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STEAUA A ClȘTIGAT 
„CUPA 30 DECEMBRIE" 

LA POLO
Organizată din inițiativa clu

bului Rapid București, compe
tiția de polo dotată cu „Cupa 
30 Decembrie11 s-a încheiat ieri 
cu surprinzătorul succes final 
al echipei Steaua. Tinerii antre
nați de Gheorghe Zamfirescu și 
Francisc Crișan primesc astfel 
răsplata seriozității cu care au 
abordat întrecerea, obținînd cea 
dintîi confirmare spectaculoasă 
a posibilităților lor de la (re) 
înființarea, cu cîteva luni în 
urmă, a secției clubului militar. 
Ei au terminat fără înfrîngere 
cele cinci partide susținute, reu
șind să învingă, printre altele, 
pe Dinamo șl Rapid, fruntașe 
ale poloului nostru. în ultima 
zi, Steaua a avut ca adversară 
o altă formație tînără — C.N. 
A.S.E.. în fața căreia s-a impus 
cu 6—3 (1—0, 1—0, 1—3, 3—0), 
după o partidă viu disputată, 
interesantă, autorii golurilor fi
ind Duculeț 2, Fruth, Geantă, 
Oprișan, Nuțu — respectiv Bă- 
deanu, D. Ivan, Lăutaru. Cîș- 
tigătoarea „Cupei 30 Decembrie11 
i-a mai folosit pe Diaconu, Li- 
sac — V. Șerban, Malecu, Nea- 
goe, Grancearof, Pantea, An- 
gearu.

In celelalte meciuri de ieri : 
Dinamo — Rapid juniori 11—3 
(4—0, 3—1, 3—1, 1—1), Hagiu 
înscriind 4 goluri, și Rapid — 
Progresul 12—6 (2—2, 3—1, 2—1, 
5—2), Niță punctînd de patru 
ori, iar Jianu de trei ori.

Clasament : 1. STEAUA 9 p, 
2. Dinamo 8 p, 3. Rapid 6 p, 
4. Progresul 5 p, 5. Rapid ju
niori 2 p, 6. C.N. A.S.E. 0 p. 
(G.R.).

Măricel Voinea domină semicercul dinamovist. 
Foto : Ion MIHAICA

leri, în Divizia „A“ de handbal

Astăzi, de la ora 15, In sala Floreasca, Steaua - Dinamo Brașov
Disputat ieri dună-amjază in 

sala Floreasca din Capitală, 
derbyul etapei a XlV-a a Di
viziei ,.A“ de handbal dintre 
Dinamo București si H.C. Mi- 
naur Baia Mare s-a încheiat 
nedecis : 27—27 (16—15). Este
un iust rezultat de egalitate, 
ambele formații desfășurând un 
ioc viguros, rapid de mare 
spectaculozitate.

Se poate afirma că derbyul 
a corespuns așteptărilor, fiind 
cel mai frumos meci de oină 
acum al returului. Cele două 
fruntașe ale handbalului nostru 
s-au anărat in forță. Dinamo 
București chiar foarte avansat, 
stînienitor pentru partener (din 
Dăcate. sistemul nefiind încă

bine însușit, ros-albii 
Si multe iregularități).

foarte 
comit 
mobil, permanent spre omul cu 
mingea, au desfășurat un ioc 
ranid în atac, cu combinații 
soectaculoase si eficiente au 
înscris multe goluri de mare 
frumusețe. Deși echilibrat, me- 
ciul a lăsat multă vreme im- 
nresia că va fi cîstigat de 
snortivii Dregătiti de antrenorii 
Ghită Ucu si Valentin Samungi. 
Ei au condus cu 3—0 (min. 5). 
5—2 (min. 7). 7—4 (min. 10), 
8—5 (min. 12). 10—7 (min. 16), 
11—8 (min. 18) 13—11
23). 16—14 (min. 28).
(min. 46). 26—23 (min. 
27—25 (min. 54). dar de 
dată maramureșenii lui
Pană si Petre Avramescu au 
revenit. echilibrând situația, 
luind chiar conducerea : 18—16

(min.
23—21 
50) și 
fiecare 
Lascăr

Tradiționala anchetă a Asociației Presei Sportive 

(II NAI BUNI SPODtFvT 
ROMÂNI AI ANULUI 1983

PC primul IOC: ANIȘOARA CUȘMIR și IYAN PATZAICfflN
Asociația Presei Sportive de pe lingă Consiliul Ziariștilor 

a organizat și în acest an tradiționala anchetă de desem
nare a celor mai buni sportivi ai anului 1983, în rîndurile 
ziariștilor sportivi din Capitală. /\u participat 64 de comen
tatori sportivi de la 16 ziare, reviste, radio și televiziune 
din presa centrală (Scînteia, România liberă, Scînteia ti
neretului, Agerpres, Informația Bucureștiului, Radio. Tele
viziune, Eldre, Neuer Weg, Flacăra. Munca, Femeia, Uj Elet,
Ifjumunkas, în Slujba Patriei, Sportul). 

Rezultatele sînt următoarele :
FETE

1. ANIȘOARA CUȘMIR
2. Eca teri na Szabo
3. Lavinia Agache
4. "
5.
6.
7.
8.
9.

10.

Margareta Mureșan 
Maria Macovei 
Carmen Bunaciu .. 
Elisabeta Guzganu 
Maria Radu 
Rodica Arbat-Elena 
Magdalena Pall

Horvath

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

10.

IVAN PATZAICHIN 
Costică Olaru
Ladislau Bbloni 
Costică Ștefânescu 
Silviu Lung 
Nicolae Munteanu 
roma Simionov 
Dragomir Cioroslan 
Mircea Paraschiv < 
Mircea Romașcanu

BĂIEȚI

atletism 593 P
gimnastică 569 P
gimnastică 516 P
șah 348 P
tir 341 P
înot 270 P
scrimă 197 P
atletism 178 P
canotaj 142 P
baschet 99 P

canoe 556 P
canoe 506 P
fotbal 442 P
fotbal 341 P
fotbal 283 P
handbal 276 P
canoe 272 P
haltere 184 P
rugby 173 P
ciclism 149

306
180
178
100
99
95

P

P 
P 
P
P 
P
P

PROFILURI
Discuția a început moldove- 

nește, fără grabă, se putea be 
și o cafe, s-a amintit de Școa
la Normală cea veche, unde se 
juca oină după 1900, „s-a mai 
jucat apoi și la Liceul Gheor
ghe Roșea Codreanu... dar se 
joacă și astăzi — a intervenit 
profesorul Vasile Tamașanu —, 
se joacă la Bogdănești... și la 
Vulcani... șl la Stănilești pe 
Prut, satul cu bătălia de la 1711 
...nu uitați că Vutcanii i-au a- 
dus Vasluiului titlul de cel mal 
bun județ la „Cupa Speranțe
lor"...

Am încercat să vin la astăzi, 
a dat să ne ajute și Călăiță 
Merchea, președintele C.J.E.F.S. 
Vaslui, dar moldovenii sînt 
greu de oprit și au continuat 
cu amintirile, cu volnicul legen
dar Ion Voloșnicu, „omul care 
frămînta moneda de 25 ca pe 
mucenici1'... și cu prima grupa
re de fotbal, A. S. Palodu — nu 
știe nimeni de ce-i spunea a- 
șa... dar toți mesenii mai tre- 
cuți știau că sediul se afla un-

VASLUIENE
deva pe Podul Pescăriei, 
Birlad, unde se povestește 
erau cindva dughenele lui Take, 
Ianke și Cadir...

Să ne oprim aici, pentru că 
nl-i e-om înnopta, vorba secre
tarului C.J.E.F.S., Emil lanul, 
fratele mai mic al lui Vasile, 
ieșeanul venit de la Bistrița, și 
să potrivim „catalogul Vaslu
iului’. Deci...
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

la 
că

RAȘCANU Gheorghe (rugby) 
BIZIM Alexandru (atletism) 
POROȘNICU Dorin (volei) 
MOTRESCU Petre (rugby) 
POSTOLACHE Nic. (rugby) 
BALAN Liliana (gimnastică) 
ROTARI) Dumitru (volei) 
LEONTE Elena (handbal) 
RADU lulia (atletism) 
GEANTA Alexandru (caiac)

Dar pînă să ajungem la a- 
ceastă ordine, au fost „lupte

loan CHIRII*

(Continuare in pag 2-3)

Hristache NAUM

(Continuare In pag a 4-a)

Zile

ECHIPE
1. NAȚIONALA DE FOTBAL
2. Echipa de gimnastică (f)
3. Naționala de handbal (b)
4. Univ. Craiova — fotbal
5. Dinamo București - fotbal
6. Naționala de rugby

Anul sportiv 1983, bogat in succese pentru sportul românesc, cu 
performeri sensibili egali atunci cînd se apreciazâ valoarea re
zultatelor, a făcut dificilă departajarea în obișnuitele anchete tra

diționale de sfîrșit de an pentru clasamentele celor mai buni sportiv! 
români ai anului. După cum se știe, criteriul la Festivitatea de inmî- 
nare de trofee și cupe de la Palatul Sporturilor și Culturii a fost or
dinea cuceririi de medalii la campionate mondiale, europene și la Uni
versiada.

Clasamentele anchetei de mai sus au avut in vedere nu numai victo
riile ca atare, ci și popularitatea sportivilor, modul în care ei au 
Impresionat opinia publică, sportivă in anul 1983. ANIȘOARA CUȘ- 
MIR-STANCIU nu a cucerit medalia de aur la campionatul mondial de 
atletism de la Helsinki, dar recordul ei mondial a făcut senzație in 
lumea largă și populară a atletismului. Același criteriu poate fi va
labil și pentru poziția sahistei MARGARETA MUREȘAN. COSTICĂ O- 
LARU este o nouă și mare vedetă a canoei românești și mondiale, 
dar de la IVAN PATZAICHIN nu se mai aștepta aproape nimeni să 
fie competitiv și in 1983 și la a 5-a Oîmpiadă din viața sa (prima 
dintre ele in anul 1968). De aceea bănuim câ TOMA SIMIONOV, 
bravul lui coleg de ambarcație, părtaș la medalia de aur din acest 
an), va înțelege câ longevitatea excepțională a lui Patzaichin, cele 27 
de medalii cucerite pînâ acum de acesta la campionate europene, 
mondiale șl Jocuri Olimpice au avut o pondere mare in desemnarea 
coechipierului său ca sportivul nr. 1 al anului de către ancheta 
ziariștilor sportivi.

Insă, așa cum s-a mai scris, anchetele nu devin lege. Ele sînt mai 
degrabă o bază de discuții printre iubitorii sportului care au pro
priile lor opinii. In ziarul nostru de vineri va apărea tabelul tuturor 
performanțelor și performerilor români din acest an și astfel întoc
mirea de diferite clasamente va fi la dispoziția oricui.

de muncă asiduă la bac

0 NOUA GENERAȚIE A „FLOTILEI DE AUR"
ÎSI PREGĂTEȘTE LANSAREA PE

a »

Zile de vîrf la bacul din 
Darcul sportiv bucureștean ..23 
August". Intii pentru că. pro- 
fitind de zilele de vacantă, an
trenorul coordonator al lotului 
de perspectivă la caiac-canoe. 
Victor Alexandrescn. si colegii 
săi Ioan Sipos si Serghei Filip 
finalizează etapa pregătitoare 
a viitorului sezon. Apoi pen
tru că în fata acestui lot foarte 
tînâr. cu o medie de vîrstă de 
numai 18 ani si jumătate, se 
află sarcina de a prelua șta
feta caiacului si canoei româ-

APELE LUMII
1988. 
măr-

nești. in perspectiva lui 
Dar speranța mai puțin 
turisită a celor trei specialiști. 
Drin mina cărora au trecut cu 
Dutin timD în urmă comoo- 
nentii generației lui Costică 
Olaru. este ca. chiar la Los 
Angeles, să fie prezent cel

REȘIȚA VREA SA REDEVINĂ
0 FORȚĂ A ÎNOTULUI ROMANESC
Municipiul Reșița se bucură 

de o recunoscută școală de înot, 
făurită în aproape 30 de ani. 
Numeroși campioni și record
mani republicani, performeri 
cu unele remarcabile rezultate 
pe plan internațional, partici
pant la Jocurile Olimpice, au 
fost inițiațl, perfecționați și 
„șlefuiți" de un colectiv de teh
nicieni condus de antrenorul 
emerit Ioan Schuster. în per
manentă, baza materială pentru 
înot s-a îmbunătățit, acum Re
șița dispunînd de un complex 
cu două bazine acoperite (am
bele de cîte 25 m) și o piscină 
olimpică descoperită, situate în 
cartierul Lunca Pomostului, 
precum și un modern și deose
bit de funcțional bazin olimpic

acoperit (cu tabelă electronică 
de cronometraj și afișaj), în 
cartierul Lunca Birzavei.

în toamna acestui an, am 
consemnat în municipiul de pe 
Birzava o acțiune unică pe 
plan national. Aproape 1600 de 
copii, elevi în 39 clase I 
(!), se inifiază, în trei ședințe 
săptămînale, în tainele acestui 
minunat sport, cu un grup de 
tineri profesori și antrenori, 
dornici de afirmare : Adina 
Schuster, Lavinia Albu, Ildiko 
Gonda, Ruth Simion, Mihai 
Popilian, Stefan Mihailovici, 
Mihai Anton și Adrian Bot. 
Aceștia colaborează cu unele 
Învățătoare care sprijină cu 
multă pasiune și pricepere a- 
ceastă amplă acțiune educati

vă — cum sînt Valeria Miu, 
Dorina Ghioncel, Simona 
Schneider, Maria Ddoviță, Maria 
Rusu, Doina Giulvezan, Mari- 
oara Popescu, Ana Zabercea, 
precum și învățătorul Ghcorghe 
Costa ș.a. La complexul de ba
zine din cartierul Lunca Po
mostului funcționează și două 
grupe alcătuite din elevi ai cla
selor a doua și a treia, de la 
Școala generală nr. 6, în care 
au fost reuniți cei selecționați 
în anii precedenți. De cei din 
clasa a treia se ocupă profeso
rul Horatiu Droc, care împreu
nă cu învățătoarea Ana Suru,

Doru Dinu GLAVAN

(Continuare In pag 1-3)

campion al anelor, sînt venit! 
din toată tara. As zice că a- 
Droane nu există regiune care 
să nu fie reprezentată acum, 
la noi : A. Lehaci din Timi
soara. V. Afanase din Tulcea, 
Constanta Eseanu din Drobeta- 
Turnu Severin. F. Napău din

Iarna, la bac, cu gindul la apele Snagovului, dar mai cu seamă la 
medaliile marilor competiții ale viitorului Foto : Dragoș NEAGU

DUtin unul dintre cei 70 de 
giganti reuniți de curînd sub 
conducerea lor. „Marea majo
ritate a celor care muncesc a- 
cum — ne specifică Victor 
Alexandrescu — pentru a des
cifra tainele oagaei si nadeiel. 
pentru a cistiga la bară orin 
tracțiuni si flotări. cu ajutorul 
tonelor de haltere ridicate zil
nic. torta necesară unui mare

Alba. V. Aiboiu din Cimpulung 
Moldovenesc. A. Scoică din Or
șova. N. Năstase din Brăila. 
V. Moscu din Botoșani. Nico- 
teta Baliciu din Vîlcea Mariana 
Ciucur din Timiș iată eiteva 
dintre numele viitorilor oer-

Rodu TIMOFTE

(Continuata ta pag *-3î



CEL MAI PUTERNIC Șl CEL MAI DISPUTAT DISCORDANTE
CAMPIONAT NAȚIONAL FEMININ DE ȘAH

® Mnrrtarcta Mureșan - la primul său liilu - fșl confirma clasa • Ierarhiile calorice

au fost riouros respectate • Douâ mari speranțe - Gabriela Olărașu și smaranda Boieu

fost decise, iar mai 
jumătate s-ău înche- 
reluare. Ca un cle- 
statfstică. poate nu

ac-

re-

Cea de a 36-a finală a cam- 
Dionatului national feminin de 
sah. desfășurată recent ia Băile 
Herculane. a reorezentat. din 
toate nunctele de vedere, un 
succes. Am outea SDUne chiar 
un mare succes. înainte de 
toate, ar trebui consemnat fap- 
tul că întrecerea a reunit cele 
mai Duternice forte ale eșichie
rului feminin românesc, soco
tit. De bună dreptate fruntaș 
în lume cu nu mai puțin de 
5 medalii olimpice de argint la 
activ. Printre concurente s-au 
aflat trei mari maestre inter
naționale. natru maestre inter
naționale. trei maestre F.I.D.E.. 
cinci maestre si o candidată de 
maestră. Trebuie subliniată, de 
asemenea, lupta extraordinară1 
care s-a dus în turneu, ca nici
odată Dină acum. Aproape 70 
la sută dintre partidele dispu
tate au 
mult de 
iat după- 
ment de
lipsit de interes, să notăm fap
tul că Margareta Mureșan. de 
pildă, a avut 9 întrerupte, iar 
Gabriela Olărasu — 11. un ve
ritabil record ! In sfirșit.
tuala ediție a întrecerii a avut 
darul să stabilească o scară 
valorică ierarhică fidelă a șa
hului feminin românesc la a- 
ceastă oră.

După cum se știe. învingă
toare a fost marea maestră 
MARGARETA MUREȘAN
prezentanta clubului Medicina 
Timișoara, care — la 33 de ani 
— obține primul său titlu de 
campioană națională, dună ce 
își înscrisese, intr-un palmares 
sahist ce se jntinde pe o dis
tantă de peste 15 ani. citeva 
performanțe răsunătoare. Evi
dent. învingătoarea turneului 
interzonal de la Tbilisi, parti
cipanta la meciurile candidate
lor. pornea favorită in acest 
concurs. A fi favorit este, fără 
îndoială foarte plăcut, dar — 
în același timp — si foarte 
greu. împotriva favoritilor. 
„nefavoritii" luptă totdeauna 
cu maximum de concentrare si 
dîrzenie. Asa s-a intimplat ș 
la Băile Herculane. campioana 
suferind două înfrinaeri la „out- 
sidcr“-ele campionatului, 
rina Smaranda Boieu si 
riana Duminică. Dar. cum de
clara spiritual Margareta 
resan : „Dacă nu pierdeam a- 
ceste partide, poate că n-as fi 
îesit eampioană... Aserțiunea 
nu trebuie privită doar ca un 
ioc de cuvinte. Pentru că Mar-

me-
Ma-

Mu-

gareta Mureșan are satisfacția 
de a cuceri 
invingindu-le 
si. din acest 
statistica ne
interesante : campioana a obți
nut 2.5 d Ia celelalte trei mem
bre 
(din 
tele 
tiv.

medalia de aur 
pe cele mai bune 
punct de vedere, 

oferă elemente

ale lotului olimpic si 7 P 
8 posibile !) la componen- 
lotului nostru reprezenta- 
Iar faptul că Lidia Seme

nova. care a întrecut-o la li
mită (si cu o foarte*  mare 
sansă) în „sferturile" candida
telor. a aiuns finalista compe
tiției mondiale vorbește de la 
sine. Margareta Mureșan s-a 
prezentat în acest turneu mani- 
festind o formă excelentă. Ea 
a prestat obișnuitul său ioc 
sigur, pozițional, a manifestat 
excelente cunoștințe teoretice si 
a avut — mai ales — o foarte 
bună tehnică de realizare a 
avgntaielor. element care, din 
păcate, lipsește multora dintre 
iucătoarele noastre fruntașe.

Desigur, o mențiune speciala 
merită Dana Nutu (cu 3 titluri 
la activ), care a înceDUt tur
neul catastrofal, realizing doar 
2.5 p din 6 partide. Apoi, ti- 
misoreanca. de asemenea re
prezentanța clubului Medicina, 
s-a mobilizat exemplar, a ob
ținut cinci victorii consecutive 
si. la un moment dat. a concu
rat-o chiar pe Margareta Mu
reșan la primul loc. Si Marina 
Pogorevici s-a numărat printre 
favorite. Ea este adepta unui 
sah total, „aut Cesar, aut ni
hil...". ceea ce nu este deloc 
rău. Cu arta combinației in sah 
te naști, iocul pozițional poți 
să-l înveți. După două sezoane 
mai puțin faste, revine specta
culos in elită Gertrude Baum- 
stark. Priceperii sale in mane
vrele poziționale, ea i-a adău
gat lovitura combinativă. tac
tică. ceea ce a făcut-o mult 
mai redutabilă. Elisabcta Poli- 
hroniade. aflată si ea printre 
fruntașe a resimțit — se pare 
— oboseala unui sezon sahist 
comoetitional foarte încărcat, 
în care a participat la un mare 
număr de turnee in tară si 
peste hotare. Ca in orice dis
ciplină. si in sah dozarea e- 
fortului este absolut necesară.

Revelația finalei — indiscu
tabil Gabriela Olărașu. La cei 
20 He ani ai săi. ea a jucat 
foarte curajos, tenace, a fruc
tificat cu talent si multă ima
ginație toate sansele de turneu, 
obtinind un loc excelent. Cre
dem că această jucătoare de 
mare perspectivă merită să pri
mească „botezul de foc" a! u-

nui _zonal“. dar oină atunci și 
al altor turnee puternice. Se 
afirmă tot mai mult că in șah. 
ca si in tenis, dealtfel, cel mai 
bun miiloc de antrenament ar 
fi jocul de concurs Si încă o 
speranță. Smaranda Boieu (17 
ani), deocamdată adepta unui 
stil poate prea ..romantic1', dar 
firește explicabil pentru virsta 
ei. Perfectionindu-și repertoriul 
de deschideri si. mai ales, teh
nica iocului de final, ea poate 
aspira la o ascensiune rapidă. 
Altminteri, asa cum ne declara 
maestrul Constantin Ungurea- 
nu. președintele colegiului de 
arbitri al F.R.S.. care a urmărit 
tot turneul, finalul rămîne. in 
continuare. ..călcîiul lui Achile" 
al jucătoarelor noastre. Si nu 
numai al iucătoarelor. am a- 
dâuga noi.

Valeriu CHIOSE

FESTIVALUL ȘAHIST VILCEAN
Intre 6 si 20 ianuarie se 

desfășura la Câlimănesti
va 

cea 
de a 6-a ediție a Festivalului 
șah ist vilcean. cea mai mare 
competiție de acest gen din 
tara noastră.

La principalul turneu mas
culin si-au anunțat participa
rea jucători valoroși de 
hotare. printre case 
maestri Rainer Knsak 
Germană). Laszlo Barczay 
Maria). Nikola Spiridonov___
garia) și maeștrii internațional; 
Radoslav Simici (Iugoslavia). 
Gabor Kallay (Ungaria). Gior
gios Makropoulos (Grecia). Din
tre șahiștii români vor fi pre-

peste 
marii 
(RD. 
(Un- 
(Bul-

zenti campionul republican Mi
hai Ghindă. Valentin Stoica. 
Mircea Pavlov. Constantin Io- 
neseu si Emil Ungureanu.

Concursul internațional femi
nin va reuni, printre altele, pe 
Sezana Makai (Ungaria). Ag
nieszka Brnsztman (Polonia). 
Antonina Dragaseviei (Iigosla- 

Vesmina Sikova (Bulga- 
maestrele românce 

Ghindă. Gertrude 
Gabriela Olârasu si 
Percvozme.

via).
ria) si pe
Eugenia 
Baumslark.
Margareta

în paralel, se vor disputa 
alte opt turnee pe diverse cate
gorii de clasificare.

_

CITIȚI

al revistei ilustrate

numărul 12 (decembrie)

Un număr specia! de Anul Nou, care 
• TEZAUR SPORTIV 1963 (un amplu

cuprinde:
----- ,— reportaj, bogat ilustrat, dedicat 

succeselor sportivilor români in anul preolsmplc)
• ANUL DE V1RF AL FOTBALULUI ROMANESC (o retrospectiva asu

pra performanțelor echipei reprezentative ți celor de chjb în 19ă3)
® Două pagini de prezentare e unora din cei mai buni sportivi ol 

tumil în anut care se încheie
• Magazin sportiv extern
• Rubricile de „Viață sportivă", „Cutia cu scrisori". Agende kmii 

Ianuarie, Cuvinte încrucișate
• UN CADOU PENTRU SUPORTERII FOTBALIȘTILOR TRICOLORI : pe 

coperta a doua, fotografia echipei României, pe stadionul Slovon 
din Bratislava, înaintea meciului decisiv pentru calificarea in turneul 
final ol Campionatului European.

PENTRU AMATORII DE YACHTING
YACHTING CLUB „PROIECT 

BUCUREȘTI" invită băieți în
tre 8 si 17 ani la noul ciclu de 
instruire. în perioada vacantei

iarnă. Prezentarea — zilnic, 
ora TI. la baza nautică He-

de
la _______ —---------
răstrău. din Sos. Nordului nr. 
3 — parter (troleibuz 83. pen
ultima stătie),

La recentele finale ale cam
pionatelor naționale de popi
ce, desfășurate pe noua are
nă a Casei de cultură a ști
inței și tehnicii pentru tine
ret din Cimpina. au partici
pat — alături de sportivi 
consacrati — numeroase ele
mente talentate, angajate în 
confruntări care au creat sau 
reactivat frumoase ambiții. 
Unii dintre acești spor
tivi au făcut 
corp comun în proba 

de e- 
format 

experimentatul 
Radulescu 

tânărul Horia 
în final, au 

pe podium.

chiar...

de perechi, ca 
xemplu cuplul 
din
Constantin 
mult
Ardac, 
reușit 
oeupind locul III cu 1763 p.d. 
Intrecindu-se pe sine, Horia 
Ardac a realizat un rezultat 
de execptle — 929 p.d. Bine
înțeles, primul care l-a îm
brățișat a fost coechipierul 
6ău. iar adversarii i-au strîns 
mina prietenește. A doua zi, 
Horia Ardac a devenit cam
pion al țării la proba indi
viduală. El a fost felicitat (și 
îmbrățișat) la festivitatea de 
premiere 
adversar, 
nu, care 
a scăpat 
Și astfel 
play s-ar mai putea da.

mai 
care, 

să urce

de principalul său 
Alexandru Cătinea- 

pentru a patra oară 
titlul printre degete, 
de exemple de fair-

Din păcate, o notă 
d-an-tă au prodius-o. ; 
prinderea generală, 
tele jucătoare Ana 
șl Elena Andreescu, 
lege (cineva spunea i 
ne prietene) la echipa națio
nală. care de mai multe ori 

gustat împreună din cu- 
marilor succese. La Cim

pina, ele s-au lansat 
din start, intr-un . joc 
de orgoliu, angajîn- 
du-se in lupta pentru 
un 
Cu 

ambiție, 
ciștigat invidiatul titlu, iar 
Elena Andreescu a devenit 
vicecampioană. Toate au fost 
bune și la locul lor pină la 
încheierea întrecerilor,, , eînd 
aveam să constatăm ’că cele 
două valoroase sportive sint 
adversare (chiar mai înver
șunate !) și în afara pistelor 
de joc. In locul așteptatelor 
felicitări, în drum spre ves
tiare ele s-au apostrofat (și 
chiar jignit) în văzut tuturor.

Se spune că, după o ceartă 
prelungită, cele două priete
ne au ajuns să nu-și mai 
vorbească. Regretabil și, spe
răm, trecător.

i discor- 
spre sur- 
cunoscu- 
Petrescu 

foste co- 
chiar bu-

loc pe podium, 
un plus de 

Ana Petrescu a 
invidiatul 

Andreescu

Traian IOANIȚESCU
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REȘIȚA VREA SĂ REDEVINĂ 0 FORȚĂ A ÎNOTULUI ROMÂNESC I
„virfurile" să se exprime la cel 
mai înalt nivel nu numai în 
confruntările din țară, dar și în 
cele cu caracter internațional.

Recent, au primit „botezul" 
primului concurs cei mai micuți 
înotători, elevii claselor I. 
in timpul căruia prof. Ioan 
Schuster, un om care-și cîntă- 
rește de trei ori cuvintele pînă 
a le exprima, a exclamat: „Es
te o încintare acest concurs ! 
Aproape toți copii au deprins 
foarte bine clementele de bază, 
intr-un timp scurt, și din expe
riența celor aproape trei dece
nii de activitate afirm că dacă 
tinerii noștri tehnicieni vor 
continua această muncă entu
ziastă, în același mod, Reșița 
va redeveni o forță puternică 
in inotul românesc".

(Urmare din pag. 1)

au închegat un colectiv conști
incios și ambițios.

A fosta stabilit și un exigent 
și sever criteriu după care vor 
fi, anul viitor, selecționați cei 
mai buni, pentru a se alcătui 
două clase a doua. Această re
marcabilă acțiune se desfășoa
ră, desigur, în paralel cu antre
namentele asidue pe care le e- 
fectuează performerii de astăzi 
ai înotului reșițean. Trebuie 
menționat sprijinul consistent 
acordat acestui sport prioritar 
de către organele locale de 
partid și de stat. Inspectoratul 
școlar județean Caraș-Severin, 
pentru ca înotul in rindul șco
larilor să-și exercite cit mai 
mult valențele lui educative, iar

DIVIZIA B“ DE VOLEI
LA JUMĂTATE DE DRUM

V _

S-a încheiat prima p^rte a campionatului Diviziei „B“, de ti
neret, la volei. Este de remarcat, în campionatul feminin, poziția 
fruntașă a două formații bucurețtane — foste divizionare „A" — 
și anume C.S.U.-I.E.F.S, (seria I) și Rapid (seria a IX-a). „Plu- 

1— ----- o altă divizionară — Olimpia Oradea (seria a
cum pe locul retrogradării.

tește“ insă greu
IlI-a) — aliată :___ _ __________ _ _____ _

în campionatul maseulin, lupta pentru primul loc se dă tot intre 
foste - di-, izionare „A" : C.S.U. Galați și Viitorul Bacău (seria I), 
Delta Tulcea și Rapid București (seria a Il-a), tulcenii aflrndu-se 
mai aproape de un succes final. Cu totul remarcabilă comporta
rea. in seria a IlI-a. a echipei din Caransebeș, care luptă pen
tru dreptul de a participa la 
șereană. Politehnica.

s»A“ : C.S.U. Galați și Viitorul Bacău (seria I)

Pe acest impetuos drum pe 
care a intrat înotul reșițean se 
intîmpină, totuși, și unele greu
tăți : neînțelegerea de Către unele 
învățătoare a menirii lor în a- 
cest proces instructiv-educativ ; 
acordarea unui exagerat de ma
re număr de scutiri medicale de 
către medicii pediatri, ajun- 
gîndu-se chiar la 50% din efec
tivul unei clase, de regulă cu 
diagnostic de bronșită repetată 
(!), cu toate că înotul este spor
tul... cel mai indicat pentru re
mediu ; lipsa unei asistențe 
medicale la nivelul cerințelor 
ș.a. Dar, peste aceste dificultăți, 
sîntem convinși, experimentatul 
și competentul — în ansamblu 
— colectiv de tehnicieni și ini
moși activiști obștești reșițeni 
va ști să treacă cu succes, pen
tru încununarea deplină a tu
turor eforturilor depuse.

I
I
I
I
I
I
I
I
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(Urmare din pag. 1)

Cu totii caută, deo-
în __ .1.
apă ai bacului, ma

FIO
efortul I 
talentul 
armonio 
mente. I 
din Picii 
rezultant 
(iei ; «si 
vorbind.| 
lementej 
fibra nl 
ambarcal 
sansa. « 
ne mini 
lenti. cil 
nea tini 
tunci nl 
din nlinl 
calilățili 
zistenta.l 
frecvenll 
mer esi

Se vel 
oamenii | 
70 de I 
construil 
tivă 1 d 
convinși]

O no] 
caiacului 
așteaptă] 
bacului. I 
mii...

formeri*.  
camdată 
cubi de 
iestria de a aluneca ne ape a 
unor vestiti înaintași. între care 
Ivan Patzaichin si Costică O- 
laru. cărora le-ar putea 
chiar din primăvară, 
candidați la selecție in 
națională sau în lotul 
al României.

Sint. asa încordați pe 
si paffăi. 
tr-adevăr. ------- .
bine construită, prezentind. ști
ințific vorbind, „calități antro- 
Dometrice" ideale pentru caiac 
sau canoe. Si muncesc cu rîvnă. 
din plin, pentru a educa forța 
mușchilor, pentru a-si îmbună
tăți simțul echilibrului, pentru 
a-si mări rezistenta în regim 
de efort. Nimeni nu precupe
țește nimic, la bac. acum, când 
Snagovul se află sub mantia 
iernii. în caietele antrenorilor 
șirurile obiective ale parame
trilor cresc cu fiecare ședință 
de pregătire, cu fiecare zi. ■ cu 
fiecare săptămînă. iar testele 
organizate la intervale regulate 
demonstrează, in cazul fiecă
ruia. progrese.

Dar...
...Dar bătrinul specialist Vic

tor Alexandrescu caută în con
tinuare. încearcă să-l găsească 
pe acel tinăr de excepție care 
poate fi oricare dintre cei 70 
de tineri si tinere de sub su
pravegherea sa si a colegilor 
mai tineri. „Si cum trebuie să 
fie acest performer de excep
ție ?“ — iscodește reporterul
răspunsul, un răspuns dificil, 
fără îndoială, chiar si pentru 
un om cu experiența lui Victor 
Alexandrescu. „Vedeți, aici iot 
•ochiul» antrenorului arc ulti
mul cuvînt: știința ne poate 
spune deocamdată doar care 
sini posibilii viitori mari cam
pioni. dar nu ni-1 indică pe 
cel eare va ajunge cu adevărat 
cel mai bun. campionul olim
pic..." ; „Și totuși ?“ ; „Ei bine, 
există un semn, mai bine zis 
există o anume calitate a vii
torului performer in sportul 
nostru eare nu prea poate _ fi 
explicată : sc cheamă 
apei». Această noțiune 
mează foarte multe 
nente : de pildă, capacitatea 
a găsi — nu exagerez — 
punct fix in apă. o bază 
care caiaeistul sau canoistul 
sprijine nadela sau pagaia.

cei citiva metri

deveni, 
contra- 
echipa 

olimpic
timi-

I

In succes pentru de

ca irumas cadou:

ANULUI

MASCULIN
SERIA

baraj cu fosta divizionară

FEMININ 
SERIA i

t. CS.U.-I.EF.S Buc. 7 7 0 21:3 14 1. C.S.U. Gc!cți 7 4 1 20: 7 13
2. FI. roșie II Buc. 7 6 1 19: 5 13 2. VUtorui Bacău 7 5 2 19:10 12

3. Voința București 7 5 2 15: 9 12 3. Prahova LP.G. Ploiești 7 4 3 14:13 11
4. C.S.$. Focșani 7 4 3 12:12 11 4. Soortocus Buc. 7 4 3 12:12 11
5. Ceahlăul P. Neom; 7 2 5 11:15 9 5. l.O.R. București 7 3 4 13:14 10
6. Confecția B>jcureștî 7 2 5 11:17 9 4. Tractorul II Bv. 7 3 4 11:13 10
7. Zimbrul Sucec«a 7 1 6 4.18 8 7. I.T. București 7 2 5 10:18 9
8. Penx ’inc II iași 7 1 6 4.18 8 8. Electro București 7 1 4 4:20 8

SERIA A ll-o
1. Rccxi București 7 7 6 21: 3 14 1.

SERIA A H-a
Delte Tukeo 7 7 0 21: 3 14

2. A_S.$.U. Crccrc 7 5 2 17;1C 12 2. Rapid București 7 5 2 17: 9 12
3. I.T. București 7 4 3 14:T2 11 3. A.S.A. Buiâu 7 5 2 17:10 12
4. C.S-5- Otelul Tg» 7 4 3 14:12 11 4. Calculatorul I! 7 4 3 13:10 11
5. Dac o Piteșt. 7 3 4 11:14 10 5. Docks Serv. Pitești 7 2 5 11:17 9
6. Bfloiconf BroJo 7 3 4 11:15 10 6. Oltul Rm. Vikeo 7 2 5 10:14 9
7. Spcrtoc București 7 1 4 8:18 8 7. SAR O Tîrgcvișle 7 2 5 9:17 9
8. Ch^mpex R Ccnstanța 7 1 6 5:19 8 8. Vulcan 7 1 4 4:20 8

SERIA A IM-«
1. G.I.G.C.L. Brașov 7 5 2 15: 7 tt 1.

SEBFA A lll-o
I.C.M. Caransebeș 7 4 1 19: 7 13

2. Univ. Timișoara 7 4 3 14:11 11 2. Poci. Timișoara 7 4 1 19: 9 13
3. Meto’ctehn’ca Tg. M. 7 4 3 14:11 11 3. Hunedoara 7 4 3 14:11 11
4. C.S-$. Cc'onsebeș 7 4 3 15:12 11 4. Oțelul P. Grczo 7 3 4 14:14 10
5. ,.U- C!uj Napoca 7 4
6. Armatura Zalău 7 3

3 15:13 11 5. Voințe Zoi ou 7 3 4 12:15 10
4 11:13 10 4. A.S-A. Sîb'.u 7 2 5 11:17 9

7. OImkp« Met. 33 Bjc. 7 2 5 9:15 9 7. Voința Be;uș 7 2 5 9:16 9
8. OKmp.'o Oradea 7 2 5 4:17 9 8. ,,U' Cîuj-Ncpocc 7 2 5 8:17 9

LOZUL

NOU!
agențiile și vînzătorii 
vinzare Lozul Anului 

___  ________ ..______________ r__cîșliguri suplimentare 
acordate de Administrația de Stat Lo!o-Pronosport din fond 
special. Alături de nelipsitele autoturisme „Dacia 1.300", 
participanților H se oferă posibilități sporite de a obține 
mari sniv.e de bani, în frunte cu cele 50.000, 10.000, 5 000 lei 
etc. Oferiți și celor dragi Lozul Anului Nou — un cadou 
de sezon plăcut ți util !

După cum s-a mai anunțat, prin 
volanți din întreaga țară s-a pus în 
Nou — emisiune specială limitată, cu

nadele 
foarte frumoși. în- 
acesti tineri inalti.
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IIFSCU CONDUC PLUTONUL
I avut o toamnă bună

7. S. C. BACĂU 17 8 3 6 16-21 19
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NICOLAE RAINEA SI DAN 
PETRESCU IN FRUNTE

• Am alcătuit un clasament 
ne baza calificativelor nrimite 
si numărului de partide con
duse. Pornind discuția de la 
cel puțin 7 meciuri arbitrate, 
reținem că Nicolae Rainca si 
Dan Petrescu — adică vechea 
si tinăra generație — au cele 
mai multe calificative foarte 
bine (7). urmați de R. Petrescu. 
O. Streng. Cr. Teodorescu si FI. 
PonesCu cu cite 5. Cu cite 3 
calificative identice — I. Cră
ciunescu. I. Velea si A. Gheor- 
ghe. Cu numai două- calificative 
maxime. I. Igna și M. Axente. 
Tot la capitolul ..foarte bine", 
să reținem excelenta serie de 
5 calificative maxime din 5 
partide conduse (!) a vîlcea- 
nului N. Dinescu. care a re
venit spectaculos în corpul de 
elită. Să mai reținem si re
intrarea lui M. Salomir. după 
o îndelungată convalescentă, cu 
un „foarte bine", ca si debutul, 
cu calificativul cel mai bun. al 
bucuresteanului C. Voicu. de 
care ■ unii se îndoiau.
• La polul opus, o excepție, 

un singur# calificativ „foarte 
slab" (Al. Mustătea) si trei 
„slab" primite de A. Ghcorghe, 
M. Axente si R. Petrescu.
• în privința numărului de 

partide conduse, oe primul loc. 
cu cite 12 meciuri la activ, se 
situează Dan Petrescu si Radu 
Petrescu, li urmează I. Igna 
— cu 10. N. Rainea. I. Crăciu
nescu. O. Streng. I. Velea si 
A. Gheorghe — cu 9. Cr. Teo- 
dorescu si M. Axente_— cu 8. 
Fl. Popescu — 
lot de 11. pe 
s-au situat un 
naiul Nicolae 
tinăr dp mare 
trescu. aflati 
schimb de ștafetă, 
„CLASAMENTUL ADEVĂRU
LUI" (PENTRU ARBITRI), 
AL CARTONAȘELOR SI AL...

PENALTYURILOR
• Prin prisma numărului de 

puncte obținute de... oaspeți, 
„clasamentul adevărului" 
lotul arbitrilor divizionari 
se prezintă astfel : 
trescu 11 puncte ; 
trescu 10 ; 3—4. I. 
Streng 8 ; 5—7 N. 
Antohi si M. Stoenescu 5.

• Tn clasamentul cartonașe
lor galbene arătate conduce tot 
R. Petrescu, care a acordat 33 
de avertismente, urmat de I. 
Crăciunescu cu 29. D. Petrescu 
23. I. Velea 16. N. Rainea. O. 
Streng si V. Antohi 15. In ceea 
ce privește eliminările aici s-a 
detașat ieșeanul V. 
care a scos de patru ori car
tonașul roșu în cele sase iocuri 
arbitrate ! 11 urmează I. Cră
ciunescu si I. Velea. cjj cite 
două eliminări dictate.
• Un clasament interesant, 

sugestiv, ni se pare ccl al 
penaîtyurilor acordate. Din cele 
36 de lovituri de pedeapsă a- 
cordate in tur. 29 acar in drep
tul gazdelor, in timp ce oas
peții (boală veche !) abia au 
obținut 7 penaltyuri. Cele mai 
multe lovituri de 
fost dictate de L 
Gheorgbe (4). I. 
R. Petrescu si V.

Aceasta a fost „toamna arbi
trilor". în cifre grăitoare.

AVĂDANF.I

• A obținut 14 
puncte acasă (a pier
dut cite un punct 
cu Politehnica Iași 
și Dinamo) și 5 în 
deplasare (cîte două

cu Petrolul și Dună
rea C.S.U., unul cu 
Sportul studențesc).
• Golgeterii echi

pei : Avădanei 5 go
luri, Cărpuci. C. So
lomon, Mihut și 
șosu — cite 2, Adolf, 
Ursică și Penoff —
cite 1.

• Jucători folosiți: 
20 — Elisei, Viscrea- 
nu Mihut Si Avă
danei — cîte 17 
meciuri, Mangeac și 
C. solomon — cîte 
16, Penoff 16, Căr
puci Șoșu și Adolf 
— cîte 14. Șoiman 
13, D. Georgescu 9, 
Andronic 8, Arteni și 
Chita-ru — cîte 7, 
Andrieș 4, Ursică 3, 
Hodin ă 2, Dinu și 
Ian cu — cîte 1.

• Podiumul re- 
marcaților : 1—3. A-

vădaneî, Cărpuci și 
C. Solomon au fost 
trecuți de cîte 8 ori 
cu majuscule în ca
seta tehnică.

• Cartonașe roșii: 
Penoff (etapa a 4-a) 
și Șoiman (etapa a 
5-a).

• Cartonașe gal
bene : 9—7 jucători ; 
cele mal multe : C. 
Solomon și Cărpuci
— cîte 2.

• A beneficiat de
o lovitură de la 11 
m, transformată de 
Avădanei ; a fost 
sancționată cu 4 
penaltyuri : 2 tran
sformate, 2 ratate.
• A expediat 164 

de șuturi (131 acasă
— 63 în deplasare), 
dintre care 99 pe 
poartă (70 acasă — 
29 în deplasare).

8. F. C. ARGEȘ 17 827 22-18 18

cu 7. Din acest 
primele locuri 

_as“. internatio- 
Rainea. si un 
viitor. Dan Pe- 

într-un sugestiv

STANCU

• A obținut 13 
puncte acasă (a pier
dut două puncte oudin 

,.A“ 
Pe- 
Pe-

1. R.
2. D.
Igna si O. 
Rainea. V.

Antohi,

la 11 m au 
Igna si A. 

Crăciunescu.
Antohi (3).

Mircea M. IONESCU

I VASLUIENE
lăsat greu, dar pinâ la urmă a 
cedat mai mult pentru că e 

fi antrenor al echipei, astăzi. A- 
șadar...

lă, Iată echipa Rulmentului, care 
ia- s-a născut in ’57, in fabrică, se 
n- amintește numele inginerului 
nt Mirea... după ce a fost uns ca 
lă, antrenor inginerul Balcan... O 
lin echipă care a urcat în „A" in 
au ’58, apoi a căzut In „B“, a pe- 
ea trecut trei ani în al doilea e- 
să șalon, a revenit în „A" în ’62, 
a- unde joacă și astăzi, mereu ob
la sedată de intrarea in prima 
-a grupă valorică...

donata Iui Mircea Paiu—

)UȚĂ N.
1, BRÂESCU, RAINEA M.
, EĂRGÂUNAȘ 
?CANU, SPIRATOS 
)CHt, CIORIC1 * 
NDORE, PÂTRAHAU

si oval. „O pasiune atît de mare 
le — cum se spunea la masa ro- 
i- tundă — incit sîntem probabil 
il singurul județ care nt: se poate

steaua, unul cu Di
namo) șl 5 In depla
sare (cîte două cu 
F.C. Baia Mare și 
Rapid, unul cu C.S. 
Tîrgoviște).
• Golgeterii echi

pei: Ignat 5 goluri, 
Iovănescu 4. Nica 3, 
Margelatu, Ralea, Mol- 
ceanu și Badea — 
cîte 2, Jurcă și D. 
Zamfir — cite 1.

• Jucători folosiți: 
16. Cristian. Stancu, 
Moiceanu, Iovănescu 
și Nica — cîte 17 me
ciuri, Tulpan, Badea, 
Jurcă și D. Zamfir — 
cîte 16, Ignat 16. Ro
man 13, Voicu 12. M. 
Zamfir 10, Toma 7, 
Margelatu -6. Ralea 4.

• Podiumul remar
cați lor: 1. stancu a

fost trecut de 9 ori 
cu majuscule în ca
seta tehnică, 2—4. 
Moiceanu. Iovănescu 
șl Nica — de cîte 7 
ori.

• Cartonașe roșii : 
nici unul.

• Cartonașe gal
bene : 10—« jucători; 
cele mal multe: Ignat 
și Tulpan — cîte 1.

• Nu a beneficiat 
de nici o lovitură de 
Ia 1'1 m; a fost sanc
ționată cu 3 penal
tyuri, transformate.

• A expediat 216 
șuturi (160 acasă — 
65 în deplasare), din
tre care 103 pe poar
tă (74 acasă — 2S In 
deplasare).

9. JIUL 17 7 4 6 15-20 18

I

BĂLUȚĂ
• A obținut 16 

puncte «casă (a pier
dut rfte un punct eu 
Rapid. Universitatea 
Craiova *1 Dinamo)

și 3 in deplasare 
(două «u Corvinul, u- 
nul cu Sportul stu
dențesc).
• Golgeterii echi

pei: Cura 4 goluri, 
Băluță și Varga — 
cîte 3, Stana 2, Stoi- 
nescu. Dina și Gă- 
man — cîte 1.
• Jucători folosiți: 

20. Stana și Stoines- 
cu — cîte 17 meciuri.

te 11 V. Popa și Mu
ia — cîte 12. Dina și 
Vizitiu — cîte S. Ho
man 5. Vlnătoru 4. 
Găman 3. Vesa 2. 
Ciorăseu 1.

M. Popa, Varga
Băluță -- cîte 16, P.
Grigore și Cura —
cite 15, Neagu Ui
Lasconi — cîte 14,
Cavai $i Dosan — cî-

• Podiumul remar- 
eaților: 1. Băluță a 
foet trecut de 16 ori

cu majuscule ta ca
seta tehnică, 3. M. 
Popa de 7 ori. 3. Ca
val de C ori.

• Cartonașe roșii: 
nici unul.

• Cartonase gal
bene: 16 — 8 jucă
tori: cele mal multe: 
P. Grlgore. Băluță și 
Varga — cîte 3.

• A beneficiat de 
2 lovituri de la 11 m: 
una transformată 
(Dina). una ratată 
(Varga); nu a fost 
sancționată cu nici 
un penalty.

• A expediat MO 
de șuturi (144 acasă 
— 46 ta deplasare), 
dintre care >0 pe 
poartă (43 acasă — 
27 în deplasare).

ÎN PRIM-PLAN, AVĂDANEI...
• Ca și acum un an, la jumătatea întrecerii, formația din orașul 

de pe Bistrița a încheiat turul campionatului pe Jocul 7, euTicelași 
număr de puncte (19).
• După peregrinările pe la Timișoara. Suceava și Tîrgoviște, 

ambițiosul antrenor Costică Rădulescu a revenit, în vară, la con
ducerea tehnică a echipei care l-a consacrat Și ca jucător si ca 
antrenor.
• Cu un lot remaniat, mai întinerit (Adolf, Ursică, Andronic, 

Arieni, Hodină. Dino, Iancu), cu doi promovați din „B“ (Avădanei 
și Mihuț) și cu un consacrat (Dudu Georgescu), echipa băcăuană 
și-a satisfăcut — în general — suporterii.
• Practicind un joc aerisit, ea a reușit să lase o frumoasă im

presie „artistică", impunîndu-se și sub aspectul eficacității.
• Marele travaliu în teren susținut de „noul val" s-a completat 

cu experiența jucătorilor din „vechea gardă".
• Consacraților Mangeac, Cărpuci, C. Solomon, Elisci, Șoiman 

sau Șoșu li s-au adăugat în chip eficient Mihuț și mai cu seamă 
Avădanei, ultimul un fel de jolly-jocker, care la debutul în pri
mul eșalon a dat un randament peste așteptări. Avădanei a fost 
foarte bun și „Ia mijloc", a fost și „tunarul" echipei din Bacău, el 
înscriind 5 goluri, în timp ce Chitara. jucător talentat, care bă
tuse cîndva la porțile echipei naționale, a fost văzut (din vina lui) 
mai mult pe banca de rezerve sau în formata de „speranțe". Poște 
se va trezi la realitate în vacanța de iarnă.

Gheorghe NERTEA

...CHIAR SI FĂRĂ ACHIZIȚII
, »

• După ce a ratat plecarea — din năcate, la fotbal, starlul nu 
se repetă — F.C. Argeș a redevenit „echipa din Trivale", adică o 
formație cu personalitate, de care nici un adversar nu poate face 
abstracție. In fond, în acest tur 1 se poate reproșa doar înfrînge- 
rea netă, pe teren propriu, cu Steaua.
• Ce este F.C. Argeș ? O echipă care joacă din fantezia lui 

Dobrin (Badea, Nica) Și din amintirea „biciului" lui Haiagian...
• Dacă echipele de pe podium au folosit cîte 20 de jucători, 

piteștenii s-au rezumat la 16, cifră minimă, am spune, ea cuprin- 
zînd (aproape) mereu același „11“ și mereu aceleași rezerve. O 
criză de efectiv ? Da. Dar o criză transformată intr-o calitate.
• Ce-i lipsește Argeșului în primul rînd ? Un virf de atac sau, 

maj bine zis, un om de gol. Dobrin l-a detașat în acest scop pe 
Ignat, dar asta nu e o soluție definitivă Să menționăm, între 
altele, că F.C. Argeș nu a beneficiat de nici un penalty. Asta 
sugerează indirect jocul bazat în special pe devieri. Iar devierile, 
deși frumoase, sînt doar o parte a ...fotbalului.
• Remarcabil jocul stoperului Moiceanu. La fel de remarcabilă 

ambiția lui Zamfir, fundașul, care a valoriticat cu aplomb peri
oada de accidentare a lui Voicu. tânăra speranță.
• F.C. Argeș este o echipă care se face „în mers". Ea nu are 

forța necesară anunțării unor transferuri de efect. Cu atît mai 
mare meritul echipei piteștene. Dar această „bătălie în marș” ar 
trebui mai bine susținută de ceea ce numim deseori cu prețuire 
„grădinița lui Ianovschi".

loon CHIRILA

JIUL STAȚIONEAZĂ LA „COTA ZERO“
• Ca și în ediția trecută, Jiul a încheiat actualul tur cu 18 

puncte, staționînd la „cota zero" în „clasamentul adevărului", par
cursul său fiind identic atît în privința nereușitelor pe teren pro
priu (3 remize), cît și al realizărilor în deplasare, de unde a venit 
cu 3 puncte (acum o victorie și un egal, față de 3 remize anul 
trecut).
• Ar fi putut petroșenenii să depășească această ștachetă ? O 

întrebare de la care ar trebui să înceapă pregătirile pentru noul 
sezon. Pentru că la „cursul" năvalnic de pe propriul teren echipa 
din Petroșani nu a găsit încă o albie corespunzătoare ( tund cînd 
părăsește Valea Jiului. Victoria de la Hunedoara a avut mai mult 
un caracter de rivalitate pe plan local, iar „egalul" de la Bucu
rești, cu Sportul studențesc, a fost obținut mai ales sub deviza 
„scopul scuză mijloacele" (joc eminamente defensiv, cu un singur 
șut la poartă, nici unul pe spațiul ei, ceea ce constituie un „re
cord" al campionatului).
• Este evident necesară o reconsiderare a jocului in condiții de 

deplasare, a cărui ameliorare ar putea fi realizată dacă și cele
lalte piese ale angrenajului ar avea turația „axului de bază" : 
Caval (același jucător sobru și constant) — M Popa (un libero- 
revelație) — Varga (jucător de travaliu, laborios) — Băluță (ambi
țios, bătăios, cu multe reușite individuale).
• Au existat ?i unele circumstanțe atenuante : schimbarea con

ducerii tehnice (G. Tonca l-a înlocuit pe Șt Czako) a influențat 
procesul de pregătire, iar diferitele formule ale liniei mediane au 
impietat asupra exprimării în joc.

Adrion VASILESCU

lăuda eu un fotbalist de top, 
inimosul Crețe*  nepntind lua 
locul cuiva".

Sigur că Vasluiul nu trăiește 
doar din amintirea și străduin
țele rugbyulul. chiar dacă aces', 
boom al rugbyului sugerează 
drumul parcurs de la galele 
sub copertină ale Iui Ion Vo- 
loșnicu la frumoasa și rafinata 
șarjă pe trei sferturi sau la 
travaliul de fond al lui Posto- 
lache, despre care Radu Cosașu 
scria, după Valence, cu o since
ră admirație, el, Postolache, fi
ind cel mai bun român în acel 
meci frumos. „chiar dacă nu e 
Dumitrache*.

Nume de sportivi ar mai fi 
ele destule. Dănuț Tunaru, fost 
luptător vasluian, joacă astăzi 
rugby (iarăși rugby!) la Poli
tehnica din IașL Handbaliștii 
Mardarîe și Ignat au Îmbrăcat 
tricoul. Politehnicii timișorene, 
„și o să devină rugbyști cînd 
o să se întoarcă acasă, ingi
neri". Ar mal fi o candidată o- 
limpică la atletism, Georgcta 
Stati, la 3 000. Ar mai fi trei 
fete atlete tn lotul național de 
junioare — „aici se vede mina 
antrenorului Văsîle Ursanu" —,

ar mai fi cele două echipe de 
rugby la republicanele de ju
niori.... Doar fotbalul face ex
cepție. După îndelungi peripe
ții, Viitorul a căzut in „C“, la 
discreția unui goL Ceea ce ră- 
mine pe retina reporterului 
este priveliștea noului complex 
sportiv al Vasluiului, intr-o zi 
curată de iarnă, pe fundalul 
Vasluieților evocînd încă o dată 
figura legendară a lui Ștefan.

Complexul sportiv a apărut 
ca din pămint. Pînă în ’68, spun 
localnicii, în județul Vaslui e- 
ra doar un teren de fotbal, și 
acela neomologat. Astăzi, com
plexul are o „Polivalentă", un 
stadion de 8 000 de locuri, te
renuri de bitum (handbal, vo
lei), o piscină (care, din păca
te, e rezervată mai mult publi
cului, deși s-ar cuveni să apară 
și niște culoare), un teren de 
antrenament. Ar mai fl un ba
zin la Huși, o sală de lucru la 
Bîrlad. Toată această enume
rare ne invită să credem că în 
scurtă vreme efigia echipei de 
rugby își va mai pierde din 
strălucire, ca urmare * asaltu
lui așteptat al celorlalte spor
turi. care își revendică dreptul 
la viață.

TRAGEREA EXTRAORDINARA

LOTO
A REVELIONULUI

V-ați procurat bilete cu numerele proferate ?
POSIBILITĂȚI MULTIPLE DE FRUMOASE SUCCESE !

. jianua/ue 1981/

se atribuie ctștlpuf> in

BANI 
AUTOTURISME 

SI EXCURSII

Oricine joaca poate obține:
• AUTOTURISME „Docio 1300*
• MARI SUME DE BANI
• EXCURSH PESTE HOTARE
Variantele de 25 tei au drept de câștiguri ta toate cele 92 enlrageri 

totalizind 120 numere I
ULTIMA ZI DE PARTICIPARE - slmbâlâ 31 decembrie IM3.
Oferiți celor dragi bilete ta tradiționata Tragere extraordlnotâ U>t© 

a Revelionului I



A 72-a finală a „Cupei Davis“ I

AUSTRALIA A ÎNVINS SUEDIA CU 3-2
Melbourne. Componenții e- 

chipci de tenis a Australiei și 
căpitanul lor ne jucător Neale 
Fraser au făcut ieri fotografia 
tradițională în jurul „Salatierei 
de argint", în urma victoriei, 
cu 3—2, în finala celei de a 
72-a ediții a competiției dotată 
cu „Cupa Davis“. Ultima vic
torie a reprezentativei „can
gurilor" fusese înregistrată în 
1977 (3—1 cu Italia), iar acum 
a fost, 'iată, realizată cea de a 
25-a !

După succesul de marți al 
dublului australian, miercuri, 
în primul joc, s-au întîlnit 
Patrick Cash și Joakim Nys
trom. Era, de fapt, partida ho- 
tărîtoare pentru gazde, deoare
ce aceea care avea să urmeze,

Fa vor iți olimpici:

AKIRA KUROIWA

$

Ipe 1 000 m. 
dealtfel, cu 

cîștigat titlul 
mondial al

și 37,90 s ; 1 000 m — 1:17.50 
și 1:16,90) in întrecerile de 
la Helsinki și se înscrie 
printre favoriții olimpici ai 
acestei spectaculoase probe.

l\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^

$

3

3
3

Sara- 
baze-

Unul dintre cei mai tapizi 
patinatori din lume este ja
ponezul Akira Kuroiwa, cî?- 
tigător al multor concursuri 
prestigioase. Kuroiwa s-a 
născut la 6 septembrie 1961, 
la Tumagoi. Are ISO cm înăl
țime și 73 de kilograme. 
Face parte din clubul Uni
versității Sensyu .din Tokio, 
unde este student in științe 
economice. Este antrenat de 
Jin Hoshino, un reputat spe
cialist al patinajului viteză.

In sezonul competițional 
trecut, Kuroiwa a obținut 
performanțe de 37,32 s pe 
500 m, probă pentru care 
manifestă o atracție deose
bită. Și 1:14,54 
In acest an, 
153,540 p, el a 
de campion 
sprinterilor (500 m — 3S,14s

• In cadrul unei conferințe de presă care a avut loc la 
Addis Abeba, cu prilejul vizitei sale în Etiopia, Ju3n Anto
nio Samaranch a declarat că speră într-un record de par
ticipare la Jocurile de la Los Angeles. „Din informațiile pe 
care le dețin, a spus președintele C.I.O., toate țările se află 
într-un stadiu avansat de pregătire a sportivilor pentru 
Jocurile Olimpice". Referindu-se la colaborarea dintre C.LO. 
și comitetele olimpice naționale din .Africa, Samaranch a 
arătat Că forul Olimpic internațional va sprijini țările conti
nentului african pentru a putea ti reprezentate la întrecerile 
de la Los Angeles.
• La Institutul de educație fizică și sport din Leipzig a 

avut loc recent o festivitate consacrată aniversării a 120 de 
ani de la nașterea lui Pierre de Coubertin. Cu acest prilej, 
Giinther Heinze, membru al C.I.O., a evocat viața și activi
tatea umanistă a fondatorului Jocurilor Olimpice moderne.
• 1‘hillippe Chatrier, președintele Federației Internațio

nale de Tenis, a arătat că* la turneul demonstrativ care va 
avea loc anul viitor, cu prilejul J.O. de la Los Angeles, vor 
lua parte cîțiva tineri jucători foarte valoroși, Intre care, 
probabil. Mats Wilander și Jimmy Arias (S.V.A.). Comitetul 
de direcție al forului tenisistic internațional se va reuni, la 
12 aprilie, pentru a-i alege pe jucătorii (sub 20 de ani) 
care vor evolua la Los Angeles.
• Dubla campioană olimpică in 1972, la Sappo-o. in pro

bele de coborîre și slalom uriaș, schioara elvețiancă Marie- 
Therese Nadig, care a abandonat schiul în 1981. a reintrat 
In actualitate. Ea a și fost inclusă în lotul olimpic elvețian 
pentru Jocurile de la Sarajevo șl speră să se numere prin-pentru Jocurile de la Sarajevo și speră să se numere 
tre medaliatele „Olimpiadei albe".
• Organizatorii Jocurilor Olimpice de iarnă de la 

jevo au hotărit ca ultima verificare a funcționalității 
lor și instalațiilor sportive pentru Olimpiadă să se facă intre 
19 șl 22 ianuarie. în aceste zile vor avea loc la Sarajevo 
„Jocurile Olimpice pentru elevii ți studenții" din Iugoslavia. 
Arbitrii și oficialii olimpici vor fi îi ei Ia posturi...

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

(min. 35). 19—18 (min. 39).
Handbaliștii de la Baia Mare 
si-au subminat însă singuri 
sansele de victorie ratînd foarte 
mult. între altele si 4 arun
cări de la 7 m (Flan.gea Mi- 
roniuc. Măricel Voinea si Cova
ciul.

Partida a fost frumoasă, cu 
handbal de calitate, mai ales 
Drin viteza în care s-au de
rulat fazele, dar si prin marea 
energie be care fiecare dintre 
jucători a consumat-o In a- 
ceastă întrecere. Golurile lui 
Dogărescu. fulgerătoare, si-au 
găsit. în tabăra adversă, co
respondent în ounctele înscrise 
de Măricel Voinea cu aiutorul 
unei tehnici care a entuzias
mat.. dună cum infiltrările Iul 
Vasile Oprea ne semicercul ad
vers au fost egalate de mane

ultima din întreaga finală, din
tre Wilander și Fitzgerald, tre
buia în mod normal să revină 
scandinavului și deci... Dar 
foarte tînărul Cash a risipit de 
la bun început, emoțiile celor 
12 000 de suporteri ai săi din 
tribune și desfășurînd un joc 
agresiv, foarte sigur, s-a impus 
net în fata lui Nystrom, sur
prinzător de nervos. De altfel, 
jocul a început cu o dublă gre
șeală a lui Nystrom, care a 
pierdut imediat ghemul pe ser
viciul său. Suedezul avea- să 
restabilească egalitatea (4—4) 
cînd a cîștigat pe serviciul lui 
Cash, dar aceasta avea să fie 
ultima sa seînteie, căci pînă la 
sfîrșitul întregii partide Cash a 
zburdat, pur și simplu, făcînd

vrele abile ale lui Iosif Boroș. 
revenit la băimăreni De postul 
de conducător de ioc. Ne-a 
plăcut foarte mult nu numai 
viteza si tehnica dinamovistu- 
lui Aihan Omer. ci si curaiul 
său de a arunca la Doartă in 
situații cînd Dutini dintre ex- 
Derimentatii săi colegi ar fi 
făcut-o. Selecționerii .naționa
lei" au. desigur, un nou nume 
De lista candidatilor.

Finalul a dat loc la discuții. 
Arbitrii Dorin Purică si Vasile 
Erhan (Ploiești) — care au ar
bitrat satisfăcător — au făcut 
unele greșeli defavorizînd De 
rînd ambele formații, poate în
tr-un procent mai mare oe 
Dinamo București. Greșelile 
n-au fost însă hotărîtoare re
zultatul de egalitate fiind — 
repetăm — 1ust. dacă ținem 
seama de echilibrul de forte 
din desfășurarea partidei.

Au marcat : Dogărescu 7. 

o demonstrație completă dc te
nis. El a cîștigat în trei seturi, 
cu 6—4, 6—1, 6—1 ! Cash este 
cel mai tînăr jucător australian 
care a evoluat într-o finală a 
„Cupei Davis".

A urmat partida dintre Mats 
Wilander și John Fitzgerald, 
dar meciul nu mai avea nici un 
fel de importanță pentru soar
ta partidei, căci scorul era acum 
3—1 pentru gazde. A fost, de 
aceea, un joc de... palmares. 
Conform așteptărilor, tinăriil 
suedez s-a impus clar, dar nu
mai după ce și-a revenit după 
primele clipe de amărăciune 
provocate de înfrîngerea echi
pei sale. De aceea a cedat un 
set lui Fitzgerald cu 6—8. după 
care Wilander a redevenit ju
cătorul cunoscut (el este doar 
nr. 1 în clasamentul „Marelui 
premiu — Volvo") și și-a ad
judecat pe următoarele două 
intr-o manieră fără dubii : 
6—0 și 6—1.

Așadar, scor final : Australia 
— Suedia 3—2.

JUCĂTORII NOȘIRI Df TENIS 
DE MASĂ ÎNVINGĂTORI

ÎN BULGARIA
Participind la concursul in

ternațional de cădeți de la 
Djurovo (Bulgaria), componen- 
tii Selecționatei școlare de te
nis de masă a tării noastre 
(antrenori : Geta Pitică si Tra
ian Ancuta) au avut o compor
tare foarte bună, dominînd în
trecerile. Ei au ocupat primul 
lor în toate probele : echipe — 
feminin (Ioana Creangă. Anda 
Gîrbină) si masculin (Romulus 
Revisz. Dan Mihut). simplu: 
Ioana Creangă si Romulus Re
visz (in finală cu Dan Mihut).

PE GHEAȚĂ 
ȘI PE ZĂPADĂ

PATINAJ VITEZA • Pe pa
tinoarul „Medeo". de altitudine, 
din Alma Ata. in cadrul unei 
competiții -de patinai viteză, 
sportivii sovietici au realizat 
noi recorduri mondiale : Andrei 
Bobrov l-a îmbunătățit De cel 
din cursa de 1 500 m. obtinind 
timpul de 153.22. In cadrul 
concursului, alti trei oatinatori 
au obtinut performante superi
oare recordului mondial ante
rior (1:54.26 Igor Jelezovskl, de 
la 28 martie 1963) : Andrei Bah- 
valov 154,17. Jelezovski 1:53.99 
Si Viktor Saserin 153.70 ! In 
cursa de 5 000 m. Konstantin 
Korotkov a fost cronometrat în 
652.57 (v.r. 6:54.66 Aleksandr
Baranov. 18 martie 1982).

HOCHEI • în cadrul com
petiției dotată cu „Cum Spen
gler". H.C. Davos a învins cu 
8-4 (2—2. 2—1. 4—1) De E.R.C. 
Schwenningen, din R-F. Ger
mania • Aflată in turneu în 
Elveția. Dynamo Weisswasser 
(RD. Germană) a întrecut pe 
H.C. Fribourg-Gotteron cu 7—3 
(4—2. 2—0. 1—1) • în mai
multe localități din Danemarca 
are loc competiția din cadrul 
.Cupei Pondus" : Danemarca — 
Bulgaria 4—2 (1—1. 1—0. 2—1). 
Franța — Ungaria 8—3 (2—0. 
3—3, 3—0).

SCHI • Componenlii Iotului

MASCULIN
Bedivan 5 Omcr 5. Durau 4. 
Oprea 3. Grabovschî 2 si Roșea 
1 — pentru Dinamo București. 
Măricel Voinea 12. Flangca 4. 
Porumb 4. Covaciu 3. Boros 2. 
Oros 1 si Mironiue 1 — pentru 
H.C. Minaur Baia Mare.

Partida Dinamo București — 
H.C. Minaur Baia Mare s-a ju
cat în devans. deoarece băi- 
mărenii pleacă astăzi la Berlin 
pentru a participa la tradițio
nalul turneu de Anul Nou din 
R.D. Germană. Restul meciu
rilor etapei a XIV-a șe dispută 
astăzi Steaua jucînd. de la ora 
15. în sala Floreasca. cu Di
namo Brasov. Tot în grupa 1—6 
mai are loc. la Arad meciul 
Constructorul — Independența 
Carnati Mîrșa. în grupa 7—12 : 
Minerul Cavnic — Universita
tea Clui-Napoca. Politehnica 
Timisoara — Tractorul Brașov 
si Relon Savinesti — Construc
torul Oradea.

ANCHETE DE SFÎRȘIT DE AN
E vremea anchetelor de 

sftrșit de an și pretutindeni 
se desemnează „cel mai bun" 
și „cea mai bună". Din lume, 
continente, zone geografice, 
din fiecare țară, pe ramuri de 
sport. Desigur, ziariștii de 
sport sînt în primele rînduri 
ale realizatorilor de anchete, 
fiecare cu specialitatea sa și 
— de ce nu ? —, omenește, cu 
slăbiciunea pentru un spor
tiv sau altul. Un ziarist de 
haltere, de pildă, va admite 
foarte greu că un record mon
dial la haltere poate fi mai 
prejos decît un record mon
dial la atletism sau înot. Alte
ori, opiniile sînt influențate 
de impactul diferit al disci
plinelor, perfdrmanțelor și 
sportivilor in rîndul opiniei 
publice.

Un exemplu: Carl Lewis a 
fost desemnat de majoritatea 
anchetelor internaționale (prin
tre care și două prestigioase, 
cele ale ziarului ,,L’ Equipe" 
și agenției „Internaționale 
Sport Korrespondenz" din 
Stuttgart) drept cel mai bun 
sportiv din lume al anului. 
Admitem că 1983 a fost anul 
atletismului și este firesc ca 
în fruntea clasamentului să 
se găsească un atlet. Toată 
lumea știe că Lewis este un 
fenomen, calitățile l-au fost 
licitate și supralicitate de pre
sa din întreaga lume. Dar ne 
putem întreba, de pildă, ,.de 
ce Lewis șl nu Edwin Mo
ses" ? E drept, „noul Owens" 
este triplu campion mondial 
la Helsinki (100 m, lungime, 
4X100 m), dar el nu a stabilit 
încă nici un record mondial 
individual și nici chiar invul
nerabil nu este, după cum a 
demonstrat Calvin Smith, care 
l-a întrecut categoric intr-o 
cursă de ZOO m după C.M. 
Moses, in schimb, și el cam
pion al lumii — învingător 
cu peste o secundă, diferență 
aproape de neimaginat ! — a 
dus recordul mondial al pro
bei de 400 mg la 47,02 și este

Aspect dm intil- 
nirea dintre WAT 
Stadlau și VEU 
Feldkirch (7—3) 
din cadrul cam
pionatului de ho
chei al Austriei, 
Hill înscrie pentru 
formația Feldkirch.

Telefoto : 
AP — AGERPRES 

unional au nacticinat la o 
cursă de fond pe 30 km. la 
Siktivkar. Primul s-a clasat 
campionul olimpic Nikolai Zi-

• Etape non-stop in campio
natul Angliei, in timpul sărbăto
rilor de iarnă. In numai 6 zile 
au fost programate 4 etape: la 
26 șl 27 decembrie, apoi la 31 
decembrie și 2 ianuarie ! Un e- 
fort remarcabil, desigur. Iată 
clleva rezultate din iocuciie des
fășurate .la ?6 și 27 decembrie: 
West Bromwich — Liverpool 1—2. 
Liverpool — Leicester 2—2. Co
ventry — Manchester Utd. 1—L 
Manchester Utd. — Notts County 
3—3, Notts County — Luton 0—3, 
Tottenham — Arsenal 2—I. Aston 
Villa — Tottenham 0—0. Arsenal
— Birmingham 1—1. Southampton
— Watford 1—6, West Ham — 
Southampton 0—1. După 20 de 
etape, pe primele locuri: F.C. 
Liverpool 41 p, Manchester Utd. 
36 p, Southampton 37 p. Pe ul
timele: 20. Notts County 16 p, 
21. Stoke 16 p, 22. Wolverhampton 
M D.
• ȘI in Spania competițiile se 

tin lanț. Miercuri seara a avut 
loc o etapă de cupă, iar la 1 
ianuarie se va desfășura ultima 
etapă a turului campionatului... 
Reprezentativa Spaniei va sus
ține. sub îndrumarea directoru
lui tehnic Miguel Munoz, mai 
multe jocuri de pregătire In ve
derea turneului final al C.E.: 18 
ianuarie, cu Ungaria, la Madrid: 
29 februarie. cu Austria sau 
Elveția: 31 mai, cu Ungaria, la 
Budapesta: la 6 iunie cu o echi
pă încă nedesemnată. Campiona
tul se va încheia la 29 aprilie, 
iar lotul va pleca In Franța Ia 
10 iunie. Cantonamentul echipei 
va începe la 7 mal. 

neînvins dc mai bine de șase 
ani, de la 29 august 1977 l Nu 
se confundă oare, prea ușor, 
în cazul lui Lewis, potenția
lul (deci virtualitatea) cu 
performanța ?

Și mal greu sînt de com
parat performanțe din spor
turi diferite. Iată, la femei, 
jucătoarea de tenis Martina 
Navratilova pare să fie alea
sa celei mai mari părți a zia
riștilor sportivi din lume. Este 
adevărat, ea a cîștigat mai tot 
ce se putea ciștiga, domină 
net tenisul mondial feminin. 
Dar, în anul atletismului, ce 
trebuia să facă mai mult Jar- 
mila Kratochvilova decît cele 
două excepționale recorduri 
mondiale la 400 m (47,99) și 
soo m (1:53,28), dublate de 
titluri mondiale în ambele pro
be, pentru a putea fi consi
derată prima sportivă a anu
lui ? Sau: de ce un titlu mon
dial la maraton — și-atîta ! — 
o poate aduce pe Grete Waitz 
printre primele cinci sporti
ve ale lumii in sezonul in 
care Joan Benoit a spulberat 
cea mai bună performanță a 
maratonului, iar Anișoara 
Cușmir, autoarea unui record 
fabulos (precedat de alte pa
tru, două în sală, două afa
ră), n-ar avea acest drept ? 
N-a cîștigat la Helsinki, veți 
spune. Dar nici Zhu Jianhua 
n-a teșit campion mondial (ba 
s-a clasat chiar al treilea...), 
dar săritorul chinez „intră" 
in primii cinci, deși cei doi 
centimetri pe care el i-a a- 
dăugat recordului la înălțime 
nu suportă comparația cu 
„saltul" Anișoarei de la 7,20 
m la 7,43 m.

lată, deci, că orice anchetă, 
sumă a unor opinii adesea 
subiective, poate fi discutabi
lă. Insă, tocmai pentru că 
produc discuții, anchetele de 
sftrșit de an sînt așteptate cu 
nerăbdare

Vladimir MORARU

miatov cu timpul de 1.22:56. 
El a fost urmat de Iuri Bur
lakov 1.22:58 si Mihail Devi- 
tiarov 1.23:01.

• In Irlanda de Nord conti
nuă, de asemenea, campionatul. 
Un scor record realizat de Lin
field: 8—1 cu Crusaders I Alte 
rezultate: Clifton viile — Glento- 
ran 0—1. Ards — Coleraine 0—0.
• La terminarea turului cam

pionatului Turciei conduce Ga- 
latasaray cu 23 p. urmată de 
Fenerbahce șl Trnbzonspor cu 
cite 24 p, Besiktas 23 p. In eta
pa a 17-a: Fenerbahce — Ada- 
naspor 1—1. Galatasaray — Sa- 
karyaspor 3—1, AnkaragilcU — 
Kaelispor 1—1.
• Celebrul jucător argentinian 

Diego Maradona (C.F. Barcelo
na) Iși va relua antrenamentele 
la 3 ianuarie. în prezent el se 
află la Buenos Aires. în conva
lescență, și va sosi la 2 ianua
rie la Barcelona.

6 Se apropie de sfîrslt cam
pionatele statelor din Brazilia., 
uimind ca formațiile calificate 
să participe la campionatul na
tional. In statul Sao Paulo, lupta 
pentru primul loc se va da în
tre Corinthians (cu Socrates în 
formație) șl Sao Paulo. Prima a 
eliminat pe Palmeîras, Iar Sao 
Paulo pe F.C. Santos. în sta
tul Minas Gerais, locul 1 a re
venit lui Atletico Mlnelro, unde 
evoluează internaționalul Eder.

S Internaționalul Laszlo Balint 
(de 77 de ori selecționat în e- 
chlpa Ungariei) în vjrstă de 26 
de ani, joacă. în prezent la 
Grenoble (divizia secundă a Fran
ței). El va deveni. în curînd. 
antrenorul reprezentativei de ti
neret a Ungariei.
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