
*.***•<««*
5AL4 d«

g
I LA MULTI

AN I,
1984!

PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VAJ_

ZIAR AL CONSILIULUI NAJIONAL PENTRU EDUCAJIE FIZICA Șl SPORT

| ANUL XXXIX - Nr. 10591ț 8 PAGINI - 50 BANI | Vineri 30 decembrie 1983 |

| TRĂIASCĂ | 
| REPUBLICA | 
| SOCIALISTĂ | 
I ROMÂNIA! i 
f j

Să acționăm In așa fel Incit să Intlmpinăm a 40-a aniversare 
a revoioției de eliberare socială și națională, antifascistă 
șl antiimperialistâ. Congresul al Xlll-lea al partidului 
CD rezultate remarcabile, pentru a putea să stabilim 
la Congres noile obiective plnă In 1990, In vederea înfăptuirii 
neabătute a Programului partidului de făurire a societății 
socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României 
spre comunism!

NICOLAE CEAUȘESCU
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I BILANȚUL MEDALIILOR IN ANUL
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• Campionate mondiale 4 11 16
• Jocuri Mondiale Universitare 6 13 10
9 Super-cupa mondială la handbal 1
® Campionate europene 5 15 18
• Campionate mondiale

(juniori, tineret, cădeți) 3 5 3
© Campionate europene

(juniori tineret, cădeți) 5 8 16
® Cupa campionilor europeni 2
3 Titluri balcanice - seniori 34
3 Titluri balcanice - juniori 76

GINDURI PENTRU NOUL AN
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Ce doresc ? împreună cu

Titlul de campioană Toma Simionov,

la

olimpică o noua medalie

SATISFACȚIA MARILOR 
DIN ANII ISTORIEI NOI

iMPLINIRI 
A ȚĂRII

Los Angeles de aur la Olimpiada
Anul care se Încheie mi-a 

adus foarte multe satisfac
ții : am îmbunătățit de cinci 
ori recordul mondial la să
ritura in lungime (de două 
ori in sală), am ciștigat ti
tlul de campioană mondială 
universitară, mi-am înteme
iat un cămin fericit... N-am 
reușit insă la „mondiale", 
si ciștig decit medalia de 
argint... Pentru anul olim
pic 1984 doresc să fiu sănă
toasă și să am puterea să 
mă pregătesc cit mai bine, 
astfel incit să pot obține re
zultate și mai bune, iar la 
marea confruntare de la Los 
Angeles să fiu capabilă să 
lupt, cu toate forțele, pen
tru Un loc pe podium. Și 
ctnd spun aceasta, mă gin- 
dese nu la oricare alt loc, 
ci la cel rezervat... campioa
nei olimpice !

o mare buoy
ant aflat ci

ANIȘOARA CUȘMIR-STANCIU

Am încercat 
rie, ieri, cind 
— dintre atiția mari cam
pioni ai țării — am fost de
semnat de cronicarii 
tivi cel mai 
anului 
demn 
te. o 
obligă 
susținută in 
nautic, cu multe 
internaționale, cu marea re
gată de pe Lake Cassitas — 
Jocurile Olimpice de la 
Los Angeles. Angajamen
tul meu la această supre
mă competiție este ca. îm
preună cu Toma Simionov, 
si 
in 
m. 
la 
Și 
întrecerilor pe culoarul 1 al 
campionilor !

IVAN PATZAICHIN

1983. 
către 
mare 
la o

spor- 
bun sportiv al 
Este tm irv- 

noi performan- 
cinste care mă 
muncă și mai 

noul sezon 
întreceri

cuceresc medalia de aur 
proba de canoe 2 — 1000

Este ultima Olimpiadă 
care particip ca sportiv 
fin să ies de pe pista

Cu prilejul celei de a 
3â-a aniversări a Repu
blicii noastre și al Nou
lui An, Comitetul Exe
cutiv al Consiliului Na
țional pentru Educație 
Fizică ți Sport adresea
ză tuturor sportivilor, 
tehnicienilor, ți specia
liștilor, asociațiilor ți 
cluburilor sportive, orga- j 
nizațiilor ți instituțiilor 
cu atribuții în sport, ac
tivului obștesc călduroa
se felicitări pentru suc
cesele înregistrate pînă 
acum, multă sănătate și 
mari succese pe drumul 
îndeplinirii în cele mai 
bune condițiuni a tutu
ror obiectivelor mișcării 
noastre sportive în anul 
1984, anul Jocurilor O- 
limpice.

Redacția ziarului „Spor
tul' urează cititorilor, co
laboratorilor și corespon
denților săi

I.A MULȚI ANI !

Cu profunde si puternice 
sentimente de miudrie 
patriotică, tara întreagă, 

to ti cetățenii patriei noastre 
socialiste sărbătoresc astăzi a 
36-a aniversare a proclamării 
Republicii. intimpinind Noul 
An cu mărețe înfăptuiri reali
zate sub conducerea partidului, 
in toate domeniile vieții, neu
tru ridicarea României pe culmi 
tot mai inaltc ale progresului 
Si civilizației.

Trăim aceste clipe cu toată 
bucuria inimilor, cu satisfacția 
marilor împliniri ale acestor 
ani de istorie nouă socialistă, 
cu mindria că Republica So
cialistă România este astăzi o 
tară stimată si prețuită in toată 
lumea. bucurindu-se de un 
prestigiu unanim, cum n-a avut 
tara noastră niciodată in mi
lenara sa istorie. Această înaltă 
prețuire o datorăm politicii 
înțelepte, clarvăzătoare a parti
dului și statului nostru, activi
tății neobosite, strălucite și pil
duitoare, plină de înțelepciune, 
desfășurată de tovarășul 
NICOLAE CEAUSESCU. secre
tarul-general al nariidjijui. nrc- 
sedintele tării, consacrată nea
bătut înfloririi necontenite a 
României. întăririi continue a 
suveranității Si independente» 
patriei noastre, cauzei uăcie. li
bertății si progresului ialregii 
omeniri.•

Ziua Republicii. sărbătoare 
dragă întregului popor român, 
este cinstită cu aleasă bucurie, 
cu elan si înflăcărare ca o vic
torie însemnată in lupta isto
rică ne care poporul nostru a 
înccput-o in august 1941 pentru

a pune temelii trainiee noii 
oriaduiri. pentru transformarea 
revoluționară a societății, pen
tru abordarea cu mai multă 
vigoare a drumului spre socia
lism si comunism. Minunați* 
ani ai Republicii, bagati in în
lănțuiri ne toate nlanur.lc dez
voltării vieții si societății noas
tre. cu deosebire in ultimele 
două decenii, au relevat cu tă
ria fantelor justețea politia* 
promovate de Partidul Comu
nist Român, care s-a dovedit 
în toate împrejurările exponen
tul celor mai legitime interese 
ale întregului nooor. înfăptuind 
istoricele hotăriri ale Congre
sului al XII-lea si Conferinței 
Naționale ale partidului, oa
menii muncii din tara noastră 
— români, maghiari, germani 
si de alte naționalități — au 
obținui succese remarcab le s* 
in 1983. După cum sublinia 
secretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceausescu, la 
Plenara Comitetului Central al 
Partidului Comunist Rjmâa din 
14—15 noiembrie, oe baza re
zultatelor din primele zece luni 
ale acestui an. se poate aprecia 
oâ olanul pe 1983. in industrie, 
se va indenlini in bune condiții, 
realizindu-se un ritm de creș
tere a producției industriale de 
circa 5 la sută. S-au obtinut, 
de asemenea, rezultate pozitive 
in ce privește indicatorii eco
nomici. iar ia agricultură, in 
condițiile secetei din acest an. 
s-a realizat, pe ansamblu, o 
nroductie satisfăcătoare. S-au 
dezvoltai, de asemenea și cele
lalte sectoare de activitate.

Ia cartea de aur a lui 1983.

Din cuprinsul ziarului:
1983, cel mai productiv an din istoria 

fotbalului românesc (pag. 2-3)

Retrospectiva succeselor
sportivilor români

in anul 1983 (pag.1 4-5)

„DACIADA" — fusdament 
solid al mișcării noastre 

sportive (pag.] • 8-a)

la loc de cinste s-au înscris e- 
venimenle de însemnătate 
majoră in viata partidului, a 
statului. In luna august, la 
Mangalia, a avut loc Consfă
tuirea de lucru pe problemele 
muncii organizatorice si poli
tico-educative. ale cărei dez
bateri au fost consacrate ana
lizei activității desfășurate de 
organele si organizațiile d® 
partid în vederea realizării is
toricelor hotăriri ale Congre
sului al XII-lea si ale Confe
rinței Naționale ale partidului. 
Cuvintarea rostită de tovarășul 
Nicolae Ceausescu la această. 
consfătuire, document de ex
cepțională însemnătate pentru 
afirmarea puternică a spiritului 
revoluționar, pentru iulărirea 
rolului conducător al nartidului 
în dezvoltarea societății noastre 
socialiste, cere tuturor comu
niștilor să se manifeste în toate 
împrejurările ca adevărata con
ducători revoluționari capabili 
să pună, in orice împrejurare, 
mai presus de interesele per
sonale interesele partidului, ale 
poporului, luptînd fără preget, 
oină la sacrificiul de sine pen
tru izbînda acestora.

In acest an s-a manifestat eu 
o forță mereu crescută lupta 
pentru Dace a întregului nostru 
popor. România socialistă, prin 
glasul de inallă autoritate —al 
tovarășului Nicolae Ceausescu, 
prin Apelul Marii Adunări Na
ționale către parlamentele și 
parlamentarii din statele eu
ropene. S.U.A. si Canada, a 
făcut din nou dovada voinței 
sale neclintite de pace, răspun
derii pe care o manifestă fală 
de interesele vitale ale po
norului nostru si. in același 
timp, ale tuturor popoarelor, 
fată de soarta întregii civilizații 
umane. Adăugindu-se multiple
lor demersuri ale secretarului 
general al partidului, președin
tele Republicii, inițiativelor sale 
de pace de amplu răsunet, me
sajelor adresate unor șefi de 
stat si de guvern. întregii acti
vități prodigioase, multilaterale, 
neobosite consacrate salvgar
dării destinelor umanității, cu- 
.vintarea rostită de la înalta 
tribună a Marii Adunări Na
ționale. prin pozițiile princi
piale si constructive be care le 
susține, prin caracterul intens

(Continuare In pag. a 6-a)



1983, CEL MAI PRODUCTIV AM DIN
Parcurgînd cu brio traseul calificării

f CHIPA ROMÂNIEI PRECÂTEȘTl,
AM, „PARISUL" (’84) 

Și „MEXICUL" (’86)
...Memorabilă, pentru toți iubitorii fotbalului din tara noas

tră. acea zi de 30 noiembrie 1933 cînd, la capătul dramaticei 
partide cu Cehoslovacia, disputată la Bratislava, echipa națio
nală a României a obținut dreptul de participare la turneul 
final al campionatului european ! Un succes de prestigiu al miș
cării sportive din tara noastră, o performanță cu larg ecou în 
arena internațională. Intr-adevăr, la puțin timp după ultimul 
fluier al arbitrului ungur Palotai, telexurile, teleimprimatoa
rele agențiilor de presă au făcut cunoscută lumii întregi is
prava echipei române. Ziare prestigioase de mare tiraj i-au 
apreciat, de asemenea excelenta ei comportare în cea mai 
grea serie eliminatorie. „HAI ROMANIA, HAI LUCESCU!". 
iată, de pildă, titlu] comentariului publicat in cot’d'anul de spe
cialitate „Deutsches Sport Echo", care apare la Berlin, în RD. 
Germană.

Bratislava, 30 noiembrie. Ne mai despart 90 de minute de calificarea in turneul final al C.E. 
De la stingă la dreapta : Ungureanu, Negrilă, Rednic, Geolgău, Gabor, Boloni, Klein, Cămă- 
taru, Iorgulescu. Lung, Ștefănescu.

Scurtă
O zi de neuitat, firește, a- 

ceasta a calificării. posibilă 
însă si prin antecedentele ei. 
Să le reamintim.

...La început a fost victoria 
obținută, ne DroDriul teren. în 
dauna Ciprului doar la sco
rul de 3—1. Un start ezitant al 
noii reprezentative de fotbal 
a României dar un rezultat pe 
măsura șanselor acordate ei 
de specialiști.

...Tricolorii au continuat cu 
un 2—0. realizat Ia București, 
în compania Suediei, alcătuită 
Pe scheletul lui I.F.K. Gote- 
borg deținătoarea la ora a- 
ceea. a Cupei U.E.F.A. Deși 
prin această victorie Româ
nia reușea o premieră in pal
maresul jocurilor cu formația 
nordică. tehnicienii vorbeau, 
ne bună dreptate, de Italia si 
Cehoslovacia ca despre prota
gonistele seriei.

...Apoi la 4 decembrie 1932. 
senzație la Florența ! Româ
nia si tinerii ei antrenori. 
Mircea Lucescu si Mircea Ra
dulescu fac abstracție de 
aprecierile specialiștilor si scot 
un 0—0 în 10 oameni din mln. 
65 (cînd arbitrul francez Kon- 
rath s-a pripit să-i arate lui 
Ticleanu cartonașul rosul. în 
disputa cu campioana lumii.

în grupa noastră, aceasta a 
fost ultima partidă a anului 
’82. Rossi. Zoff. Gentile. Ca- 
brini si ceilalți mundiali" a- 
nunță vendetta, dar, la 16 
aprilie ’83. tricolorii își trec 
în palmaresul lor un nou 
rezultât-premieră : victorie a- 
supra Italiei. la București, 
printr-un eol. sut nâpraznic al

istoria
Iui Boloni. pe care, se spune. 
Zo.ff aproape că nu l-a văzut.

Prima înfringere a Suuadrei 
Azzurra intr-un meci ofi
cial. de la cucerirea titlului de 
campioană a lumii, atrase a- 
tentia asuora învingătoarei 
ei. echipa României insta
lată la șefia grupei. „Dacă am 
Învins o campioană mondială, 
proaspătă deținătoare a tro
feului. de ce n-am depăși și o 
fostă campioană europeană-?" 
— îsi sd • probabil selectio- 
nabilii noștri si deconectarea 
lor prematură, la iumătatea 
întrecerii, se va traduce, la 
15 mai ne același gazon cu 
un eșec în meciul cu Ceho
slovacia. care împreună cu 
Suedia (ambele cu +3 in cla
samentul adevărului fată de 
România cu —11 devin echi
pele cu sansa intii ! A fost o 
înfringere usturătoare din 
care insă tricolorii si antreno
rii lor au invătat mult. Proba ? 
La proxima ei evoluție ,9 iunie 
’83). formația României în
trece Suedia in fief-ul aceste
ia ! La finele unei porțiuni 
dificile in cursa calificării, 
cu trei meciuri susținute la 
un scurt interval In com
pania celor 3 mari" clasa
mentul adevărului se pre
zenta astfel : Cehoslovacia +3. 
România +1. Suedia 1-1

...O bună parte din stagiunea 
de toamnă conform programu
lui stabilit. România e .. spec
tatoare. ..Asistă" la meciul 
Suedia — Cehoslovacia (scor 
1 —9) si succesul gazdelor li 
convine : 
intîlnîrea 
si. firește

.urmărește" apoi. 
Italia — Suedia 
victoria oaspeților

(la un -scor. 3—0. de nimeni 
scontat) o descumpănește. 
..Italia, sau. mai bine zis. noua 
echipă a Iui Enzo Bearzot — 
calculează Mircea Lucescu — 
a Dierdut acasă la ca. cu atit 
mai puțin nu va fi in stare să 
ia punct, în deplasare, de la 
Cehoslovacia. înseamnă că to
tul depinde acum numai de 
noi ! Pentru a depăși Suedia, 
instalată in fruntea seriei, 
cu 11 puncte si +9 la golave
raj. va trebui să învingem pe 
Cipru, la Limassol, si să scoa
tem măcar un punct in ultimul 
meci, cel de Ia Bratislava".

Greu, extrem de greu de 
realizat acest ultim ..tur de 
forță". dar nu imposibil. Si 
ultimii metri ai acestei formi-

Concurentă stimulatoare, ambianță prielnică performanței
Cercetind „fisele de con

curs". vom vedea că. pe par
cursul întrecerii. antrenorii 
M. Lucescu si M. Rădulescu au 
folosit 26 de jucători. Un nu
măr mare la prima vedere, 
mai mult de două echipe, pe 
deplin justificat. însă in cele 
din urmă, de următoarele con
siderente : >

— timpul scurt avut la 
dispoziție de antrenori (de la 
data preluării conducerii teh
nice — noiembrie 1931 — Si 
oină la primul meci oficial, cel 
eu Cipru, la 1 mai 1982) pentru 
cristalizarea unei formule de 
echipă. potrivit cu ideea de ioc 
preconizată ;

— înaintea startului «fieial 
in preliminariile C.E.. ea si 
după aceea, s-au înregistrat ea- 
meroase indisponibilități, cau
zate de accidentări (KIein, 
Ștefănescu, Cămătaru. Bălăci, 
Ticleanu. Andone) sau de sus
pendări (Țideanu) ;

— ieșirea temporară din 
forma sportivă a unora dintre 
titularii Inițiali, ea de exem
plu Gabor. Geolgău. Iorgulescu 
5.a. ;

— în sfirșit. dar nu în cele 
din urmă, acest lot lărgit se ex- 
olică si Prin dorința firească a 

dabile curse. în care numai u- 
nul singur cîstigă. sînt parcurși 
de tricolori cu o voință de fier.’ 
în Cipru, Boloni înscrie golul 
victoriei, apoi, la Bratislava. 
Geolgău deschide scorul pen
tru ca echipa lui să fie sigură 
de remiza care îi este sufi
cientă. România, echipa cu 
sansa a 4-a la start, detronea
ză „pe potou". Suedia, înche
ind întrecerea in fruntea 
celei mai dificile grupe ! A 
fost, intr-adevăr, foarte. f< ar
te greu, dar cu atit mai plăcut, 
în „vestiarul bucuriei". de 
sub stadionul lui Slovan răz- 
bătea de afară bucuria de 
nestăvilit a miilor de suporteri 
români, veniti să-si încurajeze 
echipa de inimă.

conducerii tehnice de a crea o 
concurentă stimulatorie pentru 
unele posturi — într-o atmo
sferă de lucru prielnică per
formantei înalte — între jucă
tori cu state mai vechi de ser
viciu în echipa reprezentativă 
si fotbaliști tineri, dornici de

Suplețe tactică In „duelurile" purtate cu Arnesson și Havranek
Deși calificată cu brio, n-am 

face un serviciu echipei noas
tre naționale si antrenorilor ei 
dacă acum, la ora bilanțului, 
n-am reaminti faptul eă sub 
aspectul ideii de ioc lucrurile 
n-au mers cum trebuie în u- 
nele meciuri, chiar dacă, final
mente. rezultatele i-au fost 
favorabile. Ne referim la lo
cul de la Hunedoara cu Cipru 
(cînd desprinderea ne tabela 
de 9cor s-a făcut dună multe 
emoții), ta Prima manșă cu 
Italia (cînd. speriată de faima 
oartenerei. formația noastră 
s-a lăsat prea mult dominată 
si in repriza de egalitate nu
merică). ne referim. în sfîr- 
eit. ta locul disputat si pierdut, 
acasă, cu Cehoslovacia. Dar 
modul de abordare a acestui 
ioc cu fosta campioană a Eu
ropei s-a corectat si i-a prile- 

afirmare. avînd. bineînțeles, 
girul talentului.

A rezult, astfel, o echipă o- 
mogenă atit din punct de ve
dere tchnien-tâetic. cit si sub 
aspectul puterii de luptă, care 
în cele mai multe din meciuri 
si-a păstrat .coloana ei verte
brală" : Lung — Ștefănescu — 
Boloni — Bălăci — Cămătaru. 
Un ..ax central" de ridicată 
clasă internațională care a 
acționat sincron cu nu mai 
outin valoroasele piese Red
nic. Iorgulescu. Ungureanu. Ti
cleanu, KIein, cei care au al
cătuit. in li vi mari, grupul ju
cătorilor titulari.

Pe fondul concurentei stimu
latorii.- care a condus. în ulti
mă analiză, si la însușirea în 
bloc a ideii de joc, indisponi
bilitățile ivite în rindul unora 
dintre titulari nu au afec
tat omogenitatea tehnică, 
tactică, psihică. Nici ’în parti
da cu caracter decisiv, cum a 
fost aceea de la Bratislava. în 
care o mutare fortată în apa
rentă (Rednic — în rol de mij
locaș. în locul lui trecînd Ne
grilă) s-a dnvedit eficientă si 
extrem de utilă.

I

<

iuit . o -■ ’.rălueită revanșă. în 
olanul strategiei ca si al tacti
cii speciale, lui Mircea Luces
cu. „O pradă ușoară în mina 
mea. acest foarte tinăr tehni
cian. care vine la .Stockholm 
după o înfringere oc propriul 
teren. Așa și-o fi spus Arne- 
sson. Atacurile echipei sale 
aveau însă să se spargă cu re
gularitate de un sistem de
fensiv întărit în axul central, 
în .cîmpul adevărului", cu 
Ștefănescu. Andone si Boloni. 
A fost suficient ca echipa Sue
diei să se deschidă în cîteva 
rînduri centru ca .Pionul a- 
vansat". Cămătaru. să fruc
tifice una din ocaziile tvute 
la dispoziție. Contraatacurile 
fulgerătoare, alternate cu mo
mente de păstrare a mingii au 
constituit lecția pregătită în 
mod special pentru Stockholm.

1
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Cea mai mare performanță obținută vreodată de echipa Dinamo

SENZAȚIONALA ELIMINARE A CAMPIOANEI EUROPEI!
A 35-a aniversare a clubului 

Dinamo. sărbătorită în acest 
an. a fost onorată cu cinste de 
echiDa de fotbal. Putem spu
ne că a fost cel mai reușit an 
al secției de fotbal a clubului 
din sos. Stefan cel Mare. în 
vară, al U-lea titlu de cam
pioană națională a poposit în 
vitrina clubului. O performan
tă care situează oe Dinamo în 
fruntea listei echipelor noastre 
eîstigătoare de titluri naționa
le. Acest frumos succes a fost 
urmat de participarea in C.C.E.. 
competiția nr. 1 a celor mai 
valoroase formații de club din 
Europa.

Fiind. o prezentă obișnuită 
în C.C.E.. Dinamo București a 
bătut de mai multe ori la Poar
ta marii performante In aceste 
atit de pasionante dispute, dar 
fără ca ea să i se deschidă... 
Ne amintim. în primul tind, de 
acea .infernală" dublă manșă 
cu Inter-ul lui Helenio Herre
ra. cînd, la Milano, o mare 
ratare a lui Frătilă a Privat pe 
campioana noastră să alun
gă în „înalta societate" a for
mațiilor de club de pe bătrfnul 
continent. Revanșa cu Inter a 
venit peste ani si nu putem 
uita acel 1—1 de la Milano, ur
mat de 3—2 la București. Păs
trăm încă vii în memorie efor
turile dinamovistilor din a- 
cceașl Întrecere a C.C.E. de 
a depăși pe campioana Ceho

slovaciei. Dukla Praaa. fapt 
împlinit ca urmare a unei evo
luții remarcabile. 2—0 oe arhi
plinul stadion ..23 August" din 
Capitală si 1—2 in ..Orașul de 
aur" de ne Viltava cu acel gol 
splendid al lui Tălnar. Stopată 
de Aston Villa, echipa noastră 
campioană a... strîns din dinți 
si a luat-o din nou de la ca
păt.

A urmat ediția 1983—‘34 și. 
odată cu ea. Dinamo a devenit 
un nume de rezonantă în în
treaga lume orin senzaționala 
eliminare a actualei deținătoa
re a C.C.E. arhicunoscuta 
Hamburger S. V. Chiar dacă 
sortii au suris din startul com
petiției jucătorilor dinamo- 
visti. ei avînd ca adversară. In 
primul tur ne campioana Fin
landei. Kuusysi Lahti de care 
a dispus în ambele manse 
(1—0 la Lahti si 3—0 la Bucu
rești). in continuare ..Zeița 
Fortuna" si-a întors fata... de 
la echipa noastră campioană si 
a decis : Hamburger S. V. Ni
meni alta decit campioana 
Europei, cea care astă-vară în
trecea la Atena ne ..bătrina 
doamnă" din Torino. Ju- 
ventusul iui Rossi. Platini. 
Boniek «i al altor mari vedete 
Hamburger S.V.. multipla 
campioană a Bundesligii. un 
UI" de mare calibru, condus 
cu măiestrie în teren de tena
cele Magath si. din afara lui. 

de celebrul antrenor Ernst Ha- 
ppel.

Cine i-ar fi acordat sanse lui 
Dinamo in această confruntare, 
care Părea evident dezechili
brată ? Nimeni. absolut ni
meni. Poate doar cei mai fa
natici suporteri. Dar antre
norii si iucătorii echipei Dina
mo. au crezut.. Si de la aceste 
premise a pornit totul. Adică 
cea mai strălucită performan
tă a lui Dinamo in disputa cu... 
Europa competițiilor de club.

Acele minunate seri ale zile
lor de 19 octombrie (de la 
București) si 2 noiembrie (la 
Hamburg) vor rămine de neui
tat. Ele au fost scrise cu ma
juscule de presa sportivă de 
pretutindeni. Si era firesc, 
pentru că scorul general de 
5—3 (3—0 si 2—3). favorabil lui 
Dinamo, a fost realizat într-o 
manieră de ioc net superioară 
a echipei noastre. Eliminarea 
lui Hamburger S.V. a însemnat 
pătrunderea Iul Dinamo în 
rindul celor mai bune echipe 
din Europa. Promovarea In 
sferturile de finală ale C.C.E. 
este deopotrivă meritul an
trenorilor Dumitru Nieolae- 
Nicusor al Cornel Dinu ca ai 
al tuturor tocătorilor dinamo- 
vistl (Moraru. Rednic. Andone. 
AI. Nicolae. I. Marin. Stănescu. 
Multescu. Augustin. Custov. 
Movilă. Tălnar. Dragnea și 
Orac) care an weefttit ambeta 

Secvență, eu Au
gustin in rolul 
principal. din sea
ra victoriei dma- 
moviste In fața 
campioanei Euro
pei.

meciuri in profunzime, oină în 
cele mai mici amănunte. „Do
sarul Hamburg" a cuprins a- 
oroximativ 300 (!) de pagini de
falcate Pe capitole. Un dosar 
din care cei doă antrenori n-au 
omis absolut nimic, pornind 
de la maniera de ioc a adver
sarului. 4n ansamblu si ne 
compartimente, prezentînd ca
racteristicile fiecărui iucător 
vest-german. trecînd prin 
..filtrul* teoretizărilor sau al 
vldeomagnetosconului. fiecare 
mișcare. fiecare gest. fie
care calitate sau deficientă ale 
lui Stein, Kaltz, Magath, Hart
wig, Schatzschneider g ale 
celorlalți component! ai cam
pioanei R. F. Germania.

Asa s-a acria, in această 
toamnă, una dintre cele nud 
frumoase file din istoria 
fotbalului românesc. senza
ționala calificare a lui Di
namo In sferturile de fiitală ale

C.C.E insemnînd si un im
portant stimul moral pentru 
echipa națională în difici
lele ei partide — trecute cu 
brio — cu Cipru si Cehoslo
vacia. care au dus tricolorii la 
turneu] final al C.E. din Frnn- ta.

Autoarea unei splendide si 
de mare prestigiu performante 
internaționale. Dinamo a fost. 
In anul 1983. un adevărat- 
element dinamic al între
gului nostru fotbal. Drept pen
tru care merită cu prisosință 
calde felicitări.

La sfîrsitul turului. Dinamo 
si-a îmbogățit palmaresul si 
cu tilul — simbolic — de 
campioană de toamnă.

Dar să privim si In viitor șl 
•a-i urăm : mult succes ia 
dubla eonfruntâre cu Dinamo 
Minsk 1 j

Gheor&he NERTEA
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Iocguîesca X X X X X X — X

Ștefănescu X — X X X X X
Bogdan X - - — - - — —

Ticleanu <-> X X - - X -

Petcu — — — — — — —
Bbldni X X X X X X X X

Bălăci X X X X X 89‘-> — —

Gabor X 69'-* 50'—* — 46’-> — -♦73’ 75’->

Cămătarii X 5S’-> X 61—> X X X

Văetuș 66‘-> — — — — — — —

Augustin -)GSr — —>86 78-> X ->72' — ^73‘

Andone . - X ->58' ->70' -^Gf X — -
Un^ureanu - X X X X X X X

Klein - 85—> X X X X X X

Custov - —>85' - - - — - -

Cîrțu - —>63* - -W7' — - - - »

D.Georijescu - X - - - - —
— |

Lung - — X - X X X X j

Geolgău - — - 17—> ->46' —>83* -
X |

Mulțescu - - - — - 46‘-> - ll

Coraș - - - - 75-* -

Hatji — - - - —>46'

AINicolae | - - - - — X
Negrilă 1 - - - - - - x 1

Privind harta Europei cu etic 8 lari caiiiicdc

„TRICOLORII" ÎNTRE 

RUMMENIGGE Șl PLATINI.

fX=meci jucat 90 de minute: — ^absentă; 74, dupâ minut=înlocuire 
k— —^înaintea minutului «intrare

L.Si cind Havranek a apreciat 
că echipa României va aplica 
aceeași tactică si pentru Bra
tislava. M. Lucescu si secun
dul său. M. Radulescu. s-au 
prezentat pentru ultima si 
decisiva partidă cu... altceva ; 
cu scheme bine însușite de tri-

★

colori în scopul de jucării pre
singului. cu atacuri repetate si 
incisive Ia care, acum spre 
deosebire de Stockholm oar- 
ticioau si... Sundasii. Deși mîh- 
nit în finalul oartidei. Ilavra- 
nek n-a pregetat să-i strîngă 
mîna lui Lucescu. să-l felicite.

★ A
, Ce. anuare vor aduce nou. in jocul echipei României Pentru 
.,Paris", antrenorii M. Lucescu si M. Răd«lcscu? Mai mult ca 
sigur că. in dorința ca tricolorii să-și urmeze drumul lor as
cendent, ei vor pregăti noi surprize in această direcție. Inclu
siv la ^capitolul ofensivă, unde — știu și antrenorii, cunosc 
foarte bine și jucătorii — mai sînt unele lucruri de pus la 
punct Pe fundamentul solid pe care echipa <a l-a clădit în im
portantul moment al fazei de apărare, de unde și numărul mic 
de goluri primite (3), ea trebuie să-și însușească, cu mai mult 
Slrg decit a făcut-o pînă acum, arta de a construi și a finaliza. 
Așa cum au subliniat și antrenorii ei. echipa noastră națională 
a parcurs in preliminariile C.E.. doar o anume etapă, aceea a 
acumulărilor. Prezența la o competiție de amploarea turneului 
final al C.E. reclamă, desigur, și efectuarea saltului calitativ 
ta pregătire și joc. Este pasul însemnat înainte, care odată 
efectuat — și cu sprijinul competiției interne — va putea în
dreptăți speranțele tricolorilor și pentru „Mexic —1986".

Gheorghe NICOLAESCU

S-a spus deseori că fotbalul european este dominat de 
fotbalul mai rece al Nordului, reprezentat puternic de 
echipele Marii Britanii, de R.F. Germania, de Suedia, li
derul Scandinavîei, și nu numai de ele — dacă ne gîndim 
la mereu solida echipă a Uniunii Sovietice și la Polo
nia, o adevărată performeră a ultimelor trei ediții a 
Mund idelor.

Și de data asta, adică pentru Campionatul european 
1984, Nordul era favorit. Și cu toate acestea, acum, la 
încheierea preliminariilor, tabloul final'iștilor e oarecum 
neașteptat. în duelul dintre Nord și Sud, ghetele de fier 
ale Nordului au pierdut destule dueluri cu pantofii mai 
elastici a* Sudului. E suficient să privim harta Europei 
fotboli-sice, pentru a ne da seama câ Sudul a ciștigat 
întrecerea cu ă-3 I

GREAT BRITAIN, OUT!
Marea absență este Insula, care a creat fotbalul, dar 

care constată cu stupoare că progenitura sa se schimbă 
de la o zi la alta, și asta nu numai prin eforul estetic 
al Braziliei.

Cine și-ar fi putut închipui că acest ,.Campionat al 
Franței" se va disputa fără măcar una din cele patru 
echipe britanice, după ce — hai să luăm la întîmplare 
— acum exact 25 de ani, în Suedia, se vorbea despre 
escadra britanică, reprezentată de toate cele patru echipe, 
în frunte cu nava fanion England ?

O CUPA A ȚĂRILOR LATINE »
A doua mare surpriză — hai s-o recunoaștem — este 

victoria finală a României. în dauna unui întreg trio favo
rit : Italia. Cehoslovacia, Suedia. Această surpriză pen
tru mulțl dintre comentatorii Europei, departe de a fi 
primită cu reținere, este salutata de o bună parte din 
presa continentală ca un plus de culoare, echipa Româ
niei întărind blocul latin, și asa remarcabil prin fantezie 
șl culoare, la care se adaugă fotbaliștii iugoslavi. cu 
gleznele lor gresate de nisipul și valurile blînde al Adria- 
tâcei.

HITCHCOK, GALEZUL
La 30 noiembrie, fotbalul românesc a trăit o seară de 

mare tensiune pe malul Dunării, la Bratislava. Am zis 
atunci că e greu sâ se repete suspense-ul acelei nopți 
de neuitat. Dar iată că în seara de 21 decembrie Cam-

pîonatul europeaa a trăit Ia Split 
unul dintre cele meri dramatice mo- 

. mente din istoria fotbalului.
In minutul 89. la 2-2 in meciul 

Iugoslavia - Bulgaria, calificată era 
...Țara Galilor, Cardîff-ul întreg pre
găti ndu-se să destupe șampania ce
lui moi neașteptat cadou pentru săr
bătorile de iarna.

în minutul 88, Bulgaria a fost la 
cîțiva centimetri de calificare, 
tarul Simovici, __ /..J ...
greutate sâ oprească mingea care se 
îndrepta spre fileu.

In minutul 89, bulgarii repetă ki 
cub ocazia minutului precedent, 
tînd neverosimil, Iskrenov, Gocev fl 
Dimitrov avînd variante de ant-renar 
ment pentru înscrierea golului vto- 
toriei șl calificării, în cadrul unei 
superiorități numerice de... 8-1, 6-
rau desigur secundele în care do
purile sticlelor de șampanie de Io 
Cardiff, izbeau tavanul...

In minutul 90, atacă iugoslavii, ou 
o șansă din 100 sau d intr-un mi
lion. Sprint pe partea stingă al Iul 
Zlatko Vuiovici — dar Zlatko a mal 

centrare 
fața 
ins-

por-
reușind cu mar*

ra-

Zl-atko Vuicvici 
sprintat de atîtea ori.., — 
spre grupul comprimat în 
porții și Rad ci novici țîșnește, 
crîi'nd cu capul.

Iugoslavia, * “
era ca 
mîna în 
81... $i 
de foc" 
peratura 
mania — Franța, de la SevHfc Mon
dialului spaniol...

calificată I După ce 
și eliminată cu o sâptâ- 
urmă la Cardiff, în minutul 

după aceste ,.patru mimate 
care depășesc cu mult tem- 
neuitatuîui meci R.F. Ger-

AȘII TRICOLORILOR NOȘTRI
Ce reprezintă nucleul final iștilor 

de la Paris ?
DANEMARCA, socotită de unii mal 

puțini cotată, vine cu o carte de 
vizită care spune totul : a eliminat 
Anglia, chiar la Londra. Cum ? 
Cu jucătorii ei . care, nemulțumit! 
fiind poate de nivelul campionatu
lui lor, fac cîțiva pași spre R.F.G., 

• și joacă în Bundesliga, pînă nu de
mult un fel de campionat motorizat 
pe gazonul imens al Europei.

ROMÂNIA, un alt musafir neașteptat, dar care pune 
pe masă trei ași : Italia, campioana mondială, Cehoslo
vacia și Suedia. Vestea calificării „tricolorilor" a fost 
bine primită în Parisul care păstrează plăcuta amintire 
a turneului patronat în vara trecută de Paris Saint Ger
main.

R.F.G.-ul, care nu are nevoie de cărți de vizită, deoa
rece e oricum nr. 1 european, chiar dacă Italia...

IUGOSLAVIA, una dintre cele mai frumoase echipe ale 
Europei, chiar dacă acum s-a calificat doar printr-o serie 
de miracole.

BELGIA, care continuă să-și transforme mereu porecla 
(„diavolii roșii") în renume, dovadă și victoria ei asupra 
Argentinei în seara uverturii Mundialului spaniol.

FRANȚA, a cărei emblemă nu e atît cocoșul galic, cît 
Fanfan la Tulipe, cu tot ce a avut mai fantezist si nuri 
generos legendarul ei personaj.

PORTUGALIA lui Diamanti-rio, adică un adversar foarte 
potrivit pentru setea de revanșă a craiovenilor și un nou 
mare examen pentru strategul Lucescu.

SPANIA, care trece Pirineii cu o viză malteză. dar 
care poate fi un adversar de prim rang.*.

MAI BINE RUMMENIGGE
Cu cine ar fi mai bine să fim în grupă ? Intre R.F.G. 

și Franța, probabihii capi de serie ai celor doua grupe, 
preferăm R.F.G.-ul, o echipă mai ușor de introdus in or
dinator, în timp ce Fanfan la Tulipe, alias Platini, e un 
fel de Năstase, foarte greu de „prins". Ar mai fi Portu
galia, pentru motivul sugerat mai sus. Ar mai fi, totuși. 
Danemarca, indiferent de cele spuse...

ECHIPA ROMÂNIEI IL OMAGIAZĂ 
PE JULES RIMET

Reuniunea din Franța mai are un punct de atracție. în 
ceea ce ne privește. In preajma lui 12 iunie, ziua de 
start, se va sărbători a 80-a aniversare a F.I.F.A. Prin
tr-o ■ frumoasă coincidență, în acele zile se vor afla fra 
Paris toate cele patru echipe europene care s-au încu
metat să se deplaseze, peste Atlantic, pentru primo edi
ție a Mundialului 1930 : FRANȚA, BELGIA, IUGOSLAVIA 
și ROMÂNIA.

O amintire frumoasă, care reprezintă și un omagiu 
la adresa lui Jules Rimet...

Ioan CHIRILA

Cămataru. susținut de Bălăci, in acțiune... sau imaginea impe
tuoasei calificări craiovene in fața lui F.C. Kaiserslautern.

echipă bazată ne un impres:* 
nant suport moral. Dragostea 
locuitorilor orașului pentru fot
bal. o pasiune care s-a întins 
si se întinde mereu dincolo de 
marele oraș, de Oltenia si cu
prinde zone din întreaga tară 
s-a manifestat tot mai outcrnic 
in ultimii ani. fiind direct pro
porțională cu Derfo-mante’.p :n 
ritm constant ascendent ale alb- 
albastrilor. înconjurări de ’ub:rea 
și însuflețirea simpatizanților. ju
cătorii care au imbricat sau îm
bracă tricourile clubului de 
frunte al fotbalului nostru s-au 
simtit mereu animați de entuzias
mul. de forța si curajul pe care 
zecile de mii de suporteri Ii 
!e-au transmis. Credem că nu 
greșim cînd spunem că victoriile, 
reușitele Universității Craiova 
au înaintat în timp paralel, cu

UNIVERSITATEA CRAIOVA, PRIMA ECHIPA 
DE CLUB DIN ȚARA NOASTRĂ CARE A BĂTUT 
LA PORȚILE UNEI FINALE CONTINENTALE!

în 1983. pentru prima oară în 
întreaga existentă a fotbalului 
românesc, o echipă de club a 
ajuns în semifinalele unei rupe 
continentalp. Ea se numește 
Universitatea Craiova. Acum, 
cînd anul acesta de vîrf pantru 
soccerul nostru se termină, 
avem datoria să ne oprim asu
pra performanței nr. 1, de 
Dină acum, a cluburilor românești.

»e ce Universitate^ Craiova ? 
Iată întrebarea - care trebuie să 
deschidă rîndurile dpdlcaite clu
bului din Bănie intrat, odată cu

• 0 mars inimă alii-alliastră pulsează In ritm cu unsprezecele oltean
• Peste dintre jucătorii consacrați, crescuți de club
anul oe-I încheiem, în loia de 
onoare a fotbalului european. 
De oe a ajuns, ©ea «linlti. echipa 
din Craiova în zona cluburilor de 
24 de karate ale continentului ? 
Cîbeva sublinieri extrase din 
drum,ui prin ani ai- unsprezeeelui 
oMeân o să arate pentru ce. 
în primul rînd. pentru că Uni
versitatea Craiova a âiuns o

creșterea nopularității echipei, 
în marea dragoste a simeatizan- 
tllor pentru unsprezecele lor fa
vorit găsim una dintre marile 
explicații ale sezonului —- record 
rpalizat în 1983 de echipa din 
Bănie.

O generație premiantă. Alt 
izvor al forței cu care echipa 
olteană s-a impus pe plan conti-

nental în ultimii ani. cu precă
dere în 1983. îl reprezintă bo
găția de talente care s-a reunit 
sub culorile 
generație de 
în istoria 
una___ _______
record de valorE 
a beneficiat din ©lin. cum o 
demonstrează realitatea, sî echipa 
națională, o situație si Mai rar 

’ întilnită, probabil unică în fot
balul nostru, acest eruo de fot
baliști de ridicată clasă provine, 
in majoritate, din ..uzină" clu
bului. Pentru că ce este. în fapt, 
echipa de astăzi a Universității 
decit un masiv grup de talente 
crescute de bravii antrenori 
ioveni. plus cinci jucători, 
mai cinci, veniti din afara 
iovei ? Nu conferă această 
șită „in corporef
rații locale o aureolă suplimen
tară
Boldici. Negrilă.
cleanu.
Iaci. _____
Adr. Popescu 
mai _ ___ ________
de tineret — sînt ..©rodusii* Uni
versității. Sbefânescu a cunoscut 
in Bănie o veritabilă relansare a 
carierei lui. Tilihoi s-a consacrat 
tot acolo după un început pro
mițător la Brăila.
trăit o veritabilă _ ___  ___
rete în capitala olteană, iar Lung 
si Crisan. afirmați De Dlaiuri ma
ramureșene. au cunoscut, tot 
aici, marile satisfacții ale înal
tei performante. Nu știm cîte 
oluburi de pe glob au atins co
tele marii valori internaționale 
utilizînd peste 75% din jucători 
formați de ele însele. întîlnin- 
du-se cu pasiunea grupului de. 
antrenori care a lucrat si lu
crează Ia Universitatea, generația 
de premianți craioveni s-a 
primat strălucitor și deplin.

Și a bătut la porțile finalei... 
Vom i uita,, oare, cum a început 
..primăvara de aur" a Universi
tății Craiova ? Cu acele admira
bile probe de voință șl de artă

clubului. Actuala 
jucători va intra 

fotbalului nostru ca 
care a întrunit un număr- 

fapt de care 
Dlin.

a unei

i cra- 
. nu-

Cra- 
ieu- 

gene-
performantei craiovene ? 

Ungureanu. Ti- 
Donose. Irimescu. Ba- 

Geolgău. Cirtu. Cămătaru. 
i-am ales nu- 

oe internațional»! ..A* si

Beldeanu a 
a doua tine-

ex-

fotbalistică date în fata „echipei 
de fier“ numită Kaiserslautern. ? 
„Am făcut tot ce am putut. Uni
versitatea a fost mai puternică 
decît noi“ — recunoștea căpi
tanul vest-germanilor. Bricgel. 
Noaptea de la Lisabona demonstra 
că alb-albastrii dețin atuurile 
intrării în finală. Lung si ai 
săi au revenit cu un 0—0 de 
ne Luz care a uimit Eur >na. 
$i. totuși, formația care bătea 
cu insistență și cu ambiție La 
porțile finalei n-a ajuns acolo 
unde merita. N-a fost .învinsă, ci 
doar eliminată de un paragraf 
al regulamentului. Dar ceea ce 
au făcut antrenorii C. Otet si 
N Ivan. împreună cu jucătorii 
lor pentru fotbalul românesc nu 
se uită si nu se șterge din ta
bloul de onoare al acestui spoit.

1983 a însemnat însă pentru 
iubita echipă din Bănie prezenta 
masivă în lotul reprezentativ. 
Marea victorie a echipei națio
nale în preliminariile Campio
natului Europei s-a realizat 
prin contribuția majoră a Uni
versității. prezentă cu regulari
tate cu 7—1 jucători In grupul 
tricolorilor. Succesele naționalei 
au întregit, pentru multi dintre 
fotbaliștii de clasă ai Cja iovei, 
palmaresul atît de strălucitor ai 
lui 1983. confirmînd atîtea si 
atîtea cazuri anterioare, ale re
prezentativelor de mare clasă 
din istoria fotbalului mondial, 
care au ajuns De culmi tocmai 
fiindcă au Dutut utiliza osatura 
unui club redutabil.

Trimitîndu-le gîndurile noastre 
de mulțumire si de urări de alte 
mari victorii, să-i așteptăm oe 
cei din Bănie, jucători, conducă
tori. antrenori, pe admirabilii lor 
suporteri — în 1984 reapârînd în 
marile confruntări inter-cluburi 
ale Europei si reprezentînd pen
tru echipa națională pentru an
trenorul Mircea Lucescu. același 
grup statornic si prețios de ti
tulari ai unsorezeoelui tricolor.

Eftimie IONESCU



Mircea COSTEA

La încheierea anului 1983 sportivii patriei se prezintâ 
cu un bilanț rodnic, exprimînd munca plină de ab
negație ți dâruire pe care au depus-o, împreună cu 

antrenorii lor, cu tehnicienii și ceilalți specialiști, animați 
cu toții de dorința fierbinte de a menține și consolida 
prestigiul de care România se bucură și in domeniul spor
tului.

Anul 1983, a fost, așadar, un an bun, dătător de spe
ranțe în arena olimpică. Ei a confirmat valoarea unor per
formeri de excepție, cu care se mîndrește mișcarea noastră 
sportivă. Dar marile întreceri ale anului ne-au relevat, de 
asemenea, o serie de talente tinere care confirmă valoarea 
și perenitatea școlii sportive românești într'-o serie de ra
muri și probe.

l-am văzut pe marii performeri ai anului la festivitatea 
dedicată lor, zilele trecute, la Palatul Sporturilor și Culturii, 
i-arn văzut, de-a lungul anului, la pregătire și în con
cursuri. Am citit pe fețele lor, duminica trecută, marea 
bucurie de a fi adus patriei dragi o salbă de medalii îm
plinită în mari competiții mondiale și europene, în alte în
treceri internaționale importante. Rămăseseră undeva de
parte zilele și lunile de pregătire deloc ușoară, adesea 
aspră, fără de care succesul nu mai este de conceput în 
acerba concurență existentă în marea arenă sportivă a 
lumii. Și trebuie să mărturisim că, bricît de mare, bucuria 
celor mai buni dintre cei buni nu avea nimic din satis
facția pe care te aștepți s-o afli la cel ajuns pe treapta 
cea mai înaltă a podiumului, nu avea nimic din exuberanța 
specifică vîrstei. Pentru că este în firea campionului veritabil 
să se bucure cu măsură, să nu se bată cu pumnii în piept, 
să vadă în fiecare succes doar o etapă din viața lui de 
sportiv, o treaptă spre alte succese, și mai mari, pentru 
obținerea cărora nu-și îngăduie nici o clipă de răgaz.

Și așa cum aveam să oflăm de la toți cei cu care am 
stat de vorbă, gindurile lor sînt, mai de mult, la întrecerea 
supremă a anului pe care ne pregătim să-l întîmpinâm, la 
podiumul olimpic, spre care se suie pieptiș ți pe virful 
căruia vor ajunge cei mai buni cu adevărat.

In paginile de față redactorii noștri vă prezintă, stimați 
cititori, bilanțul sportului românesc de performanță pe anul 
1983, adăugind astfel o nouă filă Io „Cartea de onoare* 
a mișcării noastre sportive, precum și citeva momente la 
care au fost martori și care le-au încălzit inimile.

FILE DE SĂRBĂTOARE IN CALENDARUL

a-

Rezultatul. Campionul. Spec
tacolul fac parte din viata spor
tivă. si chiar dacă nu apar în 
fiecare zi un an oferă multe 
prilejuri de a îmbrăca filele 
de calendar în haine de săr
bătoare. Iată de ce o cronică 
a marilor momente de satis
facție trăite de sportul româ
nesc — ca emisar în lumea în
treagă a talentului si capaci
tății tineretului nostru, a re
prezentanților acestuia în
rena marii performante — este 
subiectivă chiar si prin 
tiuni. iubitorul de sport, 
porterul unei discipline spor
tive sau al alteia, al unui cam
pion sau al altuia preferind, 
poate, altceva.

Reamintindu-ne. insă, de ce
lebrul aforism al lui Pierre de 
Coubertin : „Pentru ca o sută 
de oameni să se ocupe de cul
tura fizică, cincizeci trebuie să 
facă sport ; pentru ea cincizeci 
să facă sport douăzeci trebuie 
să se specializeze ; pentru ea 
douăzeci să se specializeze, 
einci trebuie să fie capabili de 
performante uimitoare", si con- 
siderîndu-ne a fi dintre 
care se ocupă de sport, 
căutăm a-i releva acum, la__
bilanțurilor de sfirșit de an, 
ne cei care, prin performantele 
lor uimitoare din 1983. de mare 
rezonantă internațională, au dus 
faima sportului românesc in 
lume.
SCHIMBUL DE ȘTAFETĂ 

VALI - ANIȘOARA
_ La începutul acestui an. Vali 

---- atonei recordmana Iu- 
săritura în lungime 
si „sportiva nr. 1“ a 
anul 1982. declara 
detinut de ea „nu 

iar

od-
su-

cei 
să 

ora

o promisiune", preciza atleta 
rapidistă. Iar Anișoara Cușmir
— marea invinsă din 1982. cum 
era considerată — era convinsă 
de atunci că „recordul mondial 
la lungime va rămine româ
nesc. al lui Vali sau al meu. 
chiar dacă va trebui să sărim, 
oină la Los Angeles, sau chiar 
in concursul olimpic. 7,40 !“

Pronosticuri si promisiuni în
deplinite de aceste mari atlete. 
La 6 februarie 1983. la cam
pionatele naționale de sală, nou 
record mondial -indoor" : 6.92 
m. Autoarea : Anișoara Cușmir, 
cea care, două săotămini mai 
•îrziu da „Cuca de cristal"), 
mai apropia cu 2 cm recordul 
lumii de granița celor 7 metri, 
in sala de Ia -23 August". Ca 
apoi, la început de vară, tot 
pe «23 August*. în aer liber 
insă, in faza unei tribune mai 
plină cu spectatori ca oricând 
in ultimii ani ai atletismului 
nostru, atrași de duelul de 
înaltă clasă Anișoara Cușmir
— Vali Ionescu. Anișoara să-și 
încheie uluitoarea serie de să
rituri cu două noi recorduri 
mondiale, peste cel vechi (7J211 
care-i aparținea mai demult : 
7J27 si 7.43 metri ! RECORDUL 
LUMII LA SĂRITURA IN 
LUNGIME A RĂMAS ROMA
NESC. asa cum a fost promi
siunea iar ștafeta a trecut de 
Ia Vali Ionescu — performera 
nr. 1 a anului 1982. la Anișoara 
Cusmir-Staneiu — performera 
nr. 1 a acestui an. Să le aș
teptăm cu încredere. Pe po
diumul olimpic 1984 !

SUCCESELE SPORTULUI ROMANES
BAZĂ REALĂ PENTRU 0 COMPORTARE
O

MILENIULIN
TREILEA

în sport, în mod

r

lume 
a a- 

mari- 
care

SĂRITURĂ
!•••

Există 
special în atletism, unii 
performeri care depășesc 
prin rezultatele lor nive
lul general al cifrelor a- 
nilor respectivi și despre 
care, figurativ, ne place 
să spunem că au atins 
anul... 2 000 ! Așa a fost, 
ca să ne referim doar la 
atletismul nostru, lolan- 
da Balaș-Soter cu ai săi 
191 cm la săritura în 
înălțime in anul 1931. a- 
șa este Anișoara Cușmir- 
Stanciu care, la 4 iunie 
1983, cu un record mon
dial de 7,43 m, a deschis 
o eră nouă pentru sări
tura în lungime. Cu a- 
ceastă performantă, care 
a uluit întreaga 
sportivă, Anișoara 
juns în constelația 
lor performeri, in 
și-au aflat loc doar cei 
mal mari dintre atleții 
lumii...

Era, așadar, în ziua de 
4 iunie, pe stadionul «23 
August-, la a 28-a ediție 
a „internaționalelor- de

ANULUI SPORTIV

Ionescu. 
mii la 
(7.20 m) 
tării în 
recordul 
apuca... anul olimpic*. ______
cordul lumii „indoor" (6.83 m. 
la acea oră) se va apropia cu
rând foarte mult de 7 metri. 
»^u e doar un pronostic, ci si

că 
va 
re-

LAUREAȚII TINERETULUI
MAJORITATEA SPORTIVI

LOR TRICOLORI S1NT TI
NERI. EI AVÎND ASIGURATE 
— asemeni tuturor tinerilor din 
toate ramurile de activitate din 
tara noastră — CONDIȚII DE 
AFIRMARE DEPLINĂ a capa
cității lor creatoare, a pregătirii

atletism ale României. 
La ora 17,02, cînd a în
ceput desfășurarea sări
turii în lungime, recordul 
lumii măsura 7,21 m, dar 
la ora 17,09, chiar la pri
ma încercare a Anișoarei, 
el a devenit 7,27 m. Cei 
aproape 10 000 de specta
tori, prezenți în sectoare
le de tribună din preaj
ma gropii cu nisip, ova
ționează frenetic. Urmă
toarele trei încercări ale 
atletei (toate dincolo de 
7 tnî) au fost, din păcate,

fiind,„depășite", ultima 
cu aproximație, în jurul 
lui 7,50 m ! în a cincea 
săritură însă, Anișoara 
realizează — oficial și în 
condiții absolut regula
mentare — noul record 
de 7,43 m. Ne frecăm la 
ochi și nu ne vine să 
credem văzînd rezultatul 
măsurătorii înscris pe ta
bela electronică. Am a- 
juns. iată-ne, dintr-o da
tă, în... mileniul al trei
lea !

Romeo VILARA

O MAR

și talentului. Făcindu-si „uce
nicia* în competiții Internatio
nale. între care campionatele 
mondiale si europene de iu
niori si tineret se află in pri
mul rind. speranțele -noastre în 
marea performantă se afirmă 
astfel si se verifică intr-o com
panie selectă. încă de la acest 
eșalon al virstei. prezătindu-si 
TRECEREA DE LA STATUTUL 
DE PROMISIUNI LA CEL AL 
CERTITUDINILOR.

Si dacă gimnasta Eeateriia 
Szabo, după ce a devenit du
blă campioană europeană abso
lută de iunioare. a reușit in 
acest an. evoluind excelent. să 
cucerească nu mai puțin de 9 
medalii mondiale si europene 
de... senioare, fiind de re a- 
cuzn o certitudine în marea 
performantă, o stea de primă 
mărime în constelația gimnas
ticii internaționale, alti repre
zentanți ai României ne-au 
făcut — Prin poziția lor to 
ierarhiile mondiale sau conti
nentale de iuniori — promi
siuni privind un salt specta
culos in viitorul apropiat, prin
tre asii disciplinelor oe care 
le practică. Si cum luptătorii 
din prima garnitură de Ia 
creco-romane. cei care de ani 
si ani se numără printre eei 
mai buni din lume, au avut 
w 1983 • „pierdere de cadență" 
la mondiale, speranța nu nntea 
lipsi de la orizont ea numin- 
du-se Die Miuti (cat. 48 kg) și 
Ion Grigoraș (cat 100 kg), 
campioni mondiali de iuniori. 
lor alăturindu-li-se confrații de 
la libere Dumitru Chiru (cat 
82 kg) — medaliat cu aur si' 
Măricel Popa (cat. 62 kg) — 
.argint" la 
din luna 
(simbolic !) 
găzdui in
Los Angeles.

Boxul, această spec! 
disciplină a curatului, scrima 
pugilistică. cu care sportul nos-

aceleași camoionate. 
august. desfășurate 
in orașul care va 
vara viitoare J.O.,

ruloasă

tru s-a afirmat 
magic* olimpic, 
noiembrie. din ___________
Santo Domingo, cu 3 medalii 
de la C.M de iuniori : argin
tul „cocosului" Marian Fînățan 
si „greului" Miklos Paisz. bron
zul „supergreului" Dorin 
caru. Care dintre aceștia 
urca si treptele ringului la 
Angeles ?

In arena olimpică 1984 
vor afla, după cum au lăsat să — 
se întrevadă evoluțiile lor din 
acest an. floretista Elisabeta 
Gnzganu — locul 3 la -mon
dialele* de tineret de la Buda
pesta si echipajul feminin de 
2 vâsle Anișoara Bălan si Ma
riana Drăgan. clasat pe același 
loc la competiția supremă a 
cadetilor. dar si pistolarii Maria 
Macovei (standard) si Sorin 
Babii (liber), distinși cu aur 
st respectiv, bronz, la campio
natele europene de tir 
București.

Si venind vorba de 
camoionate. organizate 
lent — după cum au afirmat 
toți oaspeții. inclusiv oficiali
tățile internaționale ale acestei 
discipline olimpice. " _
luna septembrie oe poligonul 
international Tunari, 
la propriu si la figurat - 
relevăm cu acest prilej că 
rooenele" au dovedit ___  _
dată înalta capacitate organi
zatorică si tehnică a forurilor 
noastre de specialitate, dispo
nibilitățile pe care Ie au in 
susținerea unor mari competiții 
internaționale, ca gazde ospi
taliere si competente. Conside
rate o adevărată „săptămină 
preolimpic»* a tirului interna= 
tional. reunind. în or ani ară. 
trei campionate europene, la 
care au luat parte 850 de tin- 
tași din 26 de țări de pe con
tinentul nostru, această ediție 
a campionatelor Europei, la 
care au fost stabilite 7 noi re
corduri mondiale si 6 europene, 
a fost considerată. în mod u- 
nanim — asa cum a ținut s-o 
sublinieze președintele comisiei 
tehnice a Uniunii Internationale 
de Tir. Otto Horber (Elveția)

si în «careul 
s-a întors in 

indenărtatul

Ră- 
va

Los

se

de la '

aceste 
exce-

aflat i in

întinerit 
să 

.eu- 
încă o

COSTiCA OLARU, MAREA REVELAȚIE A CANCEL
1983 a fost un an important pentru 

canoea românească. Dincolo de ' bi- 
lantul-record de la campionatele mon
diale de la Tampere (6 medalii in 6 
probe, dintre care două de aur), ele
mentul spectaculos îl constituie a- 
naritia unei mari vedete românești 
în fruntea canoistilor lumii. O ve
detă care ne aduce aminte, prin auto
ritatea cu care s-a ridicat în virful 
piramidei, de începutul de carieră a 
— deja — legendarului Ivan Patzai- 
chin. în 1982. Costieă Olaru era o 
speranță, o speranță care ajunsese 
greu la această condiție, după ce îsi 
încercase sansa în alt snort, la lupte.- 
unde nu puțini dintre antrenorii de 
canoe il sfătuiau să se întoarcă chiar 
după ce Costieă alesese definitiv pa- 
gaia. Nu s-a întors la lupte, dar a 
rămas un luptător. Ambițios, tenace.

perseverent, conștiincios și cuminte, 
încrezător în talentul său, dar mai 
ales încrezător în munca sa.

La Tampere a plecat tot ca o spe
ranță si s-a întors nu numai cu un 
titlu mondial (la 500 m) si o medalie 
de argint (la 1 000 ml — ambele sînt 
probe olimpice — ci si cu eticheta, 
acordată de întreaga presă internațio
nală. de «mare revelație". a canoei 
mondiale in anul preolimpic. Si. am 
spune, cu învestitura de favorit la 
Jocurile Olimpice. In avanpremiera de 
pe lacul Cassitas a cistigat ambele 
probe. ..obosind" fată de campionatele 
mondiale. Desigur, miza va fi alta în - 
vara viitoare, dar Costieă Olara ne 
promite că ierarhiile de-acum vor fi 
respectate...

Wadimi'■ MCSARU !;

ȘIH

în mai 198 
na Szabo iș 
junioară cu 
oană absolut 
cialiștii de t 
dacă sportiv 
impună cu a 
senioarelor, 
cele două co 
’83, „europen 
Iele" de la 
gimnasticii f 
Szabo a dat 
du-se o cont 
succese reali 
Nadia Comă 
Ecaterina Sz 
mare gimna 
cese : campi 
pioană mon 
echipa, med; 
compus, la 
nă (paralele 
sărituri și c 
C.E. Succese 
și care o re 
noastre la 
la Los Ang 
impus mai 
și siguranța 
mente ale 
definitorii 
Szabo, este’ 
nu numai 
gimnasticii i

— drept „CEA MAI REUȘITĂ, 
DIN PUNCT DE VEDERE OR
GANIZATORIC SI AL RE
ZULTATELOR. din ultimii ani".

ÎN PARALEL, GOLURI 
ESEURI, DAR...

Șl

re- 
fot-

...performantele de mare 
zonantă internațională ale 
balistilor si rugbyștilor noștri 
nu s-au însoțit oină la sfirsitul 
acestui sezon. Ziarul nostru 
titra, luni 14 noiembrie, ală
turat în pag. I. sub genericul 
„Succese remarcabile ale spor
tivilor noștri" : „Două puncte în 
meciul cu Cipru 1“ si „Patru 
eseuri cu Tara Galilor !“. sin- 
tetizind apoi : „Fotbaliștii au 
cistigat Ia Limassol cu 1—0 si 
vor disputa «finala» calificării 
la Bratislava" si „Rugbyștii au 
invins detașat. 24—6. o victorie 
fără precedent cu o selecționată 
britanică". Drumurile s-au des
părțit. însă, apoi (ca si atunci 
cind W. W. EUis. în 1823. la 
Rugby School, a despărțit ba

cei rotund...), 
cu succes si 

de la Bratislava 
cu Cehoslovacia), dobin- 

— pentru prima dată —

Ionul oval de 
fotbalul trecînd 
de „finala" 
U—1.
dind ______ ___  _ ___
CALIFICAREA PENTRU TUR
NEUL FINAL AL CAMPIO
NATULUI EUROPEAN, de la 
Paris 1984, în timp ce rugbyștii 
n-au putut trece. în premieră, 
de echipa „cocoșului galic" și 
pe terenul acesteia. Ia Toulouse 
(15—26), nereușind — din pă
cate — să termine anul asa 
cum se cuvenea unor CAMPI
ONI EUROPENI !

FLORI RĂSAR Șl VOR RĂ
SĂRI ÎN GRĂDINA GIM

NASTICII ROMÂNEȘTI

La Scandinavium. celebra 
sală din Goteborg, în luna piai. 
„noul val" al gimnasticii femi
nine românești. Ecaterina Szabo, 
Lavinia Agache. Mihacla Stă- 
nulet — toate debutante la o 
mare competiție a senioarelor, 
încă la vîrsta junioratului — 
recoltează cel mai mare număr 
de medalii (9. din care 3 de 
aur) din cele 22 țări partici
pante la 
astfel un 
rință — 
iruiyiot în arena internațională 
inegalabila 
mondiale, 
si mondială 
Ellen Berger, 
tetului tehnic 
declara dună 
ces : „Școala 
gimnastică si-a confirmat încă 
o dată clasa. Nu incape îndo
ială. România va avea un <u- 
vînt greu 
diaie !“

Asa a si 
omogenitate 
excelentă pregătire și o 
nuizabilă dorință de victorie, 
tinerele si foarte tinerele gim
naste românce au obtinut in 
octombrie. LA CAMPIONATE
LE MONDIALE DE LA BU-

„europene", depășind 
alt moment de refe- 
Skien '75, cînd a

stea a gimnasticii 
camoioana olimpică 

Nadia Comăneci. 
președinta Corri- 
feminin al F.I.G., 
acest mare suc- 
românească de

de spus la irnra-

fost ! Dovedind o 
valorică înaltă, o 

ine-
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fa — Ecateri- 
de gimnastă 

llu de campi- 
li dintre spe- 
k se Întrebau 
mtinua să se 
i în rîndurile 
nau să-l dea 
ură ale anului 
g și „mondia- 
Icinstea ei, a 
k, Ecaterina 
ativ, dovedin- 
k minunatelor 
lori de marea 
și Budapesta, 

b deplin ca o 
btigioase suc- 
boI, vicecam- 

baralele și cu 
Ia individual 
Lână europea- 

eu argint la 
nai compus la 
ti și mai mari 
sin speranțele 

Olimpice de 
i care ea s-a 

maturitatea 
nai grele mo- 
[ntă trăsături 
©i. Iar Kati 
B campioană 
Etre, ci și a
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BILANȚUL ANULUI COMPETIȚIONAL 1983
CAMPIONATE MONDIALE

MEDALII DE AUR 4
© Ecaterina Szabo — gin\nastică, sol
© Ivan Patzaichin, Toma Simionov - canoe 

- 1 000 m
© Costică Olaru — canoe 1 — 500 m
© Echipajul României (Angelin Velea, lorvel 

Lețcaîe, Ionel Constantin, Nicolae Fedosei) — 
caiac 4 - 1 000 m.

2

MEDALII DE ARGINT 11

atletism, lungime 
(Olga Buiarda, Chira 
Fio-rica Lavric,

A-
Viorica

Horvat - canotaj 2 ra-

® Anișcara Cușmir —
® Echipajul României 

postol, Maria Fricioiu, 
Vere?) — canotaj, 44-1

© Rodica Arba, Elena 
me

© Echipa României (Ecaterina Szabo, Lovinic 
Agache, Laura Cutina, Mihaela Stănuleț, Came
lia Renciu, Mirela Barbălată) — gimnastică 

Ecaterina Szabo — gimnastică, paralele 
Ecaterina Szabo — gimnastică, sărituri 
Lavinia Agache — gimnastică, sărituri 
Lavinia Agache - gimnastică, paralele 
Costicâ Olaru — canoe 1 — 1 000 m 
Gheorghe Titu - canoe 1 — 10 000 m 
Ivan Patzaichin, Toma Simionov — canoe

- 10 000 m
MEDALII DE BRONZ 16
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© Elisabeta Oleniuc, Marioara Ciobanu - ca
notaj, 2 vîsle
• Ecaterina Szabo 

compus
• Lavlnia Agache — gimnastică, bîrnâ
• Gelu Radu — haltere, cat. 60 kg, total
• Gelu Radu — haltere, cat. 60 kg, aruncat

gimnastică. Individual

Frâticâ — judo, cat. 78 kg

© Dragomir Cioroslan — haltere, cat. 75 kg.
smuls

© Vasile Groapă - haltere, cot. 100
smuls

© Ștefan Tașnadi - haltere, cot. 110 kg.

Ștefan, Agaiio 
Borcânea) co-

smuls
• Mircea _ ,___  ___ . _ _
• Mihai Cioc — judo, cat. 4-95 kg 
© Echipajul României (Maria

Buhaev, Nastasio îonescu, Teclc 
iac 4 — 500 m
• Maria Ștefan — caiac 1 -
• Fiodor Gurei, Dumitru Bețiu

500 m
• Daniela Ciortan — navomodelism, clasa B 1 
0 Daniela Ciortan — navomodelism, clase

F2 A
© Echipa României (loan Butușan, Mircea 

Basca ianu, Dorin Jorodoc) — rac heto model ism, 
clasa S6 A

Doina Melinte - atletism, 800 m
Vali lonescu - atletism, lungime 
Mihaela Riciu - gimnastică, paralele 
Levente Molnar - gimnastică, soi 
Valentin Pintea - gimnastică, sărituri 4 
Mihaela Ric’u - gimnastică, sărituri

_ Echipa României (Csabc Bartha, Mihai Po
pescu, Alexandru Hălăucă, Traian Cazacu, Con
stantin Nistor, Cornel Chiriță, Vasile Pogăceanu, 
Adrian Olinici, Laszlc Solyom, Irimie Gherghi- 
șan, Elod Antal Sandoi Bogos, Istvan Antal, 
Iștvan Gereb, Ion Berdilă, Ionel Marcu, Jan Stan- 
ciu, Gergely Lukocs, Crstian Udrea, Vasile Ju
mătate) — hochei
• Lucia Romanov - tenis, simplu
@ Laurentîu Bucur, Ad Marcu — tenis, dublu

SUPER CUPA MONDIALĂ

9
©

9
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© Echipa României (Nicolae Munteanu, Ale

xandru Bu'igan, Adrian Simion, Marian Dumi
tru, Măricel Voinea, Vasile Stingă, Gheorghe 
Covaciu, Dumitru Berbece Tudor Roșea, Neculai 
Vasilca, Vasile Oprea, Mircea Bedivan, George 
Dogărescu, Cornel Durau, Constantin Petre) — 
handbal, masculin.

CAMPIONATE EUROPENE
MEDALII DE AUR 5

CAMPIONATE MONDIALE
DE JUNIORI, TINERET, CĂDEȚI

MEDALII DE AUR 3
— lupte greco-romane, cat. 48 kg 

cat.
© l|ie Miuțî -
© Ion Grigoraș — lupte greco-romane, 

100 kg.
Dumitru Chlru - lupte libere, cat. 82 kg

MEDALII DE ARGINT
Miklos Paisz - box, cat. -| 81
Marian Fînățan - box, cat. 54 
Măricel Popa Mânu — lupte

5
kg- 
kg 
libere. cat

57 kg
© Echipa României (Maria Zsizsik, Octavia 

Ciocîrlan, Marilena Burcea, Ibolya Mathe, Ma
riana Borta, Olga Psiha-ț — popice
• Traian Telnar, Alexandru Szekely - popice, 

perechi
MEDALII DE BRONZ 3

• Dorin Răcaru — box, cat. 4-91 kg •
• Mariana Drăgan, Anișoara Bălan - cano

taj, 2 vîsle
• Elisabeta Guzganu — scrimă, floretă

CAMPIONATE EUROPENE
Ecaterina Szabo — gimnastică, paralele 
Ecaterina Szabo — gimnastica, sol 

Lavinia Agache - gimnastică, bîrnâ 
Maria Mocovei - tir, pistol standard 

României (loan Bucan, Constantin 
*. ^Altxandru Csoma, Mircea 

i Borș,
D.nu, Vasile Pașcu, Aitxana'ru Csoma, 
Munteanu, Gheorghe Ccragea, Pompiliu Borș, 
Gheorghe Daraban, Florkă Murariu, Gheorghe 
Dumitru. Mircea Porcschiv, Dumitru Aiexondru, 
St el-an Podăresc* , Adrian Lungu, Gheorghe Vâr- 
zenj. Ion Constantin, Marian Aldea, Sorin Fuicu, 
Vasile Ion, Morin lonescu Ovrdîu Șugar, Mihail 
Holbcn, Enciu Stoica, Morion Gurămare) - 
njgby

MEDAUI DE ARGINT 15
Moria Radu - atletism (sală). 1 5OC m.
Do ru Mar i cesc u - box. cat 75 kg.
Lavinia Agocho - gunrxnticâ, individual

DE JUNIORI, TINERET, CADET!
MEDALII DE AUR 5

Margareta Keszeg — atletism, 1 500 m 
Cristian Ponta - înot. 200 m fluture 
Daniela Moise, Alice Dănilâ - tenis de 

cimp, dublu
© Otilia Bâdescu — tenis de masa, simplu 
© Manuela Ailincâi - radiotelegrafie regu

laritate
MEDALII DE ARGINT 8
Mateeș — haltere, cot. 52 kg, arun-

c
I

NT DEO- 
tTOR IN 

[LOS AN- 
kondial si 
I România 
Se care a 
Lte aoara- 
| si colega 
late Deva. 
| stele ale 
L dar și 
Inamovista 
sat o im- 
brcitiul E- 
. încheind 
k a „mon- 
entru suc- 
fânesti. cu

tară, cu 
I Însemnat 
M miine. 
JRierbinte 
B4. antre- 
Irlan, Go- 

pregătit. 
na si Oc- 
kaste) de- 
■ăm de Ia 
nnlinirilor 
eranta iz- 
©ă 1“ 
Ptombrie.

JSPENSE
HAND-

grună șl 
la Dort- 
leampioni- 
npici. cu 
si echipe.

U.R.S.S., 
kdu-se si 
I echipa 
raordinar,

calitățile 
e școlii de 
aipa noas- 

închelat 
Ifinala. în 
etatori. la 
Prilejuind.

de sus-.
(au fost 

un spec- 
tat. Ca si 
fata pro- 
i de sen- 
îandbalis- 

sovietică 
>lae Mun- 
ce. Vasile 
întors re- 
ir în ulti- 
rrelungiri- 
numerică 

i. tînărul 
cris două 
nd scorul 
:ă arbitrii 

pe acest 
echipa 

strînd un 
-25). dar 

să-l re- 
chiar re- 
:hipei so- 
vtușenko : 
MANI AU 
, ȘISÎNT 
RIȚI AI 
IC".

27 DE MEDALII, LA 15.000 
KM DE CASĂ

Acesta a fost bilanțul dele
gației sportive românești la U- 
niversiada de vară de Ia Ed
monton. Prezenți pe podiumul 
de premiere la 7 din cele 8 dis
cipline din program deși la ma
rea competiție a tineretului 
lumii au participat cu mai nu
meroase delegații multe din 
cele 73 de tari înscrise, repre
zentanții studenților români au 
avut o comportare de ținută. 
Atletismul — prin Anișoara 
Cusmir. Florența Crăciunescu 
si Maria Radu, gimnastica — 
prin Liliana Bălan si Levente 
Molnar, scrima — prin Elisa- 
beta Guzganu au adus la Bucu
rești medaliile de aur. dove
dind. la 15 000 km de casă, 
că succesele de la ..Universiada 
’81“. din capitala tării noastre, 
n-au fost intimplătoare.

LA FEL DE TINERII PAT
ZAICHIN, SIMIONOV SI 

OLARU...
Acum 15 ani. la regata pre- 

olimpică de Ia Tampere. în 
barca condusă de reputatul 
Serghei Covaliov. debuta mezi
nul lotului de caiac-canoe. di- 
namovistul Ivan Palzaichin (19 
ani). Si la Olimpiada mexi
cană. cei doi fii de pescari ai 
Deltei si-au făcut pe deplin 
datoria. In această vară, tot 
la Tampere, pe anele lacului 
Kaukajarvi. în canoea condusă 
de multiplul campion olimpic, 
mondial si european, se afla 
mai tînărul Toma Simionov. de 
la Steaua, alături de care cu
cerise la Moscova ’80 — prin- 
tr-o pilduitoare simbioză intre 
cele două mari cluburi bucu- 
reștene — titlul olimpic. Si cei 
doi au dovedit cu prisosință că 
au rămas cei mai buni canoisti 
din lume la 1 000 m.

Unul din principalii candi
dați ai sportului românesc pen
tru podiumul olimpic se nu
mește Ivan Patzaichin. cel mai 
mare canoist al lumii din ulti
mele două decenii (27 de me
dalii). care în 1984 va avea 34 
de ani. încă tîrrăr ! Aproape 
la fel de tînăr ca si ceilalți 
medaliati cu aur la ..mondia
lele" de la Tampere. Costică 
Olaru (canoe simplu. 500 m), 
o mare promisiune, prin muncă 
si talent, pentru viitor. Angelin 
Velea — Ionel Lețcaîe — Ionel 
Constantin — Nicolae Fedosei 
(caiac 4. 1 000 m). cei care au 
furnizat una din marile si plă
cutele surprize ale acestui an 
ca toti ceilalți care au contri
buit la bilanțul celor 9 medalii, 
dovedind totodată că FLOTILA 
ROMANEASCA DE CAIAC- 
CANOE SE AFLA. ÎN CON
TINUARE. ÎN GRUPUL DE E- 
LITĂ AL ACESTUI SPORT O- 
LIMPIC.

Cu snerante îndreptățite pen
tru J.O. 1984. ȚELUL MAJOR, 
DE MARE RESPONSABILI
TATE. A SPORTULUI NOS
TRU IN ANUL CARE VINE.

Paul SLĂVESCU

JOCURILE MONDIALE
UNIVERSITARE
MEDAUI DE AUR 6

9 Ani,oara Cuțmir
• - --------

9

atletism, lungime 
Florența Crăciunescu — atietsm. disc 
Maria Radu - atletism. 3 000 m 
Liliana Bălan — gimnastica, sol 
Elisabeta Guzganu - scrimă, floretă 
Levente Molnar — gimnastică, inele

MEDALII DE ARGINT 13

• _ __________ __ w
daiena Poli, Ștefan ia Borș, Cornelie Hîndc, Cor
nelia Stochiță, Mândica Ciubânccn, Elena FWip, 
Carmen Tocată, Virginia Popa, Gabr.efa Kss. 
Constanța Grigoraț, Cs ’ic Hesszu) — baschet
• Doina Melinte — atletism, 1 500 m
• Gheorghe Lăutaru — ciclism, c.to ce od"- 

țiune de puncte-
© - -- - 

pus 

pus

Echipa României (Mariana Bâd'ruci.

Mihaela Riciu — gîmnast'câ, ind-viduol

Mor

• Mihaela Riciu — gimnastică, sol
• Echipa României (Emile Eberle, 

Riciu, LHiana Bălan, Rodko Dunca) 
nastică
• Carmen
• Carmen
• Rozalia____ __________________
• Nicolae Bodoczi — scrimă, spadă
• Echipa României (Elisabeta Guzganu, I 

rafia Oros, Aurora Den. Marcela Moldcwcn) 
scrimă, floretă
• Echipa României (Vladimir Todașcâ. Gheer- 

ghe Berdar, Froncisc Forico, Vasile Bejenoru) 
bkrtlon, ștafeta 4X7,5 km

M.boeJo

Bunaciu — înot. 100 m spete 
Bunaciu — inct. 200 ■ spate

Oros — scrimă, floretă

MEDALII DE BRONZ 10

Ro

ginrnost'co. parolele 
ivpte grecc-romane. cot.

rodiateleg rafie, recepție

radiotelegrafie. transmi-

MEDAUI DE BRONZ 18

Ani- 
pistol

bei, cot 67 kg-
boe. cot. 71 kg-

bcr. cat. 91 kg-
gimncstcc. ii nd ivi dual

kg.

spate 
cot.

46 kg
Lrviu

© Dorel 
cot

© Nicu 
© Echipa

Afor.cse, 
Albei, Ion 
1 000 m.

© Luiza Nicolaescu 
formă

© Ion Joldea - tir, pușcă liberă, 60 f.c.
© Dorina Guler — tir, pistol standard
© Manuela Ailincâi — rod iote! eg rafie, transmi

tere viteză
© Manuela Ailincâi 

ție viteza
MEDALil DE BRONZ 16

© Dorel Mateeș — holtere, cat. 52 kg, total 
© Nicu Vlad — haltere, cat 90 kg, aruncat 
© Nicu Vlad - haltere, cat. 90 kg, total 
© Cristina Timar — sărituri în apă, platformă 
© Echipa României (Ion Joldea, Florin Brînduș, 

Pouî Gruia) — tir, pușcă liberă 60 f.c.
© Echipa României (Sorin Babii, Cristina Bal, 

Octavicn Vișan) - tir, pistol liber
© Echipa României (Dorina Guler, Elena Ma- 

covei. Camelia Tudor) — tir, pistol standard
© Sorin Babii — tir, pistol liber
© Lia Mihaiu - tir, skeet
© Mihai Șovar, Răzvan Constantinescu — te

nis de cimp, dublu
© Daniela Moise, Mihai Șovar — tenis de 

cimp, dublu mixt
© Echipa României (Otilia Bodescu, Anco 

Cheller) - tenis de masă.
© Otilia Bâdescu, Anca Cheller — tenis de 

masă, dublu
© Carmen Gâgeatu — tenis de masă 
© Silviu Lazâr — judo, cat. 60 kg 
© Istvan Nagy - judo, cat. 71 kg

Vlad - holere cat. 90 kg, smuls 
României (Doru Ciobanu, Vasile 

Grigore Filipov, Florin Nâpâu, Vasile 
Defta, Vasile tenaci) — canoe 7,

sărituri in apâ, plct-

radiotelegrafie, recep-

CUPA CAMPIONILOR EUROPENI
2 LOCURI 1

• Echipa Voința Tg. Mureș
• Echipa Aurul T_'_ **__

; — popice, femei
Baia Mare — popice, bărbați

JOCURI
Locuri 
Locuri 
Locuri

Locuri 
Locuri 
Locuri

BALCANICE
: 84 
: 71 

II: 52

I :
II :
Ml :

76
53
46

SENIORI

JUNIORI

DOUĂ GENERAȚII Tensiunea, In Westfalenhalle dji Dortmund, creștea cu- 
fiecare clipă. Peste 10 000 de spectatori trăiau cu intensi
tate dramaticul final — din prelungiri — al finalei „Su
per -cupei campionilor mondiali si olimpici* la handbal 
masculin dintre reprezentativele României și Uniunii So
vietice. Deși numai In 5 oameni de cimp (arbitrii îl elimi
naseră pe unul de-ai noștri), România conducea cu 25—23 
și secundele se scurgeau greu, de parcă toate cronometrele 

-se împotmoliseră. Fascinați de jocul „tricolorilor", specta
torii ti încurajau frenetic.

In atac. Uniunea Sovietică. Aruncă puternic la poartă 
Anpilogov, Munteanu apără, dar mingea respinsă în afara 
semicercului este recuperată de Belov, șutează și el cu 
sete, Munteanu — extraordinar pe parcursul întregului 
meci — prinde, printr-un plonjon spectaculos, se ridică 
intr-o fracțiune de secundă și-1 lansează pe Berbece pe 
contraatac. Tînărul handbalist ia un start fulgerător. îșl 
pierde urmăritorii pe drum, se înalță la semicerc și-l în
vinge pe Șipenko: 26—23! Meciul este jucat, spectatorii 
nu contenesc să aplaude. în timp ce Berbece fuge înapoi 
să-i mulțumească lui Munteanu...

N-aș fi reluat aceste momente, cîteva dintr-o suită care 
a făcut din finală o partidă de neuitat, dacă nu mi s-ar 
fi părut simbolice. Fuseseră angajați în acest act hotărîtor 
pentru soarta .victortai în „Super Cupa Mondială" handba- 
liști din două generații: Nicolae Munteanu — 32 de ani _ 

și Dumitru Berbece — 22 de ani. Primul, fost coleg de 
echipă națională cu Penu, Voina, Birtalan ș.a.. cel de al 
doilea — șef de promoție al „noului val". Colaborarea fu
sese perfectă, pentru că între toți „tricolorii" indiferent 
de vîrstă. indiferent de clubul de la care vin. există o pu
ternică sudură sufletească. Ea a contribuit la obținerea 
succesului de la Dortmund, și tot ea va putea fi hotărî- 
toare în împlinirea visului de aur la Los Angeles ’84.

Hristache NAUM

SALUTĂRI DIN

JARA GALILOR
întîlnirile trec, ecourile 

continuă ! Este și cazul 
meciului de rugby de la 
12 noiembrie, în care rug- 
byștii tricolori au obținut 
c* splendidă victorie (24— 
6) ’în fața celor galezi. Pe 
adresa F.R.R. a sosit o 
scrisoare în care se spune 
printre altele :

„Va scriu in numele pre^ 
ședintelui și al tuturor 
membrilor W.R.U., oficia
li și jucători, care au 
călătorit recent în Româ
nia pentru a juca pri
mul meci-test internatio
nal dintre Țara Galilor și 
România...

A fost o ocazie istorică 
și echipa dumneavoastră 
trebuie felicitată pentru 
această răsunătoare vic
torie. în acea zi, ea a fost 
evident mai bună și a 
meritat din plin să în
vingă. Sint sigur că re
zultatul acestui meci va 
da echipei dumneavoastră 
și, desigur, tuturor iubi
torilor rugbyului din Ro
mânia mai multă încrede
re în viitor.. t. Veți găsi 
întotdeauna înțelegere și 
sprijin tn Țara Galilor^.

RAY WILLIAMS
Secretarul Uniunii gal-eze 

de rugby



SATISFACȚIA MARILOR IMPLIHIRI
^Urmare 4in paj. ÎX

mobilizator al urosunerilur Ș* 
care le avansează reprezintă 
un document de omfundă re
zonantă politică, oreenaută iîus- 
irare a consecventei cu CM* 
tovarășul Nicolae Ceausescu »e- 
tionează in slujba idealurilor 
celor mai scumpe si drepturi
lor primordiale ale tuturor !•- 
euiiorilor pămintului.

Alături de realizările remar
cabile obținute în 198-' de O®- 
norul nostru în toate domeniile 
de artîvilate. mișcarea snortiv* 
se înscrie si ea cu succese în
seninate în toate sectoarele ei 
— dezvoltarea educației fizice 
Si sportului de masă, afirmarea 
dc olan international in tot mai 
multe ramuri a sportivilor ro
mâni. dezvoltarea si. consoiiua- 
rea structurii organizatorice, a 
bazei materiale, creșterea con
tribuției cercetării sliintif.ee si 
a medicinii sportive, lărgirea 
relațiilor sportive internaționale 
în spiritul politicii partidului si 
statului nostru. Consiliul Na
tional pentru Educație Fizică 
Si Sport organele si organiza
țiile sportive, ceilalți factori cu 
atribuții în acest domeniu. în
tregul activ al mișcării sportive 
au desfășurat în acest an ac
țiuni susținute neutru îndepli
nirea in cit mai bune «onditîi 
a sarcinilor importante trasate 
de partid, nersonal de tovarășul 
Nicolae Ceausescu, activității 
de educație fizică si sport in 
direcția educării comuniste a 
tineretului, a întăririi sănătății 
cetățenilor patriei si reprezen
tării cu cinste si demnitate a 
sportului românesc in arena 
internațională. Rezultatele me
reu mai bune obținute în acti
vitatea sportivă de masă, nu
mărul mereu crescut al celor 
care înțeleg necesitatea practi
cării exercițiului fizic, a spor
tului se datorează cu deosebire 
marii competiții polisportive cu 
caracter national „Daciada". a- 
ceastă adevărată olimpiadă ro
mânească organizată din iniția
tiva secretarului general al 
partidului, tovarășul Nicolae 
Ceausescu. Anul 1983. care » 
marcat încheierea celei de a 
3-a ediții a acestei mari între
ceri de masă si de performantă, 
consemnează în bilanțul său nu
meroase date si fapte care a- 
testă dimensiunile superioare 
ale mișcării sportive românești, 
rezultatele din ee in ce mai 
bune obținute de aceasta atit 
pe tărimul cuprinderii unor 
mase tot mai largi de tineri si 
vîrstnici în practicarea cu re
gularitate a exercitiilor fizice, 
sportului și turismului, cit si 
al dezvoltării bazei materiale 
a sportului, al selecției unor 
viitori performeri valoroși, al 
realizării unor rezultate de 
prestigiu.

Animați de profundele senti
mente patriotice, de o fierbinte 
dorință de a reprezenta cu dem
nitate tricolorul nostru, cei mai

Alina Ata. In cursa de 10 8*0 m 
a concursului lotului unional de 
patinaj-viteză recordul mondial 
al suedezului Thomas Gustavsson 
(14:23.59 de la 314.19*2. la Alma 
Ata) a fost corectat miercuri 
de tinărul sportiv sovietic Igor 
Malkov — primul patinator din 
lume care coboară sub 14 mi
nute: 13:54.81. Alți doi sportivi 
au obținut și ei performanțe su
perioare vechiului record : Di
mitri Bocikarev 14:12,81 și Andrei 
Bobrov 14:05,91.

Stockholm. In ziua a treia a 
campionatului mondial de ho
chei pentru juniori ,.A“ au font 

buni sportivi români, oartiei- 
pzak ia campionate mendiale. 
europene Jocurile Mondiale 
Universitare, campionate balca
nice. au obținui in acest an 
frumoase succese, care atestă 
dezvoltarea continuă a mișcării 
noastre soorlive. afirmarea vi
guroasă a sportului românesc 
in arena internațională. La a- 
ceastâ oră de bilanț, sportivii 
români se prezintă cu 31 de 
medalii cucerite la campionate 
mondiale. 29 la Jocurile Mon
diale Universitare. 38 la cam
pionate europene. 11 la campio
nate mondiale de juniori tine
ret si eadeti si 29 la campionate 
europene de juniori si eadeti. 
De asemenea, au fost cucerite 
M locuri I la joenrile balcanice 
de seniori «i 76 tocuri I 1» 
jocurile balcanice de juniori. O 
performantă deosebită a înre
gistrat echipa reprezentativă de 
fotbal a României, calificată 
pentru turneul final al Cam
pionatului european de anul 
viitor, din Franța, completată 
cu excelentele evoluții ale e- 
chipelor Universitatea Craiova 
si Dinamo București in Cupele 
europene, care arată că fotba
lul românesc a devenit tot mai 
competitiv in arena internațio
nală. De o ridicată valoare este 
si uluitorul record mondial la 
săritura in lungime femei sta
bilit in iunie de atleta româncă 
Anisoara Cușmir-Stanciu. care 
probează o dată in Plus valen
țele deosebite ale atletismului 
nostru feminin, după cum o 
semnificație aparte are si cîsti- 
garea de către handbalistii noș
tri. pentru prima oară, a Super- 
cupei campionilor mondiali și 
olimpiei.

Satisfacția pentru bilanțul 
fructuos al anului 1983 — sub
liniată ca atare si in cadrul 
festivității desfășurate recent 
la Palatul Sporturilor si Cul
turii din Capitală, pentru lu
minarea de trofee, cupe si di
plome fruntașilor sportului ro
mânesc — este cu atit mai 
mare cu cit rezultatele bune 
amintite au fost obținute in 
anul preolimpic. Aceasta arată 
că cei mai buni sportivi români 
pregătesc cu toată responsabi
litatea cel mai greu examen 
al anului viitor. Jocurile Olim
pice de la Los Angeles.

Cu gindul si cu fapta Ia ma
rele examen al Olimpiadei, 
sportivii fruntași. antrenorii, 
tehnicienii, toti activiștii miș
cării sportive se angajează ca 
in 1984. prin eforturi si dă
ruire fără preget, să lupte cu 
înflăcărare pentru păstrarea 
tradițiilor sportului românesc, 
pentru a obține performante 
cit mai înalte, pentru ridicarea 
necontenită a prestigiului pa
triei scumpe, spre a cinsti ast
fel marile sărbători ale po
porului român, cea de a 48-a 
aniversare a victoriei revoluției 
de eliberare socială si națio
nală. antifascistă si antiimpe- 
ria listă si Congresul al XlII-lea 
al Partidului Comunist Român.

PE GHEATĂ
ȘI PE ZĂPADĂ

Înregistrate rezultatele : Canada 
— Elveția 2—9 (1—9. 7—9. 4—«). 
CeboUoTaciA — S.U.A. 19—i
X—1. 3-0 f.K-S-S. — Finlanda
X—1 (X—9. 9—9. 1—n. Suedia — 
B.F. Germania 11—J (7—1. X—1, 
1—0.

Copenhaga. In cadrul competi
ției de noefae. dotat! eu ..Cupa 
Pondus". in ziua a doua s-au

în Divizia ,,A“ de handbal masculin

STATU QUO IN FRUNTEA CLASAMENTULUI:

1. STEAUA, 2. DINAMO, 3. H.C. MINAUR
— r • }

Miercuri și joi s-au disputat 
meciurile etapei a XlV-a a 
campionatului masculin de 
handbal. Divizia „A“. ediția a 
26-a. In fruntea clasamentului 
se află, in continuare, formația 
STEAUA cu 42 p. urmată de 
Dinamo București 39 p și H.C. 
Minaur Baia Mare 36 u.

STEAUA — DINAMO BRA
ȘOV 26—21 (13—1#). Campionii 
n-au forțat decît in funcție de 
replica adversarului, cind dir- 
ză. cind palidă. Jocul econo
micos al liderului și inconsec
vența partenerului au tăcut ca 
partida să fie arareori specta
culoasă. Aflată în permanență 
la armă. Steaua a repurtat o 
victorie chiar mai comodă de
cît o indică scorul final, a 14-a 
consecutivă în această ediție de 
campionat Au marcat : Stingă 
10. Dumitru 4. Drăgânită 4, 
Mirică 2. Ghimeș 2. Birtalan 2 
și Berbece 2 — pentru Steaua. 
Micle 5. Nicolescu 5. Cojocaru
4. Donca 3. Cian 2. Ignat 1 și 
Andreescu 1 — pentru Dinamo 
Brașov. Au arbitrat bine (le 
reproșăm doar îngăduința prea 
mare față de jocul pasiv al di- 
namoviștilor) Gh. Mihalascu 
(Buzău) și Alex. Isop (Pitești).

H. N.

CONSTRUCTORUL ARAD — 
INDEPENDENȚA CARPATI 
MÎRȘA 27—20 (14—9). Peste 
2 000 de spectatori au asistat la 
o întîlnire spectaculoasă, in 
care Lucian Vasilache s-a dis
tins prin eficientă deosebită. 
Gazdele s-au aflat tot timpul 
in avantaj. Au marcat : Vasi
lache 12. Kolleth 4, Rusu 3. 
Măcinic 2. Deacu 2. Jenea 2, 
Cemica 1 și Ionescu 1 — pen
tru Constructorul Arad. Stockl
5. Matei 4, Cornea 4. Tătaru 3, 
Ciobanu 2. Iakobi 1 și Beei- 
cheri 1 — pentru Independenta 
Carpați Mîrșa. (O. BERBECA- 
RU — eoresp.).

în grupa 1—6 s-a mai dispu
tat miercuri partida Dinamo 
București — H.C. Minaur Baia 
Mare (27—27). Iată acum me
ciurile din grupa 7—12.

POLITEHNICA TIMIȘOARA 
- TRACTORUL BRAȘOV 23— 
23 (lî—12). Gazdele au ratat e- 
nonn si au cedat astfel un 
punct oaspeților, care — este 
drept — au muncit mult in a- 
cest meet Punctele intilnirii au 
fost înscrise de Ginrgca 6.

jucat partidele : Franța — Da
nemarca 4—3 (2—1, 2—1. 0—0), 
Ungaria — Bulgaria 8—3 (3—2.
1—#. 4—1).

Edmonton. O selecționată so
vietică de hochei și-a Început 
turneul In Canada evoluind In 
compania reprezentativei olimpi
ce canadiene. Partida a oferit 
un ioc de calitate la capătul 
căruia victoria a revenit hoche- 
istilor sovietici cu scorul de 4—3 
(1—L 3—4. »—D. Au marcat 
Varnakov — 2, Skurdiuk si Sal
nikov pentru U-ILS-S. Sherren 
— i și Tippett pentru Canada.

Nagy 4, Folker 3, Janto 2. Bu
cățea 2. Cioroianu 2. Ioncscu 2, 
Arghir 1 și Vbicu 1 — pen
tru Politehnica Timișoara. Bod
nar 8. Chirițeanu 4. Pantelimon 
3. Andrei 3. Schmidt 2. Coman
1, Antal 1 șt Holgyes 

1 — pentru Tractorul Brașov. 
(C. CREȚU — eoresp.).

RELON SĂVINEȘTI — CON
STRUCTORUL ORADEA 19—16 
(10—7). Victorie meritată a Re- 
lonului din Săvinești la capă
tul unei intîîniri de mare lup
tă, echilibrată. Sigur, s-a ju
cat pentru rezultat, ambele for
mații aflîndu-se în zona retro
gradării, dar meciul a fost cu
rat, in limitele fair-play-ului și 
pentru aceasta merită felicitări 
ambele formații. Au marcat : 
Zaharia 7, Samson 5, Zăbavă 2, 
Șerban 2, Cosma 1, Iurea 1 și 
Pleșca 1 — pentru Relon Să
vinești, Kapornay 3, Cristache
2. Tudor 2, Halmagyi 2, Zam- 
firescu 2, Popa 2, Mirza 1, Po
rumb 1 șl Vranău 1 — pentru 
Constructorul Oradea. (B. A- 
MANCEA — eoresp.).

MINERUL CAVNIC — UNI
VERSITATEA CLUJ-NAPOCA 
24—24 (14—14). Disputată în 
sala „Dacia* din Bala Mare, 
partida a oferit o dispută e-

I. LESTIEN A CUCERIT 
Șl „CUPA DINAMO" LA BIATLON

PREDEAL, 29 (prin telefon). 
Pe traseul și poligonul din Va
lea Rlșnoavei activitatea schiori
lor fondiștl șl a biatloniștilor 
continuă. După întrecerile orga
nizate de „A.S. Armata Brașov*, 
iată și celălalt club profilat mal 
mult de sporturile de iarnă — 
Dinamo Brașov — a organizat 
„Cupa Dinamo* Ia blatlon și 
fond.

Biationiștil și-au disputat «o 
cursă individuală pe 15 km In 
care ciștigător a fost din nou. 
reprezentantul A.S.A. Brașov. Im
re Lestien. care dovedește acum, 
-a Început de sezon, un remar- 

. cabtl apetit competițional. Ză
pada de pe unde porțiuni a fost 
moale, pe altele înghețată șt. îm
preună cu vlntiH puternic din 
poligon au solicitat multe efor
turi din partea concurențllor.

întrecerea fondistelor a revenit 
— așa cum se anticipa — com

ponentei lotului olimpic Elena 
Lagusis-Reit, in timp ce la bă
ieți a ciștigat Gyula Kiss, de- 
pășindu-1 eu peste un minut pe 
„olimpicul* Ion Lungociu. RE
ZULTATE TEHNICE: blatlon ÎS 
km seniori: L Imre Lestien 
(A.S.A.) 54:19 (2 ture penaliza

Următorul număr al ziarului nostru va apărea 
marți 3 ianuarie 1984

chilibrată, pe parcursul ei con- 
semnîndu-se de 14 ori egalita
tea. Oaspeții clujeni au dove
dit ambiție,. mare putere da 
luptă și, desigur, experiență, ei 
reușind chiar să conducă în 
min. .47 cu 22—19. Rezultatul 
de egalitate este echitabil, fi
nind seama de echilibrul exis
tent în marea majoritate a 
timpului. Au înscris : Chireu 8, 
Cojocaru 4, Rigan 3, Odae 3, 
Vinlilescu 3, Iacob 2 și Fele- 
can 1 — pentru Minerul Cav- 
nic. Avram 9. Petru 4, Jurcă 3,. 
Bădosu 3. Căldare 2, Pali 2 și 
Botorce 1 — pentru Universi
tatea. (A. CRISAN — eoresp.).

★ *
Următoarea etapă a campio

natului masculin de handbal. 
Divizia ,.A“, este programată 
la 5 ianuarie 1984 șl cuprinde 
întîlnirile :

H.C. MINAUR BAIA MARE 
— STEAUA, derbyul rundei a 
15-a, Dinamo București — Con
structorul Arad, Dinamo Bra
șov — Independența Carpafi 
Mîrșa (în grupa de elită a 
locurilor 1—6), Universitatea 
CIuj-Napoca — Politehnica 
Timișoara. Minerul Cavnic — 
Relon Săvinești și Tractorul 
Brașov — Constructorul Oradea 
(în grupa 7—12).

re), 2. Mihai Răduleseu (A.S.AJ 
55:24 (3). 3. Vladimir Todașcă 
(Dinamo) 56:14 (3); 15 km ju-
tQori I: 1. Sorin Popa (Dinamo) 
56:39 (1). 2. Sandor Csedo (A.S.A.) 
59:17 (7), 3. Basarab Abrihara
(Dinamo) 61:04 (7); 12 km ju
niori II: 1. Dan Cristoloveanu 
51SS. 2. Mihai Vornicu 51:5S, 3. 
Ion Diaconescu (toți de la C.S.Ș. 
Rîșnov) 52:23: fond, 9 km seni
oare: 1. Elena Lagusis-Reit 26:00,
2. Iuliana Popoiu 29:00, 3. Elena.
Urs-Oncioiu (toate de 1a Trac
torul) 31:19; junioare: 1. Angela 
Rîșnoveanu (Brașovia) 31 :lfi. 2. 
Luminița Bășa (Dinamo) 32:36, L' 
Mihaela Toc (Tractorul) 32:46; 
fond, 15 km seniori: 1. Gyula 
Kiss (A.S.A.) 42:10, 2—3. Iot»
Lungociu (Dinamo) șl loan Sto- 
lan (A.S.A.) 43:15; 15 km ju
niori: 1. Ion Negrea (Dinamo) 
45:03, 2. Atlla Csalla (Dinamo)
45:34 . 3—4. Ion Șerban (A.S.A.)
și Karoli Koppe (Dinamo) 46:10; 
ștafeta 4X7,5 km seniori: 1. Lo
tul Olimpic (Vladimir Todașcă. 
Francisc Foriko. Imre Lestien și 
Gheorghe Berdar) 1 h 46:07 (4),
J. A.S.A. I Brașov 1 h 46:16 (2).
3. Steagul roșu 1 h 55:32 (5).

Radu TIMOFTE '

ATLETISM • Intr-un ooncurs 
în sală, la Berlin, nona Slupia- 
nek a aruncat 20.60 m la greu
tate. iar Ines Muller — 19.76 na.

BASCHET • La Haarlem tn 
Olanda, are loc un turneu mas
culin: Haaksbergen (Olanda) —
Chicago (S.U.A.) 115—!M, Hapoel

Ramat Gan (Israel) — Ld Mans 
(Franța) 96—82. Haaksbergen — 
Hapoel 84—80, Le Mans — Leiden 
(Olanda) 85—«2 • La Anjou, în 
vestul Franței, se desfășoară un 
turneu universitar: Franța — 
Alger 70—25, Osnabnick n — Al
ger 54—39. Franța — Osnabriick 
II 89—38. Tunis — Porto 78—39, 
Budapesta — Porto 73—44, Tunis 
— Budapesta 57—46. Padova — 
Osnabriick I 60—38, Padova —

TELEX • TELEX
Frar.U H T9—44. Franța n — 
Oanabruck 61—se etc.

BOX • Italianul Walter Gier- 
gettt, camp.on european la ..co
cos*. »-• apărat eu succes cen
tura invingSndu-1 Ia puncte, in 
U reprize, pe britanicul John 
Feeney, tn gala de la Campobas- 
so (Italia de Sud).

FOTBAL • Meciuri amicale la 
Atena: Olympiakos Pireu — V- 
dinese 1—4 (1—•». A K K. Atena 
— Hamburger S.V. Î—J fl—l).

HANDBAL • Echipa spaniolă 
Euskadi a Înviat on 21—14 (4—® 
o selecționată iugoslavă, tn me
ciul de la San Sebastian.

VOLEI • La Ape-doora In O- 
landa. este programat un impor
tant turneu internațional, mascu
lin și feminin. Cfteva rezultate: 
bărbați: Olanda — R.D.G. 3—1. 
R.P. Ctunexă — R.D.G. 2—#. Co
reea de Sud — Suedia 3—1. Sue
dia — R.F.G. 3—1. Cuba — Co
reea de Sud 3—4: femei: S.U.A.
— Frânta 2—8. S.U.A. — R.F.G. 
3—4. Cuba — Olanda 3—#. Coreea 
de Sud — Cuba 3—8

Anchete de sfirșit de an: UN
GARIA: Andrea Temeșvari — te
nte M Gyfirgy Gdesogy — gim
nastică: BULGARIA (ziarul Na- 
rod-en sport): L Vasil Ei."' po'ski
— saMe. 2. r*1*— Gbeorob.eva — 
giamastecâ rttm ră. 3. Boriana 
Stotaoova — gimnastică. 4. Blago! 
Btagoev — haltere. 5. Andrei Dt- 
tnitmv — Supte greco-romane.

ASTĂZI Șl MiINE - ULTIMELE 
ZILE DE PARTICIPARE !

* REVELIONULUI

TRAGEREA EXTRAORDINARA

LOTO

Mai multe bilete — 
mai multe șanse de a 
obține : • AUTOTU
RISME „Dacia 1300“ 
• MARI SUME DE 
BANI, variabile si fi
xe • EXCURSII PES
TE HOTARE
Biletele de 25 lei par
ticipă la toate cele 13 
extrageri cu un total 
de 120 numere !
UN BILET LA A- 
CEASTĂ TRADIȚIO
NALĂ TRAGERE — 
UN SUCCES PEN
TRU DV.. UN CA
DOU PLĂCUT ȘI U- 
TIL !

AGENDA SĂPTĂMÎNII
2.1 AUTO-MOTO : Continuă cursa „Al 6-lea ralia Paris-Dakar*

• PATINAJ VITEZA : „Turneul celor patru piste", ta
Innsbruck • BOB : competiția de bob 4 dotată cu „Cupa 
națiunilor", la Igls (pînă la 6.1)

4.1 SCHI : Concursul de sărituri din oadrul „Cupei mondiale", 
la Innsbruck

5.1 BIATLON : Concurs din cadrul „Cupei mondiale", la Falun, 
în Suedia (pînă la 8.1)

6.1 SCHI : Concurs de sărituri din cadrul „Cupei mondiale", 
la BischoLshofen, în Austria ; Concurs de coborîre si sla
lom special bărbați din cadrul „Cupei mondiale", la Mor- 
zine, în Franța • PATINAJ VITEZA : Campionatele mon
diale pentru juniori, la Haga ; „Turneul celor patru piste", 
la Madonna di Campiglio

7.1 BOB : „Cupa mondială" ia Cortina d'Ampezzo
8.1. SCHI : Concurs de fond în cadrul „Cupei mondiale", la Le 

Grand Bornard, în Franța.

amimsiruia of sih im mNOSPORî weninzî
• CtȘTIGUBJIE TRAGE RD LOTO DIN Z3 DECEMBRIE 1963. 

Cat. t : 1 variantă 186*. — autoturism ..Dacia 130#" si 1 va
rianta 25% a 0.598 le : cat. 3 : 1 variantă IO#*', a 2«.7e lei 
și 8 variante 25*, a 8.#»-. lei cat. 3 : 9 variante 1B»% a 5.18# 
lei șt 31 variante 25*, a I.M# lei : cat. 4 : 38 35 a 3.»7» lei ; 
cal. 5 : 141J# a 815 le: : ea: c ■ 332.25 a 262 lei ; eat. X : 1.88L7S 
a 100 leL Report cat. 1 : 3TT.423 1-:. Autoturismul ..Dacia H0“ 
(70.000 lei) a fost cișt:ga‘ ut ps-.uriantii: ALEXANDRU TVAW 
din Pitești — Argeș.

0 Participant!! oare d: :-c si asiste la desfășurarea tragerii 
extraordinare Loto a Revelionului din 1 ianuarie 1984 slnt in
vitați la ora 15 in sala clubului sportiv Progresul din Bucu
rești, str. dr. Staicovic:' nr. 42 : numerele ciștigătoare vor fi 
transmise la televiziune și radio in cursul serii.
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FILMELE CAMPIONATULUI r-
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L 1 .

AUT = Timpul nfort al fotbalului
GONDOLA = Biriă De apă
LAPOV1ȚĂ -= Meci nul intre Dloaie și ză

padăMAIDAN = Străbunicul stadionului
pOBAY = Bunicul golgeterilor
SCOR ■= Meciul în sinteză
JUNIOR = Sportiv nefinisat

După BRATISLAVA... PARISUL

l-o spus un ceh, trăgind din pipă : 
- Tu ți-ai văzut cu ochii visul,
Că ai, în fine, o echipă
...Ce poate cuceri Parisul

Catren

URAAAA, NE-AM CALIFICAT!
C Și ce strigați așa 7 I S-a îndoit cineva, măcar o clipă, că 

ne calificăm 7
• Cine 7 Eu 7 Am zis eu despre Lucescu 7 Despre Cămătaru 1 

Despre Rednic ? Ce vreți să insinuați 7
® Ne-am calificat, deci... Nici nu e de mirare. Fetele noas

tre au fosi totdeauna la înălțime... ““ —* ***
® De acord, ne-am calificat ! Dar 

pînă ne-am calificat... șl pe urmă... 
unul...O Vă bucurați, ce vă pasă ! 7 Dar 
rog 7 Că eu, pentru petarda ala... Șl 
că e repetiție pentru Revelion. Că era prin mai...

© Val. tu. ce bine că ne-am calificat !... La vară el 
la televizor și noi singure, pe plajă. Care nocturnă, 
nocturnă 7® Parcă văd că în iunie Popescu o să. se ducă la 
cu contractul ăla. Georgescu la Buhuși, după stofă, iar eu 
o să fiu trimis tocmai la Paris, să accelerez livrările, să nu 
intrăm în gol de producție...

® S-au calificat, dar turneul final e altceva. Ne trebuie altă 
trupă, atți antrenori... Eu știu cum a fost la noi. cînd a 
intrat echipa in „A“.O Dar, tovarășe milițian, puțină înțelegere... Nici cînd s-au 
calificat băieții noștri să nu ne bucurăm la un păhărel 7 Cum 7 
Asta era în noiembrie 7 Ce zboară timpul, d-om’le !...

A Ascultati-mă pe mine, că n-am dat niciodată greș ! Două 
puncte luăm din plecare, că-1 batem pe ăia... zi-le pe nume .... 
Pe urmă facem cel puțin un nul cu... zi-1 să‘* zic •••• 51 ma 
vin două colea... La mine calculul hîrtiei e sfînt...
• Uraaaa, ne-am calificat ! Hai noroc și la mulți ani ! Pîna

la Paris, mai vedem noi... /.Arrr*Mircea COSTtA

Sau nu vă referați la... 
cum ne-am calificat ? Ct 
credeți că la Paris... Eu
cu ce ați contribuit. mA 
nici nu au vrut să audă

vor sta 
tu 7 Ce
Slatina

știu cum a fost la noi, cînd a

de Al. CLENCIU

COSTICĂ STEFÂNESCU

Cum „lupta"

Se-nvată de

în curînd 
va-ncepe 

De-acum 
cu greul ; 

ce se oriceneCa gospodar
Costică-si jnătură''* careul

Sfat lui Mircea Lucescu, 
la turneul final din Franța
Me„om menține aurora 
Prin rețeta cunoscută : 
Clnd o să înceapă hora, 
Noi s-o ținem cu „bătuta".

CARTE POȘTALA
Stimați francezi, cum o știți bine, ‘ 
In vara anului ce vine
Vor fi și-ai noștri fotbaliști 
Prezenți ia voi, nu ca turiști, 
ci ca să joace, cum li-e visul. 
Ceva ce n-a văzut Parisul. 
Vor li aplauze cu carul 
La driblingul lui Cămătaru. 
Ce l-a tabătrînit de tot 
Pe „mundialul" Bearzot, 
Cînd a văzul tără-ochelari 
Că-n grupă-acă fost noi cei mai mart. 
Veți constata că din profil 
Și BolOni e oap-abil.
Incit din salturile lui 
Stingea se-alege cu-n cucul 
Și-n magazie, după meci, 
Pe raft stă cu comprese red. 
De Rednic orice spectator 
Va spune : — Bun apărător L 
Fiind, desigur, și tentat 
Să-l angajeze avocat. 
Pentru că știe să apară, 
Dacă-i nevoie, și la bară. 
Pe Lung, înaltul craiovean. 
Cit Eifiel-ul parizian, 
O să-1 vedeți și. bănuim.
Veți eere-n glumă unanim 
Ca bara porților nițel 
Să se înalțe pentru eL 
Fiindcă și peste hotare 
Portarul Lung rămîne mane 
Și cit durează-ntregul joc 
Nu este primitor deloc.
Avem în lot și alti băieți 
Pe oare vrem să ni-i vedeți. 
Dacă se poate, șl-n finală. 
Este un vis, fără-ndoială. 
Dar Judecind puțin profund. 
Balonu-i și la voi rotund 
Șl deci poate Intra pe sol 
Chiar și la adversari în gol I 
Și nu poți să știi — firește — 
In ce poartă nimerește 
Dar, să n-aveți grijă voi l 
Direcția !-o dăm noi !

V. D. POPA

GINDURI PENTRU
TRICOLORI

Cu vers de lerui și ninsori 
Vreau să urez in Noul An, 
Iubeților mei tricolori 
Deplin succes... european.
Să nu uitați în nici o clipă, 
Flăcăii mei cu trei-culori. 
Milioanele de spectatori 
Ce vă iubesc și vă-naripă,
Să v-aruncați în noi dispute 
Cu-aceeași dăruire bravă. 
Ca-n ultimele cinci minute 
Din epopeea bratislavă.
Să v-amintiți, cu-același ot, 
C-ațj dat die un splendid gol 
în poarta paznicului Zoff, 
La Stockholm și la LimassoL..
De-atîtea amintiri cuprinși 
Din noaptea de calificare, 
Să nu uitați că-n deplasare 
Veri n-ați fost nicăieri învinși ;
Și dînd speranțelor un sens, 
Acum, cînd Împlinit ni-e visul. 
Să arătați pe „Parc des Princes' 
Ceva... ce n-a văzut Parisul !
MIRCEA IONESCU-QUINTU3

>

ct oom
l’NOP rOTDALIȘII
0 BALAUR să nu 
se facă de basm.
• LĂCĂTUȘ să... 
deschidă si colegii 
de echipă.
• PITARU să creas
că în formă.
• FUSCAS sA țin
tească precis poar
ta.
• SOARE să 
lucească De 
vreme.

stră- 
orice

• ROTARU să nu 
lase de căruță eo- 
tegii de echipă.
• ECOXOMU aă b« 
risipească ocaziile <Je 
rol.
• SPERIA TU u 
se teamă de 
turl.

DU
W-

fie• DRAGU să 
Iubit de toti specta
torii.
• MOVILA să fie la 
Înălțime pe

Desen de ANDO

POȘTA LUT MOȘ GERILA
N. DUMERITU, BUCUREȘTI. Apelați ta mine 

ntr-o problemă legată sl de un rămășag fă
cut cu un coleg de serviciu : care e prenu
mele si care este numele fotbaliștilor Ion Ion 
Si Petre Petre ? Cred că primul Ion este pre
numele. iar cel de al doilea numele. Dar 
lot atit de bine s-ar putea să fie si Invers !

I. BOLOVAN. MANGALIA. Fotbalistul Avă- 
ianei nu șl-a făcut armata la artilerie, deși 
este cunoscut ca un excelent .tunar".

B. M'ELINTE. SUCEAVA. Lucrurile

de statură si nu știți dacă ați putea concura 
ta proba de slalom uriaș. M-am interesat șl 
vă pot da un răspuns favorabil. N-ati pre
cizat însă dacă știți să schiau sau nu. Dacă nu. e ceva mai greu !

A. GHEORGHE. BRAZL Vreți să stitl dacă 
toți șoferii de pe taxiuri sin» șahiști, lntrucît 
au pe caroserie pătrățele albe sl negre.. Nu I o. *- „ . .. masă acceptă

„ . . ------- ------------ sint
I tiare : fotbaliștii noștri sl-au croit drumul sore 

f turneul final al Campionatului european de 
• a Paris, trecind cu succes prin „ulița cehă*. 

M ion PRICU, BABADAG. „Baal n-a fost in
ns entatorul jocurilor cu mingea, ct un zeu >1 
SȚriasirienilor. Ducă cite știu, n-a fost nici măcar 

microbist !
' MĂRUNTELU. ORȘOVA. Sîntetl cam mic

Si nici ospătarii, deși la fiecare 
remiza !

NELU PASCU. 
handbalist!! aruncă 
tec cu cap, pentru 
«iilor de gol.

MARIN SECARA, 
se aruncă definitiv 
ouiti cit i-ar costa 
meci !

BUCUREȘTI, 
mingea cu 
a nu da cu

Intr-adevăr, 
mina. Dar o 
piciorul oca-

La baschet, mingea nu 
la cos. Altfel, vă lnchi- 

pe organizatori un singur

Prima parte a campionatului l-a deschis echipei Dinamo 
„DRUMUL SPRE VICTORIE* pentru că a fost mai perspicace 
deeit Steaua, „VRĂJITORUL DIN OZ“. și-acuma e mulțumită 
ca „O LEBĂDA IARNA*. Nu-1 vorbă că șl echipa militară a 
luptat precum „MIHAI VITEAZUL- dar pînă la urmă a căzut 
n „CAPCANA NEOBIȘNUITA". In timp ce Universitatea Cra

iova, „UN CUIB DE NOBILI- fotbaliști, a cam întîrziat ..EX
PLOZIA- deși oricînd ne poate oferi un „SPECTACOL LA 
COMANDĂ". Dar și Sportul studențesc, „CAMIONUL DE 
CURSA LUNGA", susține că ..HERCULE CUCEREȘTE ATLAN
TIDA*. că doar nu s-au terminat cele aproape 39 DE TREP
TE- și neeunoscute-s încă „MISTERELE bucureștilor-

In ce privește F.C. Bihor șl Politehnica Iași, aflate la LIMI
TA DORINȚELOR-, au plecat CU „HEIDE IN oraș- pe „LUN
GA CAVALCADA CĂTRE ȘCOALĂ"; dar „ATENTIE LA GAFE" 
dacă nu vor să Jămînă „VIStND LA ZAMBEZI". Dealtfel, la 
„SERBĂRILE GALANTE" mai participă șl S.C. Bacău, care-i 
tot din „NEAMUL ȘOIMĂREȘTILOR" ca șl F.C. Argeș. „CĂ
LĂREȚUL CU CALUL DE AUR". Se pare că și Jiul, împreună 
cu „RUBEDENIILE- de la F.C. Olt, vor dansa la „BALUL DE 
SIMBATA SEARA", purtînd la butonieră „TRANDAFIRUL 
GALBEN- și lansind.......BALOANE DE CURCUBEU-,

Acolo unde, însă, e „BRIGADA DIVERSE IN ALERTĂ", unde 
Chimia a jucat ca la „LOTO-PRONO ’82“ iar F.C. Baia Mare a 
făcut-o pe „CASCADORUL HOPPER", trebuie organizată „MA
REA EVADARE- pînă nu se aud „TUNURILE DIN NAVA- 
BONE*. Așa cum în „MONDO UMANO", A.S.A. Tg. Mureș 
și Corvinul, așteaptă „CĂLĂUZA- să le scoată din „CĂRUȚA 
CU MERE- și alte „FRUCTE DE PĂDURE": iar Rapid, în 
drum spre „VESTUL SĂLBATIC", unde „S-A OPRIT UN 
TREN", se străduiește să dezlege „SECRETUL CIFRULUI-

De aici încolo, începe „AGONIA" pentru C.S. Tîrgoviște, care 
se zbate între „CENUȘA ȘI DIAMANT- ca și pentru echipa 
de „PE MAUUL STING AL DUNĂRII ALBASTRE" Dunărea 
C.S.U., care nici cu „MASCA DE APĂ" nu poate evita o 
„DESPĂRȚIRE TEMPORARĂ" : iar Petrolul, aflat și ei acolo 
unde e „IUBIRE FĂRĂ SOARE", este ferecat cu „LANȚUL 
AMINTIRILOR".

Dar pînă cînd încă nu „AM VĂZUT NAȘTEREA UNEI LUMI 
NOI", de la sfîrșitul campionatului, cînd vom putea spune 
de ultimii trei clasați: ..CAPTURAȚI-! LA BARIERA", tre
buie să sperăm într- „UN SURIS IN PLINĂ VARĂ"...

D.C. MAZILU

PICĂTURI
CLIPA : unitate de măsură 

pentru a marca golul
a Dragă. . copilul nu poate 

' să doarmă !
— Povestește-i meciul de 

Ieri !
• Golul marcat in nocturnă 

a fost dar ca lumina zilei
• „E un arivist !". spuse 

calul cu dispreț despre pio
nul ajuns pe ultima linie si

devenit astfel regină
MĂIESTRIA: armura Invi

zibilă a scrimerulul
0 In min. 80. gazdele 

făcut ultima schimbare, 
schimbat... antrenorul

POLEI : Patinoar la 
tuar

REVELIONUL : Finis
maratonul zilelor

DICȚIONAR FOTBALISTIC...

au
Au

tro-

la

TEATRAL
ADEVARATUL FOTBALIST; „Un pahar cu sifon"; AM 

TRENORII DUPĂ ÎNFRÎNGERE : „Vinovați fără vină" ; 
CĂPITANUL DE ECHIPĂ : „Epoleții invizibili “ ; CRONI
CARUL SFORTIV : „Opinia publică" ; CUPA ROMÂNIEI ; 
„O sansă pentru fiecare" ; ECHIPA NAȚIONALĂ ; „Visul 
de aur * ; ELIMINATUL DIN TEREN : „Nota zero la pur
tare"; FALSA VEDETĂ: „Mult zgomot pentru 
FAULTATUL : „Doctore, sînt al dv.“ ; FOSTUL 
TOR : „Amintiri" ; ÎNVINGĂTORII : „Oameni de 
MAGAZINERUL ECHIPEI: „Să îmbrăcăm pe cei 
MECIUL DE SELECȚIE : „Se caută o stea" ; MODESTUL: 
„Nu sint Turnul Eiffel"; PĂSĂRILE CĂLĂTOARE: „Gus
tul parvenirii" : RETROGRADATELE : ..Năpasta" ; RE
ZERVELE : „Trei pe o bancă" ; SIMULANTUL : „Comedie 
de modă veche"; SPECTATORII HULIGANI: „Bădăra
nii" ; SUPORTERII : ..Echipa de zgomote" ; VEDETA : „Pe 
cine numim... eu ?*; VEDETA ÎN DECLIN : „Apus de 
soare".

nimic"; 
JUCĂ- 

azi“ ; 
goi";

K

&

i

&
& h

RAVAȘE
Lui Mircea Lucescu 

eea Radulescu, după 
lava.
La Paris, transmiteți
Că a fost doar.

Lui Cos ti că Ștefănescu,, 
phanul echipei naționale 
fotbal.
Căpitane, ai fost mane. 
Te propun spre avansare

Lui ion Geolgău.
Al marcat un gol c-an vis,
Să strigăm puternic: ..Bis !' 

Lui Rodion Cămătaru.
Clnd îl văd, portarii zic : 
Uite-l, frate, pe. .. nă$ic !

Universitatea Craiova a
Juns in semifinale in Cupa 
UJEJF.A.
Performanței ei de clasă,. 
Șl acum li simt parfumul. 
(Nici Dinamo nu se lasă. 
Mal al« că știe drumul 0

Scrimerii noștri, în 1983. 
Eu vă înțep foarte puțin 
Căci nu sint un 6crimer

șl Mir- 
Bratts-

_  știrea.
, încălzirea*'.,-

că- 
de

J

a-

de 
soi. 

Dealtfel, după cum rețin. 
Mai mult n-ați... înțepat 

nici voi !
Luptătorilor — după rezulta

tele slabe de la CAI. desfă
șurate la Kiev.
Tot mapamondul v-a știut 
Isprăvile de pe saltea. .. 
La Kiev, insă, ce-ați făcut : 
Ați.. . adormit, cumva, pe ea?

Handbalistii noștri au cu
cerit Supor-cupa campioni
lor mondiali și olimpici.
Mari împliniri 
In meciuri grele 
Și străluciri 
De super... stele ’.

Noul val al gimnasticii fe
minine românești, pe primul 
loc în F/aropa.
Spre galaxii noi nu privim 
Pentru-a găsi diverse stele, 
Deoarece descoperim, 
La bîrnă, sol sau paralele!

Chemare către sprinteri 
Trageți tare, om cu om ! 
(Pista nu e... melcodrom).

Maria Radu — campioană 
mondială universitară la 3000 m 
Prlntr-un excelent fuleu, 
S-a desprins victorioasă. 
Demonstrînd că nu mereu. 
O fugă este rușinoasă 1

Talentatei înotătoare Car
men Bunaciu, o stea mondială.
Aplauze acoperă 
Sălile de peste tot 
la Carmen de ia operă
Și la cea de la înot.

Clubului F.c. Argeș 
descoperă mereu noi 
Se aud destule voci 
In orașul argeșean, 
Care spun : — Dorim 
Dar pe cir.d și

Unui alpinist
Vrea să fie tot 
și-n concursuri vi» tactic,
Dar în loc să-1 vezi pe ni un te, 
El preferă. .. dealul mars.

Unui boxer categoria ușoară*.
La sarmaJe și friptură 
Al mîncat fără măsură
Și de-o ții așa mereu, 
Ai s-ajungi și tu un. . . „greu"

Aniș oarei Cușmir. recordma
nă mondială la săritura In lungime.
Performanțe cit mai mari 
Si peste. . . record să sari î

Crainicul Ion Ghiță : „Un 
dribling, al doilea, al treilea, 
al patrulea.,.*
Dacă s-ar dribla a sa. 
Si Pele s-ar minuna.
Eu mă îndoiesc nițel : 
Cred că ne... driblează el !

care 
talente. s?

75

boboci,
alt .,Gisc*an”?

în frunte 
viitoare.

S3
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Au colaborat : Jack BERA- 
RIU, Titu FILIPIDESCU, Titi 
GHEORGHIU - Vaslui, Vic
tor HILMU, Otto LEVAI, Ion 
NEGREANU, Dan PRECUP, 
Oprică PREDA și Neiu QUIN
TUS — Ploiești

roi
xff?-



DACIADA
FUNDAMENT SOLID

k

AL MIȘCĂRII NOASTRE SPORTIVE
rumul mereu ascendent pe care il parcur
ge mișcarea noastră sportivă a fost în
lesnit în ultimii ani de apariția — din ini

țiativa secretarului general al partidului, tova
rășul NICOLAE CEAUȘESCU — marii competiții 
polisportive naționale „Daciada”, această ade
vărată olimpiadă românească prin care milioa
ne de cetățeni ai patriei de toate vîrstele sint 
cuprinși într-o amplă activitate distractiv-recrea- 
tivă, de călire fizică, de întărire a sănătății și 
capacităților creatoare, prin care totodată nu
meroase talente pornesc 
in marea performanță, în 
muri de sport.

Anul 1983, an cu finale 
națională, înregistrează în 
finele celei de a ill-a ediții a 
și date care 
aie mișcării

consacrării 
diverse ra-

w 
competiția 

sale de la 
„Daciadei* cifre 

înfățișează dimensiunile superioare 
sportive românești, rezultatele din

pe drumul 
cele mai

pe țară in 
statisticile

ce in ce mai bune obținute de aceasta, in 
de-al 36-lea an de existență a Republicii noas
tre, deopotrivă, pe tărimul cuprinderii unor mase 
tot mal largi de tineri și vîrstnici în procrearea 
susținută a exercițiului fizic, 
mului, al sporului calitativ în 
nilor ți competițiilor, precum 
viitori performeri.

Astfel, „Daciada* apropie 
carea sportivă românească de 
fundamentale — acelea de a contribui plenar la 
întărirea vigorii și stării de sănătate a popula
ției, de afirmare a reprezentanților României so
cialiste în întrecerile internaționale - obiective 
exprimate dar și stimulator în Mesajul pe care 
secretarul general al partidului l-a adresat anul 
trecut Conferinței pe țară a mișcării noastre 
sportive.

sportului și turis- 
organizarea acțiu
ni al depistării de

tot mai mult miș- 
obrectivele sale

Vacanfă școlară pe pirtiile de la Predeal, cu numeroase și 
neuitate întreceri de schi, cu săniuș, cu multe concursuri or
ganizate in cadrul etapei de iarnă a .JJaciadei albe".

Foto : V. SECAREANU — Brașov

Milioane de prezențe in arenele „Daciadei"
cea de a III-a ediție a ,,Da- 

ciad-i“ a stimulat energiile or
ganizatorilor, factori cu ~ răs-

gă pentru sănătatea ta", prac
ticarea gimnasticii in grădini
țe, școli, precum și în între

la atletism și oină, ^Dinamovia- 
dele" organizate de M I. sau 
concursurile pentru militari or
ganizate de M.Ap.N. etc. care 
au oferit prilejul participării in 
activitatea sportivă de masă u-

drul etapelor de iarnă și de 
vară ale „Daciadei" au asigurat 
tntr-o măsură sporită — fără a 
putea spune insă că nu este 
încă loc de mai bine — acea 
condiție sine qua non a eficien
ței sportului asupra întăririi 
capacității de efort și sănătății 
celor care 11 practică — CON
TINUITATEA. Trebuie relevat 
în acest context și propaganda 
mai susținută care s-a făcut 
prin diverse mijloace efectelor 
pozitive ale exercițiului fizic, 
mișcării și sportului asupra or-

ceste prilejuri au fost selecțio
nate în diverse secții ale clu
burilor sportive școlare și de 
juniori, in vederea instruirii lor 
superioare pentru abordarea 
performanței în sporturile în 
care aceștia au dovedit talent și 
aptitudini. Astfel, „Daciada" se 
înscrie ca un inepuizabil rezer
vor al viitorilor performeri.

16 000 DE ECHIPE 
ȘCOLARE...

în campionatele școlare an 
participat, în etapa de masă, 
circa 8 OCO echipe școlare la 
fotbal, 5 000 la handbal, 3 000 
la volei. La atletism, în tot 
mai multe localități - prin
tre care Craiova, Constanța, 
Bacău, municipiul București - 
au început să se desfășoare 
campionate sub forma de di
vizie între echipe reprezenta
tive de . școli

— competiție 
cunoaște pauză 
în prag de iarnă, 
răsunau acordu-

Crosurile, competițiile de masă cele mai populare. adună la start, indi/erent de sezon, numeroși participant. fată o imagine 
revclatoarce surprinsă in Parcul tineretului din Capitali Foto : N. TOKACEK

punderi directe sau cu atribuții 
!n mișcarea sportivă, pentru 
lărgirea paletei de activități, 
dar a creat și o emulație deo
sebită in 
sport din 
instituții, 
femei și

rindul amatorilor de 
școli, întreprinderi și 
de la erașe 
bărbați.

îi sate,
Organizare*

DE FINA-

• In anul 19S3 cea de a 
lll-a ediție a ,,Daciadei- s-a 
încheiat cu finale pe țară, 
desemnindu-se campionii „D^ 
ciadei". La sportul de masă 
s-au desfășurat 103 finale, ia 
care 
10 000 
dulți 
mantă 
cu
• Au obținut rezultate bu

ne, în ordinea locvrMor ocu
pate în clasamente: SPORTUL 
DE MASA — Municipiul Bucu
rești, județele Alba, Timiș, 
Bacău, Sibiu, Suceava etc.; 
SPORTUL DE PERFORMANȚA 
- municipiul București, jude
țele Constanța, Maramureș, 
Timiș, Sibiu, Brașov etc.

ou 
de 
la
ou

circa

participat circa 
copii, tineri și o- 
s portul de perfor- 
fost 83 de fînale 
12.000 de spartan.

finalelor pe țară la numeroase 
discipline a reprezentat o mo
tivație deosebită in acest sens. 
Așa se explică faptul că la fa
za de masă a competiției nu
mărul copiilor, elevilor, studen-

prinderi și instituții, in pauze
le de producție. aetivitâțile 
sportive și turistice organizate 
ia cartierele de loewii și in zo
nele de agrement, in stațiuni
le turistice sau in taberele 
pentru elevi și studenți, pasio
nantele întreceri din cadrul a- 
sociațiilor sportive — pe secții, 
sectoare, ateliere, clase, ani de 
studii etc. — la disciplinele ce
le mai larg accesibile și cele 
mai populare in rindul iubito
rilor de sport, numeroase com
petiții tradiționale locale. în
treceri pe profesii. festivaluri 
și activități cultural-sportive. 
Intre acestea sint de amintit 
festivalurile sportive ale sec
toarelor bucureștene, cele să
tești din județele Maramureș și 
Teleorman, ale consiliilor unice 
agroindustriale din județul Bu
zău. ale sportului feminin din 
județele Prahova, Bistrița-Nă
săud, Suceava și Vrancea. cel 
al sportului botoșănean. cele or
ganizate tradițional la sate 
(cum ar fi Șvinița-Mehedinți. 
Copăcel-Brașov etc.) și in sta
țiuni (Slănic-Moldova). sau 
cum este — de pildă — frumo- 

• - sul - festival sucevean al spor
turilor de iarnă... D? o largă 
popularitate s-au bucurat de a- 
semenea și o serie întreagă de 
competiții inițiate de către or
ganizațiile cu atribuții in sport : 
cupele

nul mare număr de tineri 
virstnici. Frecvența competiții
lor și acțiunilor organizate, pe 

întregului an, in ca-

Start spre
parcursul

Firește, 
ci pan ulor

DEDICAT

pe ramuri de producție.

MARII COMPETIȚII 
finalelor Doc iadei" se 

__ organizarea, în Capitala, a Simpozionului national pe 
.Perfecționarea organizării fi desfășurării competiției sport, re

ganismului, rolului formativ îi 
educativ al acestor activități, 
iar pe de altă porte competi
țiilor cu caracter de masă

performanță
a parti

es au 
stat in acest an sub însemnul 
„Daciadei- au constituit-o co
piii și tinerii, in rindul cărora 
și-a găsit o mai vie expresie 
preocuparea pentru practicarea 
sistematică, 
citiilor fizice

marea masă 
competițiilor

cotidiană a exer- 
și sportului, pen-

Agendă de

DUPĂ
S5>:

Iru educarea multilaterală a 
generațiilor de viitori construc
tori ai socialismului. Prezența 
majoritară a copiilor și tinere
tului pe arenele „Daciadei" a 
determinat o puternică creștere 
a bazei de selecție pentru spor
tul de performanță. Numeroase 
tinere talente remarcate cu a-

Daciada
care nu
— a luat 

cînd încă mai 
rile ultimelor finale ale ediției
a III-a, un nou start. Entuzias
tele manifestări și participări 
la festivitățile de deschidere 
a ediției a IV-a. etapa de iar
nă, organizate în toate județe
le țării, la orașe și la sale, con
stituie un semn bun pentru 
viitoarele bilanțuri. Ediția a 
IV-a va fi, după cum se știe, 
fără finale pe țară, prilej pen
tru organizatorii etapei de ma
să a marii competiții să-și spo
rească preocupările- pentru găsi
rea unor forme cit mai atracti
ve de organizare a timpului li
ber al tinerilor și vîrstnieilor, 
de atragere in practicare siste
matică, continuă, a educației fi
zice și sportului, a unui număr 
mai mare de practicanți, ast
fel incit să fie eliminate o se
rie de neajunsuri semnalate in 
ediția precedentă Ia acest nivel, 
iar contribuția „Daciadei" la 
îndeplinirea obiectivelor ce stau 
in fața mișcării sportive să-și 
găsească o mai 
cretizare.

Aurelian 
Modesto

deplină con-

BREBEANU 
FERRARîNi

vacanță

CONCURSURI NON-STOP,
APTITUDINI Șl PREFERINȚE

UN SIMPOZION NAȚIONAL
între acțiunile prilejuite de desfășurarea 

evidențiază organizarea, in Capitală, a Simpozionului national 
tema: „P ’ _ ...... — - ....
naționale „Daciada" și creșterea contribuției acesteia la dezvoltarea 
armonioasă și păstrarea sănătății populației; selecția talentelor sportive 
și îmbunătățirea performanțelor". Lucrările s-au desfășurat pe 6 secțiuni 
cu prezentarea a 195 de lucrări. Este cea mai amplă manifestare de 
acest fel din țara noastră în cadrul căreia s-au evidențiat — prin 
numărul și calitatea lucrărilor prezentate — C.J.E.F.S. din județele: 
Bacău, Bistrița-Năsăud, Brașov, Constanța, Dolj, Galați, Gorj, lași. 
Mureș, Giurgiu, Tulcec, Buzău.

ților. muncitorilor. 
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toare. ’a Vatra Dor -s. 
„cu nădejdea de a m- 
tilni, cel puțin aed», 
ceva zăpadă*. cum ne 
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Blindu, directorul a- 
cestei unități sportive.
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Drexentanții Clubului 
sportiv școlar nr. 1: 
cei mai merituoși din
tre ei — canotorL 
handbalîști sl pok>ișU 
— se vor afla, la pri
ma decadă a lunii ia- 
nuarie. La S ova ta, un
de Ui vor continua 
pregătirile. Pentru fot
baliștii aceluiași club 
a fost preferată stațiu
nea Predeal, in timp 
ce cicliștii vor face 
ogdăs de vacanță la 
âtagiorx-băi.

O Tot la Sovata vor 
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din Vaslui. atleU. lup
tători. handbal iști, vo
leibaliști șl fotbaliști, 
in total 116 viitori 
sportivi de performan

ță, care fac parte din 
„atelierele** Clubului 
sportiv școlar. Un 
stagiu de 12 zile, bi
nevenit pentru pregă
tirea in vederea activi
tății competiționale din 
anul 1984.
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schiurile sint gata pen
tru primele starturi !...
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