unul 
apropiat (adică, imediat după 
începutul noului an) : campio- 

naționalc. 
interr.ațic- 
apare sur- 
Oore tistul

natul și Diviziile 
primele concursuri 
nale. Pe acest fundal 
prinzător un fapt : 
C. Râduțu (C-T.A-S.) s-a pre
zentat in tabără fără nici o ar
mă electrică (deși a fost anun
țat in prealabil), de parcă ve
nea la plimbare, nu la pregă
tire— De vină, este, oare, nu
mai sportivul ? După cum ace
eași întrebare o punem și in 
cazul altui floretist. Bogdan So- 
roceanu (C S.Ș. Triumf) care a 
rămas Ia București pentru că a 
intrat in vacanță cu o situație 
nesatisfăcătoare Ia Învățătură. 
Clubul, școala, părinții — iată 
factorii care trebaie să eoatri- 
buie. decisiv și timpuria, la

formarea viitorilor performeri, 
cine vom auzi, nu peste 
vreme, pe planșele de 

?“ — am întrebat-o pe 
Friscorniță, antrenoarea

„De 
multă 
succes 
Doina 
cu resortul juniorilor și tine
retului din cadrul federației. 
,Jn primul rind, de actualii li
deri ai micilor scrimere, flore- 
tistele Ioana Ionescu și 
Badea 
Meyer 
Mioara 
poi de 
(C.T.AJS.)
(C.S.Ș. Triumf) și Augustin An- 
ghel (Energia), sabrerii Daniel 
Pintelei și Gabriel Atudorei 
(C S.Ș. Unirea Iași), Jean Me- 
dragoniu (Dinamo), spadasinii 
Daniel Ilondor și Radu Milră- 
ehioiu (C.S.Ș. Olimpia Craiova). 
Adrian Pop (C.S.Ș. S. Mare)*.

(C.S.Ș. 1 Buc.) 
(C.S.Ș. Satu Mare) 
David (Tract. Bv.), 
floretiștii Petre 

Mădâlin

Laura 
Tunde

Ș> 
a- 

Ducu 
Băloi

In paralel cu vînzarea bi
letelor pentru apropiata tra
gere extraordinară Loto a 
Revelionului 1984, agențiile 
Loto-Pronosport și vînzătorii 
volanți din întreaga țară vă 
pun la dispoziție și Lozul A- 
nului Nou. Această tradiționa
lă emisiune specială limitată, 
cu cîștiguri suplimentare a- 
cordate din fond special, oferă 
participanților șanse sporite 
de cîștiguri în autoturisme 
^Dacia 1300“ și mari sume de 
bani : 50.000, 10.000, 5.000 lei 
etc. Așadar — un bun prilej 
dc frumoase satisfacții la in* 
cepul de an nou 1

TRAGEREA EXTRAORDINARĂ

MTO
* REVELIONULUI

V-cțî procurat bilete cu numerele 
preferate ’

POSIBILITĂȚI MULTIPLE DE FRUMOA
SE SUCCESE!

Oricine joacă poate obține

'O .ol

<&. Of ,'U

. 1 ianuarie 1981/

se atribuie cîștlguri irv f

BANI. 
AUTOTURISME 

SlEXCURS»

• AUTOTURISME „Docio 1300
• MARI SUME DE BANI
• EXCURSII PESTE HOTARE

Variantele de 25 lei au drept de ciț- 
tiguri la toate cele 12 extrageri tota- 
fizind 120 numere I

ULTiMA ZI DE PARTICIPARE - simbă- 
tă 31 decembrie 1983
Oferiți celor dragi bilete la tradiționa
la tragere extraordinară Loto a Reve
lionului I

taru. Gheorghe Simion. DorU 
Maricescu. Georgieă Donici, 
Teodor Firjol. Nu putem în
cheia această trecere în revistă 
(selectivă) fără a aminti de 
dubla intilnire România — R.D. 
Germană (la Galati si Brăila) 
și încheiată cu o victorie la 
limită si un rezultat de ega
litate.'

Bilanțul rezultatelor. interna
ționale ale boxerilor români în 
1983 pare, finind seama de cele 
de mai sus. satisfăcător. Si 
totuși, gindindu-ne la faptul că 
1983 a fost an Dreolimpic. com
portarea generală, ne referim 
mai ales la prestațiile lor De 
ring, nu are darul să ne mul
țumească. ba dimpotrivă. Să 
explicăm.

Prima constatare care se im
pune este aceea a marilor 
fluctuații din cadrul lotului o- 
limpic. La începutul 
antrenorii au convocat la lo
tul olimpic pe : Ion 
Cristian Gheorghișor.
Cinere. Titi Cercel.
Staneu. Ion Stan. Nicolae Tal- 
dos. Florian Tireoninicu. Lcon- 
tin Sandu. Viorel Ioana. Gheor
ghe Simion. Dumitru Senciuc, 
Mihai Ciubotaru. Georgieă Do
nici. Pe parcurs s-au produs 
schimbări iustificate. in com
ponenta lotului apărind si alte 
nume. Sâ fim bine înțeleși, 
noi nu considerăm că porțile 
lotului olimpic trebuie închise 
si că este absolut necesar să 
se continue pregătirea cu ace
iași sportivi, indiferent dacă a- 
cestia dovedesc sau nu serio
zitate la antrenamente, dacă 
confirmă sau nu așteptările. 
Considerăm. însă. că nici 
schimbarea „spectaculoasă" care 
a avut Ioc dc parcursul anului 
în componenta lotului olimpic 
nu are darul să asigure aces
tuia o pregătire sistematică, 
bine planificată pe etape, con
secventă. care să ducă — asa 
cum ar fi de dorit — Ia salturi 
valorice vizibile. Dacă compa
răm formația lotului olimnic de 
Ia începutul anului cu cea din 
prezent, constatăm 
sportivi — C.
N. Tainos. M. 
Simion — îsi 
cu precizarea 
sentat cîteva 
competitională 
Din actualul

anului.

Bălan, 
Dumitru

Costin

că doar 5 
Tițoiu, V. Ioana, 
Ciubotaru si Gh. 
mențin locuri'e. 
că Ioana a- ab- 
luni din viata 
fiind susnendat. 
lot olimpic au

• In I
corespul 
echipelJ 
compel I 
1984. Bl 
reprogrJ 
tare a I 
culin sl 
mează :| 
1984 voi 
1984 —|
la fcmil 
nă de I 
inclusivl 
fi diferi 
tal în 11 
(f) si I 
se va 1 
(m) : c| 
si 12 ivi

® întil 
fia, se I 
internați 
de junii 
dună ad 
ticipa d 
niei. I

© în I 
nuarie 1 
de volei 
deplasa I 
tru a îl 
naționali 
Selection
• Arbi 

Ranghel 
mare a 
C.E.. să 
ternatioJ 
desfășur] 
Bremen] 
corhDetii 
zentativ] 
fruntaș

198
fost scol 
ghișor. I 
I. Staul 
Sandu. I 
etc. în I 
nume I 
Cornel I 
Ilarie 1’1 
Marcel I 
Dorin 11 
un momi 
zului“ | 
..greul" I 
trase in| 
dar nicil 
tine în I 
prin lotl 
Dragomil 
schimbăil 
cut la I 
an creol 
fi fost J 
să fie a 
atit. Spui 
aibă de I 
serioasă. I 
care a 11 
această I 
nitivată. I 
mentul I 
virful nJ 
livă. Dai 
niat. dini 
pornit lai 
nului ml 
mas acul

Sublimi 
palul teși 
test card 
bilizeze 1 
geles. a 
ropean. 
avut dan 
selecționa 
rea lor I 
tocmai bi 
înainte, 
boxeri cJ 
realitate. 
Dosibilităl 
performai 
explică I 
prezentat 
tualui Ia 
sportivi.

prea mul 
siza că r 
Derformai 
Titi Cerc 
gomir Iii

Dună c 
lotul olii 
turat. O 
considerai 
Este din 
de re av 
sanse de 
talentati
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hi meci international I

ROMÂNIA (tineret)
FRANȚA (juniori)

LA HOCHEI 6-2
MIERCUREA CIUC, 

telefon) Pe patinoarul 
calitate s-a desfășurat

(prin
i lo-

27 i 
din 

---------  ---- -------------- -partida 
internațională de hochei care a 
OPUS----------------------------Hp finpr^t
a României (care se Dregăteste 
pentru întrecerile grupei B a 
C.M.) pe cea de juniori a Franței 
(participantă la grupa A a C.E.). 
La capătul unei partide atrac
tive. presărate cu muLte faze in- 
teresante la ambele nort.î vi efo
ria a reven.it formației noastre 
eu scorul de. 6-2 (2-1 
Au marcat : Gyorgycze 2.__
kacs 2. Șandor si Bcdo pentru 
eeh:na noastră, respectiv Ducerf 
si Pouget. A __ 1___ __ _
Becze, ajutat la linii de L. Petras 
Si E. Both. (V PAȘCANU — 
corespondent)

STEAUA

1-1 3-0).
Lu-

arbitrat bine I.

ÎNVINGE

Șl PE RAPID!
Ieri 

taoă 
nolo dotată cu ..Cupa 30 Decem
brie". Performera zilei a fost 
din nou tânăra formație Steaua : 
după ce a produs cea mai mare 
surpriză a anului invineînd e- 
chipa campioană. Dinamo, ..7"-le 
militar a trecut și de Rapid, la 
o diferență netă : 6—2 (1—0. 2—1. 
1—1. 2—0) ! Victorie remarca
bilă. chiar dacă feKoyiarii au 
fost lipsiți do cîtiva titulari. Au 
marcat V. Șerban, Grancearof, 
Pantea, Geantă, Oprișan. Nutu, 
respectiv Jianu 2.

în celelalte partide. Dinamo a 
ciștigat fără probleme in fata 
tinerilor de la C.N. A S.E. 13—6 
(2—1. 3—0. 4—3. 4—2). iar Pro
gresul și-a asigurat succesul în 
prima repriză a meciului cu 
formația de juniori a Rapidului : 
7—4 (4—0. 1—2. 2—2. 0—0).

Astăzi, ultimele întîlniri. între 
care Steaua — C.N. A.S.E.. o 
victorie a primei echipa adueîn- 
du-i trofeul. (Marian NEGOIȚA).

a avut 
din cadrul

loc penultima 
competiției

e- 
de

’ECTIVA J. 0 ’84
l,

îi 
t
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a

a

1

t
5
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L

să-i promovăm cu curai, decît 
să ne lăsăm amăgiți in conti
nuare de rutina unor boxeri 
verificați si răsverificati. dar 
care niciodată nu au îndrep
tățit speranțele. Se spune ..mai 
bine mai tirziu decit nicio
dată". Deși s-a cam pierdut un 
ciclu olimpic cu foarte multi 
boxeri care nu vor fi prezenti 
la Los Angeles nu trebuie să 
uităm că tinerii introduși in 
Iotul olimpic nu au venit com
plet nepregătiti la Iotul mare. 
Ei si-au demonstrat posibili
tățile, dorința de afirmare, la 
recentele Campionate mondiale 
de juniori de la Santo Do
mingo, unde M. Finătan și M. 
Paizs au cucerit medalii de 
argint, iar D. Răcani de bronz. 
Ei si ceilalți colegi din lotul 
de tineret (Obreja si Silitră) 
reprezintă -noul val“ al boxu
lui nostru, spre care se în
dreaptă speranțele. Atît tinerii, 
cit si consacratii menținuți in 
Iot, trebuie să folosească cu 
eficientă maximă iimuul re
lativ _ ___ _______
Pînă la J.O. Lotul olimpic ia 
acum 
oadă 
căreia ________ _
fața unui examen 
dificultate. Intr-o 
de care putem lega mai multe 
speranțe decit de cea cu care 
s-a pornit la drum la Începu
tul anului 1983. Iotul actual se 
justifică prin valoarea compo- 
nentilor săi. dar mai ales prin 
posibilitățile de creștere valo
rică a acestora. Nu trebuie să 
înțelegem prin aceasta că ac
tualii olimpici vor obține sigur 
rezultate spectaculoase la Los 
Angeles. Dar munca, dublată de 
Pasiune si pricepere, ambiția 
tinerească a celor mai multi 
dintre ei ar fi singura atitudine 
care ar îndreptăți speranțele 
noastre. Care sint aceste spe
ranțe ? Reprezentarea onorabilă 
a boxului românesc oe ringul 
olimpic. Sint prea multi tineri 
în lot ? Să nu uităm că unul 
dintre marii 
Simion Cutov. 
marcs nici un 
national cind 
cel european, 
Calistrat Cutov.
speranță cind. la J.O. 
Ciudad de Mexico, a ______
medalia de bronz, cedînl doar 
in fata amerieamiiui R. Harris, 
cel care avea să devină cam
pion olimpi?..’.

trebuie să folosească 
maximă timpul 

scurt care a mai rămas

startul in ultima 
de pregătire 
sportivii se

oeri- 
la capătul 

vor găsi în 
de maximă 
componentă

noștri campioni, 
nu avea in ual- 
titlu de campion 
I-a obținut Pe 
iar fratele său.

era doar o 
de U 
cucerit

I
I
I
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4. SPORTUL STUDENȚESC 17 9 3 5 27-18 21

CORAȘI
I

Tg. Mureș, unul cu 
Corvinul).
• Golgeterii echi

pei. Coraș 9 goluri, 
M. Sandu 4, Terheș 
3, Bucurescu șl Ca
zan — cîte 2. Mun
teanu I. Șerbănică, 
FI. Grigore șl Mun
teanu II — cîte 1.

ras a fost trecut cu 
majuscule de 10 ori 
In caseta tehnică. 2. 
Cazan 9. 3. Iorgu
lescu 8.
• Cartonașe roșii: 

Coraș (etapa a 10-a).

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

• A obținut 
puncte acasă 
pierdut cîte două 
puncte cu Rapid șl 
Dinamo, cîte unul 
cu S.C. Bacău și 
Jiul) și 9 în depla
sare (cîte două cu 
F.C. Bihor. Steaua, 
Petrolul și A.S.A.

• Jucători folo
siți: 18 — Speriatu 
șl Cazan — cite 17 
meciuri. M. Mihail, 
Serbănleă. Pană și 
M. Sandu — cîte 16. 
Iorgulescu. Muntea
nu II, 
Hagi - 
cureseu 
gore 12. 
Chihaia 
nu I 6.
Văsîl si 
— cîte
• Podiumul re-

marcaților: 1. Co

• Cartonașe gal* 
bene: 25 — 10 jucă
tori : cele mai mul
te: Munteanu IT 6.

Coraș și 
cîte 15. Bu
ll FI. Gri-
Terheș 10, 

9. Muntea-
Burchel 4.
Cîmpeanu 

1.

• A beneficiat de 
2 lovituri de la 11 
m ambele ratate 
(Chihaia și Coraș): 
a fost 
cu 2 
ambele 
te.

sancționată 
penalty-uri, 
transforma-

expediat 190• A
de suturi (121 acasă 
— 69 în deplasare), 
dintre care 89 pe 
poartă (55 acasă — 
34 în deplasare).

5. F.C. BIHOR 17 8 4 5 29-22 20
<\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^^^
• A obținut 14 

puncte acasă (a 
pierdut două puncte 
cu sportul studen
țesc, cîte unul cu 
Corvinul si F.C. Olt) 
și 6 în deplasare 
(cîte două cu Rapid 
si Dunărea C.S.U., 
cîte unul cu F.C. 
Baia Mare si Poli
tehnica Iași).

15, Georgescu 14, 
Liliac 12, I. Gheor
ghe 6.
Nicolae
— cîte
Kiss — 
sa 1.

Balas 5. D. 
și Nedelcu 
4 Sziics și 
cîte 3,

echi-• Golgeterii _
pei: Grosu 8 goluri. 
Georgescu 6, Be 4, 
Mureșan 3, Zare, 
Biszok șl Filip — 
cite 2, Tamaș și Ne
delcu — cite 1.

• Podiumul 
marcaților: 1. 
su a fost trecut de 
13 ori cu majuscule 
to caseta tehnică, 2 
Zare 11. 3. Dianu 8.
• Cartonașe 

Filip (etapa a

folo- 
Zare, 

Grosu și 
cîte 17 me-

• Jucători 
siți: 18 —
Biszok, 
De — 
ciuri, Dianu, Tamaș 
și Mureșan — cite 
16. Gh. Dumitrescu, 
Nițu și Filip — cite

• Cartonașe 
bene: 14 — 8 
tori: cele mai 
te: Dianu 3.

Ell- 
jucă- 
mul-

GROSU

roșii: 
16-a).

ty-uri, ambele 
tate.

• A beneficiat de 
2 lovituri de 1® 11 
m, ambele transfor
mate (Grosu și Mu- 
reșan); a fost sanc
ționată cu 2 pen al-

• A expediat 194 
de suturi (134 aca- 

depla- 
care 

<69 a- 
depla-

să — 60 în 
sare), dintre 
94 pe poartă 
casă — 25 în 
sare).

6. POLITEHNICA IAȘI 17 6 8 3 17-14 20

URSU

I

cău. C.S. Tîrgoviș- 
le. Rapid și Petro-

Golgeterii echi- 
Sertov și Flo- 
— cîte 4 go- 
Cioacă și Pa- 

veliuc — cîte 3. La- 
la. Burdujan și Cio- 
cîrlan — cîte 1.

marcaților: 1. Ursu. 
trecut de 10 ori cu 
majuscule in caseta 
tehnică. 2. Paveliuc 
». 3. Bucu t.

• Cartonașe roșii:
aBiro I (etapele 

13-a si a 16-a).

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

• A obținut 
puncte acasă 
pierdut cite 
punct eu Dinamo.
F.C. Bihor și F.C. 
Olt) și 7 to depla
sare (două cu Uni
versitatea Craiova, 
cite unul eu Dună
rea C.S.U., S.C. Ba-

• Jucători folo
siți: 20 — Bucu, 
Ursu. Paveliuc,
Cioacă și Florean — 
cîte 17 meciuri. An
ton 16. Cănănău și 
Sigmirean — cîte 
14, Gheorghiu. Ser- 
tov și Ciocîrîan — 
cîte 13. La’a 10. Si- 
mionaș ' 
nu —
I 7, Burdujan 5. M. 
Radu 4. Agachi 2. 
Ban dac și Dohot — 
cîte 1.
• Podiumul re-

• Cartonașe gal
bene: 11—7 jucători: 
cele mai multe: An
ton 3.

• A beneficiat de 
o lovitură de la M 
m. transformată de 
Burdujan: a 
sancționată cu 
penalty ratat.

fost
1

și Muntea- 
cîte 9. Biro

• A expediat 
de șuturi (110 aca
să — 49 în depla
sare). dintre care 
•? pe poartă (46 a- 
easă — 16 In
plasare).

159

de-

START LANSAT, APOI „SERIE NEAGRA
• Cu două transferări de marcă — Coraș și Hagi — cei mai 

mulți vedeau formația studenților bucureșteni angajată, mai mult 
ca oricînd, în lupta pentru titlu
• Startul în sezonul de toamnă confirma așteptările. Un start 

viguros, sufocant chiar pentru parteneri, datorită căruia Sportul 
studențesc, cu spectaculoasele victorii de Ia Oradea și Ploiești, 
acumulase 13 puncte din 7 jocuri. Un frumos record !
• Sigur, succesele n-au rămas în umbră, au fost comentate, 

n-au lipsit nici laudele, dar acestea. în loc să aibă un efect po
zitiv, au dus. se pare, la o automulțumire păgubitoare.
• Și Sportul studențesc, marea revelație a 

a început să coboare vertiginos, reușind un 
și nedorit, de a obține doar 3 puncte (pe 
meciuri ! Ei, Speriatu, Cazan, lorguleseu, M 
Munteanu II sau Șerbănică 
(greu de explicat) 4 goluri, 
ment și. prima consecință, a 
Voica.
• Cu victoria din etapa

mai ales, cu succesul de la 
reparat din situație, deși în ,_ _ _______ ______________
totuși să treacă de Jiul pe propriul teren. .
• Cu rezultate atît de contradictorii, față de turul campiona

tului precedent (cind a fost campioană de toamnă, cu 24 de 
puncte). Sportul studențesc a coborît trei trepte, ocup în d la jumă
tatea întrecerii locul 4.

începutului de sezon, 
alt tecord, neașteptat 
teren propriu) din 7 

Sandu. Coraș, Hagi, 
de Rapid, au primit 
au coborît în clasa-

au fost învinși
la Rm. Vîlcea. __ ____ .___ _  ____
urmat despărțirea de antrenorul Ion

a 15-a (3—1 cu C.S. Tîrgoviște) și, 
Tg. Mureș. Sportul studențesc a mai 
ultima etapă a turului nu a putut

Constantin ALEXE

CU GROSU, DIN NOU, iN PRIM-PLAN
• De unde ne obișnuise cu o evoluție modestă, formața biho- 

reană s-a autodepășit devenind, în 
tre revelațiile campionatului.

• Mult mai disciplinată pe toate 
tățit, apropiat cerințelor fotbalului 
Gh. Dărăban și A. Kun a impresionat, în primul rir.d. prin apeti
tul ofensiv pe teren propriu, ca Și prin eficacitatea contraatacurilor 
în partidele susținute in deplasare, de unde s-a întors cu 6 
puncte. •
• „Galopul de sănătate" al orădenilor are o explicație simplă : 

încadrarea rapidă a noilor veniți, toți cu un randament peste 
așteptări (portarul Liliac, mijlocașul Tamaș și înaintașul Ile), în- 
tr-o idee de joc avînd la bază permanenta mișcare in teren.
• O substanțială contribuție și-au adus-o unii dintre vechii 

componenți ai echipei, care s-au evidențiat cu regularitate. în 
defensivă, Zare și Dianu (ultimul reprofilat din extremă) au fost 
oameni de bază, prin decizia lor în intervenții. Dianu și-a asumat 
și sarcina unor raiduri ofensive, participind laborios la construc
ția atacurilor.
• Mijlocașul ofensiv Grosu, apărut oportun la finalizare, în

zestrat cu un deosebit simț al porții (cu 8 goluri marcate, pe locul
3 în clasamentul golgeterilor) și-a dus bine la îndeplinire și rolul 
de coordonator, punindu-și deseori fn situații ideale, prin „pase la 
Intilnire", coechipierii din prima linie. . _

• După o îndelungată absență, Georgescu și-a făcut o simțită 
și spectaculoasă reintrare, atingînd o formă sportivă maximă. Per
cutantul virf de atac și-a adus și el un frumos aport (6 goluri 
marcate) la activul echipei.

sezonul de toamnă, una ciin-

planurile, cu un joc îmbuna- 
modern, echipa pregătită de

Gheorghe NERTEA

INFILTRAREA IEȘENILOR ÎN GRUPUL ELITEI
• Noul campionat a debutat pentru ieșeni cu... schimbarea 

antrenorului L Marica, înlocuit — după citeva etape de incertitu
dini — prin cuplul 1. Bordeianu — V. Simionas, o prezență ine
dită pentru Divizia Alături de cei doi, președintele clubului, 
Vasile lanul, fost coechipier al formației, a avut un rol important 
in startul-lansat al 11-Iui din Dealul Copoului
• „Triumviratul" tehnico-administrativ din fruntea echipei a 

avut la dispoziție un lot în general tînăr, în care și cei mai 
experimentați jucători, ca de pildă Anton, Ciocîrlan sau Ursu, 
s-au conectat la elanul juvenil al marii majorități, alcătuind o 
formație omogenă, posesoare a unui joc modern, elastic. în care 
buna acoperire a terenului deține un rol important.
• în atac, un rol pozitiv — deși a îmbrăcat tricoul alb-ălbcstru 

numai 13 etape — l-a avut Sertov, fostul virf al echipei repre
zentative de juniori medaliată cu bronz la C.M. din Australia 
(1981), uitat un timp de cluburile bucureștene la care a jucat. La 
Iași, el și-a demonstrat (din nou) talentul și vitalitatea, ca să nu 
spunem utilitatea lui în centrul ofensivei.
• în schimb, un alt „transplant", cel al lui Biro I. fost la A.S.A. 

Tg. Mureș, jucător cu certe posibilități, nu a dat — cel puțin 
deocamdată — rezultatele așteptate datorită lui însuși Printre 
contraperformanțele lui Biro 1 — două eliminări care i-au adus 
cinci etape de suspendare.
• Vîrful de performanță al ieșenilor, etapa a 7-a, în caie au 

ciștigat — uimitor ! — la Craiova, singura infringere a semifina- 
listei ediției trecute a Cupei 1JEFA pe teren propriu în 3 ani Șț 
mai bine. O victorie confirmată apoi de... infiltrarea Politehnicii 
moldovene in grupul fruntașelor campionatului.

Mirceo ÎUDORAN

ESTE RINDUL LUI LACATUS, MATEUT, MÂNU
a 7 J

vz

S'au anuntat loturile reprezentative 
pentru sezonul 1984. loturile A si olim
pic. Mentinindu-se buna idee care a dat 
mereu roade, ca intre selectîonabili să 
fie mereu chemați si jaeălorii-sperantâ. 
fotbaliști tineri sau foarte tineri, si de 
data aceasta găsim multe nouță ti in lis
tele comunicate de directorul tehnic al 
F.R.F.. Mircea Lucescu. O rapidă Drobi 
că — asa cum s-a afirmat mereu — 
loturile noastre naționale nu reprezintă 
an cere închis, eă 
reu deschise, mai 
venind din partea 
generații.

Sezonul care se 
rapida ascensiune _ ____ . ...........
marea ambițiilor (și talentului) lui Ga
bor. care întregesc grupul maiorilar al 
internaționalilor noștri aflati la veste ce 
le oferă încă ani multi si buni de acti
vitate. în loturile comunicate acum nu-

rindul posi- 
d intre iucă- 

cu lotul „A", 
al lui Ealint. 
Remarcăm și

luniori. 
tricolorii 

are toate ar-

Porțile lor rănrn me- 
cu seamă tentativelor 
fotbaliștilor din noile

termină ne-a oferit 
a lui Hagi r •co V?r-

tem vorbi de reveniri in 
bililor tricolori ale unora 
torii care s-au mai întilnit 
cum este cazul lui Iovan. 
al băcăuanului Soiman.
noua șansă care se oferă, la lotul olim
pic. rapidistului Damaschin. ale cărui po
sibilități sint considerate, ne bună drep
tate. superioare celor demonstrate în 
unele iocuri de campionat. Dar verita
bilele „Premiere'* ale Iotului reprezentativ 
se numesc Mânu. Mateut si Lăcătuș. 
Portarul Rapidului, care a rezolvat criza 
nostului în formația alb-vișinie tocmai 
cînd se căutau soluții in afara clubului, 
ne aduce aminte intr-un fel. de cazul 
Lung la Universitatea Craiova. Si iată-1 
si ne bravul băiat din Giulești trecut 
ne lista primului lot aidoma ..uriașului" 
c-a ovean ca^e a dominat Ia propriu și 
la figurat, ultimele sezoane, Mateuț ur
mează si el un traseu identic cu al altui

ex-titular al naționalei de 
rut concomitent si între 
mari. Hagi. Hunedoreanul 
gumentele pentru a realiza si el un salt 
Dește reprezentativa de tineret, aterizînd 
direct în națională dună ce. in primă
vara care vine, va diriia în teren unsore- 
zecele reprezentativ al juniorilor în ten
tativele de calificare in C.E. Iar Lăcătuș, 
golgeterul campionatului, isi vede si el 
rapid recunoscută ascensiunea pe prima 
scenă prin includerea in erunul celor 33 
de convocati la lotul ..A“. Pentru lotul 
olimpic convocările lui Eduard si. mai 
cu seamă, a oină mai ieri divizionarului 
,,B“ Rada sint si ele semnele unor cău
tări permanente ale privirilor adntitn 
mereu înainte, ale miei mobilități de ac
țiune care reprezintă însăși garanția pro
gresului...

Eftimie tOWESCU

reven.it


CONVORBIRI ROMÂNO-IRAKIENE 

ÎN DOMENIUL SPORTULUI
în perioada 24—28 decembrie 

ac.. ne-a vizitat tara Ahmed 
Hussein Al-Samarraie. minis
trul tineretului si nresedintele 
Comitetului Olimpic din Irak.

Oaspetele a avut convorbiri 
cu tovarășul Marin Dragnea. 
președintele Consiliului Natio
nal pentru Educație Fizică Și 
Sport si al Comitetului Olimpic 
Român. în cadrul cărora s-a 
efectuat un schimb de păreri

ANCHETE DE SFIRȘIT DE AN
• La ancheta organizată de A- 

genția de știri poloneză — P.AJ*. 
au luat parte 22 de agenții na
ționale care au stabilit lista ce
lor mai buni IC sportivi europeni 
pe 1983: 1. Jarmila Kratochvilova 
(Cehoslovacia) — atletism 177 p,
2. Michael Gross (R.F.G.) — înot 
149 p, 3. Tamara Bîkova (U.R.S.S.) 
— atletism 97 p, 4. Dmitri Bi- 
lozercev (U.R.S.S.) — gimnastică 
87 p. 5. Daley Thompson (M. Bri
tanic) — atletism 72 p, 6. Marita 
Koch (R.D.G.) — atletism 64 p, 
7. Grete Waitz (Norvegia) — atle
tism 49 p, 8. Zdzislaw Hoffman 
(Polonia) — atletism 43 p, 9. Utte 
Geweniger (R.D.G.) — înot 38 p,

PE GHEAȚA ȘI PE ZĂPADĂ
Stockholm. întrecerile din 

cadrul campionatului mondial de 
hochei pentru juniorii „A“ care 
au loc la Norrkdping și Nykoping 
au prilejuit următoarele rezul
tate : Suedia — S.U A. 4—1 (0—0,
3— 0. 1—1). Finlanda — Canada
4— 2 (3—1, 1—0. 0—1), U.R.S.S. —
Elveția 14—2 (7—1, 6—0. 1—1),
Cehoslovacia — R.F. Germania 
6—1 (1—1, 2—0. 3—0) ; U.R.S.S. —
R. F. Germania 9—1 (3—0. 3—0. 
3—1). Finlanda — Cehoslovacia 
8—7 (3—3. 4—2. 1—2), Canada —
S. U.A. 5—2, Suedia — Elveția
5— 2. Echipele U.R.S.S. (23—3 go
laveraj), Suediei (9—3) și Finlan
dei (12—9) au totalizat cite 4 p.

Berlin. In cadrul turului al 
treilea al C.C.E. la hochei. Dy
namo Berlin a învins ne I.F.K. 
Helsinki cu 7—3 (2—1. 0—1. 5—1).

stop-cadru DIDIER CODORNIOU (rugby)
Club : R.C. Narbonne. Născut 

la 13.02.1958 la Gruîssau, are 
1>«S m și S3 kg. Joacă in cen
trul liniei de treisferturi. De 
1* ori selecționat in echipa 
Franței (a jucat în toate cele 
7 meciuri din 1983 : 4 in Tur
neul celor 5 națiuni. 2 cu 
Australia și 1 cu Romania). 
Este contabil, funcționar de 
bancă ; căsătorit, are un copil. 
In aîară de rugby ii place ma
nca, fiind un mare suporter 
al lui Jacques Brel si Georges 
Brassens.

..Un centru de vis“ acsst Di
dier Codorniou. ruabystul de... 
buzunar, dar cu inimă de leu. 
totul De fondul unei tehnici 
si tactici desâvîrsite. -Simțul 
jocului de rugby” il are inâs- 
cut. Didier cunoscind ca ni
meni altul momentul pasei. 
dună cum știe să Dătrundâ in
tre liniile adverse pentru a 
crea breșe fatale. Este străin 
de orice sentiment de eeoism. 
după ce-si „fixează* adversa
rul dă aripei sale pase ideale 
de eseu (de predilecție colegu
lui său de club Patrick Esteve, 
De care l-a făcut să marcheze 
în meciurile cu Țara Galilor 
cu Scotia, cu Australia, cu 
România), in contul său trecind 
doar două eseuri sub tricoul 
„cocosului galic*. L-am admi
rat pentru prima dată acum 4 
ani, cînd — debutant fiind — 
a făcut în echipa Franței o 
oartidă mare la Auckland, fi
ind Dărtas la Drima victorie 
franceză intr-un meci test în 
Noua Zeelandă (24—19). A ieșit

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
ATLETISM • Cursa de fond 

(8 km) St. Silvestro, la Ziirich, 
a fost cîstigată de elvețianul 
Pierre Deleze în 23:22.19 El a 
fost urmat de : Christoph Herle 
(RFG) 23:34.96 si Barry Knight 
(M, Brit.) 23:49.59.

RUGBY • La Montauban, e- 
chioa locală (din Drima divizie 
franceză) a susținut un ioc a- 
mical în compania formației 
bucurestenp Grivita Rosie si a 
cîstigat cu 17—6.

TENIS • Finalele competiției 
de juniori „Orange bowl“. la 
Miami. în S.U.A. : .juniori — 18 
ani : Kent Carlsson (Suedia) — 
Emilio Sanchez (Spania) 6—2. 

în legătură cu preocupările or
ganizațiilor sportive din cele 
două tari. Oaspetele a parti
cipat la manifestări sportive si 
a vizitat obiective sportive si 
turistice din Capitală si iude- 
tele Prahova si Brasov.

Cu acest prilej a fost semnat 
protocolul de cooperare în do
meniul sportului dintre cele 
două organizații sportive, oe a- 
nul 1984.

10. Anișoara Cușmir (România) — 
atletism 33 p.
• Tamara Bîkova, campioană 

mondială la săritura în înălțime 
(2,01 m) și recordmană mondia
lă a probei (2,04 m) figurează 
în fruntea listei celor mai buni 
sportivi sovietici ai anului 1983, 
stabiliți de ziariștii sportivi din 
U.R.S.S. Pe locurile următoare 
sînt clasați: 2. Dmitri Bilozercev
— gimnastică. 3. Vladimir Salni
kov — înot, 4. Garry Kasparov
— șah, 5. Natalia Iurcenko — 
gimnastică. 6. Iuri Vardanian — 
haltere, 7. Vladislav Tretiak — 
hochei pe gheață. 8. Anatoli 
Starostin — pentatlon modem, 9. 
Feodor Serenkov — fotbal, 10. 
Serghei Litvinov — atletism.

So risk a Plan. In Iugoslavia a 
avut loc un concurs feminin de 
slalom special F.I.S. Pe primele 
locuri s-au clasat : Nusa Tome 
(Iugoslavia) 1:38,02. Roși Aschen- 
wald (Austria) 1:38,16. Andreja 
Leskovsek (Iugoslavia) 1:39.4L 

Arvika. Pe pirtia acestei loca
lități suedeze a fost Drogramat 
un concurs de schi fond O 
bună evoluție a demonstrat tînă- 
rul sportiv suedez Gunde Svan 
(22 ani), actualul lider al „Cu
nei Mondiale" El a dominat au
toritar cursa de 16 km pe care 
a cîștigat-o în 41:07. Pe locul 
doi. în același timp (41:42). au 
fost înregistrau Oddvar Braa 
(Norvegia) si Jan Ottosson (Sue
dia). La femei. De 8 km. s-a 
impus tripla campioană mon
dială. norvegianca Berii A unii

apoi din circuitul international, 
prea marea-i personalitate ne- 
convenindu-i. se pare, antreno
rului Jacques Fouroux. Discret. 
Didier s-a retras sub culorile 
narboneze cu care a cucerit 
în 1979 un titlu de campion al 
Franței. El a rămas insă in 
inima inflâcăratilor suporteri 
ai balonului oval francez si. la 
insistentele presei. care n-a în
cetat să-l iubească, iată-1 as
tăzi revenit in clubul tricolo
rilor francezi, acolo unde, de 
fapt. îi e locuL Joacă mereu 
foarte bine iar duoâ focul cu 
România a fost apreciat cu 
nota maximă. A făcut acum... 
pace cu Fouroux o _paee“ de 
lungă durată...

Dimitrie CALUMACHI

6—4. junioare — 18 ani : Debbie 
Spencer (SUA) — Annemaria 
Cecchini (Italia) 2—6. 7—5, 6—4. 
dublu juniori — 18 ani : Patrick 
McEnroe / John Schmitt (SUA) — 
Marc Fishman / Shelby Cannon 
(SUA) 6—4. 2—6. 7—6. dublu ju
nioare — 18 ani : Jan Novotna I 
Andrea Holikova 'Cehoslovacia) 
— Cecchini / Barbara Romano 
(Italia) 2—6. 6—3, 6—2. dublu ju
niori — 16 ani : Augustin Mo
reno / Rpnaldo Lavalie (Mexic) — 
Boris Becker I Francois Errard 
(RFG-Franta) 2—6, 6—3. 6—4. du
blu junioare — 16 ani : Shawn 
Foltz / Niurka Sodupe (SUA) — 
Stephanie London / Camy Mac 
Gregor (SUA) nenrez?ntare.

HOTĂRÎRI
ALE FEDERAȚIEI 
INTERNAȚIONALE 

DE ATLETISM
In conferința de presă ținută 

in urma congresului IAAF (Fe
derația internațională de atle
tism) de la Manilla, Primo Ne- 
biolo, președintele forului inter
național. s-a referit la unele ho- 
tărîri și proiecte privind activi
tatea atletică, viitoare.

S-a hotărî*. astfel. crearea 
campionatelor mondiale de ju
niori, începînd din 1986, și a u- 
nul .,Mare Premiu" grupind con
cursurile de atletism de mai 
rțiică importanță începînd cu a- 
nul 1985. Aceste două proiecte 
vor fi supuse aprobării congre
sului federației internaționale, 
care se va desfășura anul viitor 
la Los Angeles, cu prilejul Jocu
rilor Olimpice.

Pentru a stopa avalanșa de o- 
ferte făcute de firmele construc
toare de material și echipament 
sportiv marilor vedete, s-a inter
zis atletilor să schimbe mărcile 
pantofilor în cursul aceluiași 
concurs (între serii și finală. în
tre sărituri etc.).

Campionatele mondiale de sală, 
a căror primă ediție va avea loc 
în 1985, se vor desfășura, în con
tinuare. la fiecare doi ani..

Prima ediție a ..Cupei Mon
diale" la maraton, prevăzută pen
tru 1985 va avea loc la Hiroșima.

A doua ediție a campionatelor 
mondiale va avea loc în 1987 la 
Roma, la sfîrșitul lui august și 
începutul lui septembrie. iar 
„Cupa Mondială" de la Canberra, 
în 1985. va avea loc la 5—7 oc
tombrie.

cronometrată in 23:15. A fost ur
mată de Marie Risby (Suedia) 
23:27 si Ann Rosendahl (Suedia) 
24:01.

Saint Moritz- Pe trambulina o- 
limpică din localitate s-a desfă
șurat un concurs de sărituri 
oontind pentru -Cupa Europei". 
Clasament : 1. Roger Ruud (Nor
vegia) 212,4 p (91 m. + 91 m), 
2. Halvor Persson (Norvegia) 
209.4 p (91.5 m -r 83 m). 3. Rajko 
Lotri ci (Iugoslavia) 209 d (90 m + 
88 m).

Moscova Patinoarul Dinamo a 
găzduit un concurs de verifies re 
a lotului unional de patinaj vi
teză. Cîteva rezultatp : femei : 
500 m : Irina Kulesova 41.25. Ta
tiana Tarașova 41.80 : 1000 m: Va
lentina Lalenkova 1:23,20. Natalia 
Potruseva 133.81.

Ijevsk. Echipa de ștafetă a 
U.R.S.S. (Algis Satoria. Iuri Kaș- 
karov, Zven Tudberg și Dmitri 
Vasiliev) a cîstigat proba de 
4X7.5 km în cadrul concursului 
international de biatlon. cu tim
pul de 1.42:32.

Moscova. Reprezentativa de 
hochei a Uniunii Sovietice in- 
treorinde un turneu dp zece 
jocuri in Can?da. în compania 
reprezentativei olimpice a aces
tei țări. Formația antrenată de 
Boris Kulashin si Aleksandr Ia- 
kușev va evolua la Calgary. 
Winnipeg. Vancouver. Ottawa, 
Kitchener si Edmonton

DE PE STADIOANE
A trecut și ..săptămîna fierbin- 

te“, care a desemnat ultimele 
două participante ale turneului 
final al C.E. din Franța. Du
pă cele 6 reprezentative cunos
cute (Franța. R.F.G.. România, 
Portugalia, Danemarca. Belgia) 
se știu acum și celelalte două 
care vor călători în iunie în 
Franța: Iugoslavia și Spania.

Ce a fost la Split, ia jocul din
tre Iugoslavia și Bulgaria, extrem 
de pasionant, prin prisma evolu
ției scorului și prin dramatismul 
ultimelor minute ? Iugoslavii e- 
rau favoriți. Antrenorul ..plavilor", 
Todor Miîutinovlci. a alcătuit e- 
chipa pe scheletul campioanei 
de toamnă. Hajduk Split, iar 
Federația iugoslavă a programat 
această partidă decisivă tocmai 
în acest oraș de pe coasta A- 
driaticii. pentru a profita și mai 
mult de avantajul terenului. Dar 
fără îndoială. Milutinovici nu se 
aștepta la o replică atît de vi
guroasă. așa cum a demonstrat-o 
reprezentativa Bulgariei, care a 
făcut un joc excepțional, poate 
cel mai bun din acest sezon. La 
scorul de 2—2. Țara Galilor era 
calificată * Mike England, an
trenorul ga’.ez declara: „Nu-mi 
venea să cred ce se petrece în 
rața ochilor... La acest scor egal 
eram liniștit. Apoi am trecut 
prin emoții nemaipomenite, cînd 
bulgarii au ratat doua ocazii 
mari, ca pe urmă, In ultimul 
minut de joc să înscrie Radano- 
vici pentru gazde și speranțele 
mele s-au spulberat ca un... cas
tel de cărți de joc". La rîndul 
său, antrenorul olimpicilor iu
goslavi, Ivan Toplak, declara la 
o „masă rotundă" organizată de 
televiziunea din Belgrad; „Am 
învins norocos (3—2), iar califi
carea galezilor sau a bulgarilor 
nu ar fi surprins, deoarece se
lecționata noastră nu s-a ridicat 
Ia înălțimea așteptărilor. îi feli
cit, în orice caz. De bulgari, care 
ar fi meritat victoria Este o 
declarație realistă. în spiritul de
plin al fair-play-ului !

Cum a fost ia Sevilla, în 
partida dintre Spania și Malta ? 
Răspunsul are desigur implicații.

în finala „Cupei Davis“

AUSTRALIA A CÎȘTîGAT LA DUBLU
SI CONDUCE: 2-1, CU SUEDIA
7

MELBOURNE. Partida de du
blu . din cadrul actualei finale a 
„Cupei Davis ’83“ a adus pe 
terenul central al arenei Koo- 
yong două- perechi valoroase, 
australienii Paul McNamee și 
Mark Edmondson, suedezii An
ders Jarryd și Hans Simonsson. 
Partida în sine avea o impor
tanță deosebită în ansamblul 
întîlnirii și rezultatul ei se poa
te dovedi hotărîtor pentru sta
bilirea echipei cîștigătoare a 
competiției.

McNamee, recunoscut jucător 
de dublu, a fost și de data a- 
ceasta, pur și simplu, străluci
tor, omniprezent în fazele fier
binți ale întîlrtffîi, cu lovituri 
precise și, mai ales, decisive. 
Companionul său Edmondson 
s-a străduit, și în bună măsură 
a reușit, să fie la înălțime, 
australienii impunîndu-și, ast
fel, jocul și obtinînd o victorie 
clară, poate chiar mai clară de- 
cît o erată scorul : 6—4, 6—4,
6—2.

Jocul n-a durat decît 104 mi
nute, cuplul suedez, în ciuda 
unor strădanii evidente, nereu
șind totuși să amenințe mai 
serios poziția adversarilor.

MATS WILANDER

Șl DINCOLO DE ELE
cu atît mai mult cu cît un scor 
de 12—1 într-un meci decisiv nu 
s-a mai înregistrat în Istoria 
campionatelor europene. Deci 
Spania a învins la 11 goluri di
ferență, adică exact atît cit îi 
trebuia pentru calificare, înscri
ind în repriza a doua, în numai 
36 de minute, nu mai puțin de 
9 goluri ! Chiar dacă Malta este 
clasificată în grupa a 4-a valori
că în fotbalul european, nimeni 
nu se aștepta la un asemenea 
scor. Dar iată rezultatele Spaniei 
și Olandei, cele două pretenden
te Ia primul loc: SPANIA: 1—0 
(acasă) și 1—0 (in deplasare) cu 
Islanda; 3—3 (d> și 2—0 (a) cu
Irlanda; l=-0 (a) și 1—2 (d) CU
Olanda; 3—2 (d) șl 12—1 (a) cu
Malta. OLANDA: 1—1 (d) și 3—0
(a) cu Islanda; 2—1 (a) și 3—2’
(d) cu Irlanda; 0—1 (d) și 2—1
(a) cu Spania; 6—0 (pe teren
neutru, la Aachen) și 5—0 (a) cu
Malta. In fine, ca o concluzie a 
acestui bilanț, vom aminti că 
Spania a realizat un scor gene
ral de 15—3 cu Malta (grație, in 
special, acelui 12—1), în timp ce 
olandeza, cu același adversar au 
avut un golaveraj de 11—0. Spa
nia s-a calificat deci Ca gola
veraj și purele egale cu Olanda) 
datorită golurilor mal multe mar
cate decît olandezii (24 față de 
22).

Tot in legătură cu campionatul 
european aflăm că la turneul fi
nal cele ( echipe, Împărțite tn 
două grupe, vor avea drept ca
pete de serii echipele Franței și

„BALONUL DE AUR“ A REVENIT LUI PLATINI
Trofeul „Balonul de aur" an

chetă organizată de revlsja 
„France Football* a revenit, tn 
acest an, lui Michel Platini (Ju
ventus Torino), căpitanul repre
zentativei franceze. EI a întru
nit 110 puncte si a fost de 23 
de ori desemnat pe primul too, 
dintre cei 26 de specialiști, care 
au participat la anchetă. Pe lo
curile următoare: 2. Kenny Dal
glish (F.C. Liverpool) — inter- 
national scoțian —■ 26 p; 3. Alan 

Jarryd, de la care se aștepta, 
în orice caz, mai mult, a arătat 
O. surprinzătoare moliciune în 
joc, mai ales la servicii și la 
retururi.

După joc, Neale Fraser, că
pitanul ne jucător al formației 
Australiei a declarat : „Mă gîn- 
desc acum că putem cîștiga 
«Cupa». Edmondson ' și McNa
mee au jucat foarte bine. Victo
ria lor este una dintre cele mai 
frumoase pe care le-am văzut. 
Nu știu dacă acesta a fost cel 
mai bun joc a! carierei lor, dat 
în mod cert a fost cel mai bun 
meci al anului în «Cupa Da- 
vîs». Au jucat un bun tenis o- 
fensiv și au arătat că astăzi 
sînt, de departe, cea mai bună 
pereche..."

Hans Olsen (căpitanul neju
cător al echipei Suediei) 5 
„Sîntem, în mod cert, într-o 
poziție dificilă, dar mai sini 
două meciuri de jucat și ne 
vom bate. Nu am pierdut încă 
«Cupa Davis» !“...

Miercuri, la scorul de 2—1 
pentru Australia, au loc ulti
mele jocuri de simplu : Cash 
— Nystrom și Fitzgerald — Wi- 
lander.

JOHN FITZGERALD 
Lascrfoto : AP — Agerpres

R.F. Germania. Celelalte 6 vot 
primi numere trase la sorți, du
pă care tot sorții vor decide 
componența celor două grupe da 
cîte 4. Operația *ragerii la sorii 
este programată la 10 ianuarie, 
la Paris.

Desfășurarea semifinalelor sa 
va face după următoarea for
mulă. Echipa clasată pe locul 1 
în gr. I va întîlni pe cea clasa
tă pe locul 2 din gr. a doua; șl 
invers, prima din gr. a II-a va 
juca cu a doua din gr. I. în
vingătoarele se vor întîlni în fi
nală la Paris, la 27 iunie. Nu 
se menționează însă în program 
dacă va avea loc sau nu meciul 
pentru locurile 3—4. Este posibil, 
ca ambele formații învinse în 
semifinale să fie medaliate cil 
„bronz". Ar fi un lucru inedit I 
Iată stadioanele și orașele care 
vor găzdui meciurile turneului 
final: Parc des Princes — Paris: 
48 360 locuri; Felix-Bollaert — 
Lens: 51 098; Gerland — Lyonî 
51 860; Velodrome — Marsilia: 
60 000; Geoffroy G ui chard — SU 
Etienne: 52 213; Le Meineau — 
Strasbourg; 54 550; La Beaujoire 
— Nantes: 52 000. Este curios fap
tul că stadionul din Paris, care 
va găzdui cele mai importante 
partide are... cea mai redusă ca
pacitate !

Ion OCHSENFELD

Simonsen (Vejle Danemarca) 
25 p; 4, Gordon Strachan (F.C. 
Aberdeen) 24 p; 5. Felix Magath 
(Hamburger S.V.) 20 p; Urmea
ză : Dasaev (Spartak Moscova), 
Pfaff (Bayern Miinchen) — in
ternațional belgian cu cite 15 p; 
Olsen (Ajax) — internațional da
nez și K.H. Rummenigge (Ba
yern Miinchen) cu ette 14 p, Rob
son (Manchester Utd.) 13 p; Gi- 
resse (Bordeaux) 10 p etc.


