
ANUL JOCURILOR OLIMPICE, 
ANUL UNOR MARI 

RESPONSABILITĂȚI PENTRU 
MIȘCAREA NOASTRĂ SPORTIVĂ

Spre deosebire de alți ani, 
1984 a fost prezent cu insis
tentă, în nenumărate rinduri, 
in ziarul nostru, cu mult îna
inte de a fi înscris pe prima 
pagină a celei dinții apariții 
din acest ianuarie. Anul 1984 a 
fost evocat Încă de acum pa
tru ani, asociat de fiecare dată 
cu atributul de an olimpic. 
Așadar... „1984 — anul Jocuri
lor Olimpice !“. Așa au vorbit 
— și vorbesc despre el — spor
tivii fruntași și antrenorii lor, 
ceilalți specialiști și tehnicieni 
ai lumii sportului, activiștii din 
federațiile disciplinelor olim
pice, așa l-au scris — șl îl 
scriu — comentatorii de sport. 
Este de înțeles interesul de 
care se bucură anul in care 
am intrat de cîteva zile, cu 
speranța și dorința unor noi și 
noi împliniri pe toate planu
rile. inclusiv în domeniul acti
vității de performanță. Este 
resc. deci, intrucît Jocurile 
limpice polarizează atenția 
tregii lumi, ele constituind
trecerea supremă a sportului 
mondial.

Din gindurile încredințate ti
parului cu ocazia noului an de 
sportivi de frunte ai tării noas
tre se degajă deopotrivă dorin
ța lor fierbinte de a se pre
găti cu sirguință in vederea 
marilor întreceri ale acestui an,- 
optimismul robust, tonic, cu 
care privesc ei Jocurile Olim
pice. ca și responsabilitatea lor 
pentru o . reprezentare demnă a 
tricolorului românesc la aceste 
inlreceri supreme.

Sportivii, antrenorii, 
implicați in pregătirea 
știu bine că nu ,va 
că întrecerile olimpice
ce în ce mai grele, in condi
țiile în care performanțele 
cresc vertiginos. Concurența in 
marea arenă a sportului a cres
cut și ea. odată cu performan
tele. dar și datorită faptului 
că noi sportivi de excepție se 
afirmă de la o Olimpiadă la 
alta și noi țări urcă In elita 
sportului mondial.

Anul competițional 1983 s-a 
încheiat cu un bilanț apreciat 
ca rodnic pentru sportul româ
nesc și considerat, pe bună

fi- 
O- 
in- 
în-

toti cei 
olimpică 
fi ușor, 
sint din

dreptate, ca reprezentind o bună 
bază de abordare a anului Jocu
rilor Olimpice de la Sarajevo 
și, mal ales, de la Los Ange
les, unde sportivii noștri au de 
apărat și 
fruntașă pe 
deține în 
sportive ale 
pregătirile, începute 
timp în urmă și intrate în pre
zent în linie dreaptă, trebuie 
să se desfășoare din plin, fără 
cea mai mică fisură. Așa cum 
s-a arătat la recenta plenară a 
Consiliului Național pentru E- 
ducație Fizică șl Sport, ca și 
la festivitatea dedicată celor 
mai buni sportivi români ai 
anului 1933, se impune a nu se 
irosi nici o zi, nici măcar un 
ceas, să fie îndeplinite întoc
mai planurile de pregătire, fo- 
losindu-se 
mum de 
asigurate.

Pentru 
mai mare 
decît aceea de a vedea, ca o 
încununare a tuturor eforturi
lor, ridicîndu-se pe catargul 
cel mai înalt drapelul tricolor 
al scumpei noastre patrii. Și, 
sîntem convinși, sportivii, an
trenorii, fiecare dintre cel an
gajați în 
Jocurile 
1984 vor 
de el, cu 
triotică, pentru atingerea aces
tui măreț ideal în anul în care 
vom sărbători cea de a 40-a a- 
niversare a revoluției de eli
berare națională și socială și 
cind va avea loc Congresul al 
XlII-lea al ~ ........... ~
nist Român.

Asemenea 
domenii de 
noastră, mișcarea sportivă ro
mânească dorește cu ardoare 
să fie în acest an la înălțimea 
exigențelor partidului, animată 
de caldele îndemnuri cuprinse 
în Mesajul de Anul Nou adre
sat întregului nostru po
por de tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, conducătorul mult 
iubit și stimat al partidului și 
statului nostrti.

consolidat poziția 
care România o 

rîndul națiunilor 
lumii. Iată de ce 

cu mult

judicios, cu maxi- 
eficiență. condițiile

că nu există cinste 
pentru un sportiv

pregătirile pentru 
Olimpice ale anului 
face tot ce depinde 
înaltă conștiință pa-

Partidului Comu-

tuturor celorlalte 
activitate din țara

Mircea COSTEA
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Retrospective 1983 RUGBYUL ROMÂNESC
INTR-UN PROCES DE CONTINUA AFIRMARE

Ca la fiecare sfîrșit de an, 
rugbyul si-a încheiat 
conturile si — putem spune — 
bilanțul său a fost 
Din cele opt partide 
ționale susținute tn 1983, echi
pa noastră națională a cîști- 
gat șapte, pierzînd un singur

Si el

pozitiv, 
interna-

succesul fața
De-

rești).
„XV“-lui Italiei .
altfel, in ediția 1982/83 a cam
pionatului european rugbyștii 
români au avut o foarte bună 
evoluție, realizînd numai vic
torii (5) și cucerind astfel — 
neînvinși — pentru a 4-a oară

din 
(13—6).

a „Turneului celor 5 națiuni". 
Rugbyștii „frunzei de stejar", 
din „campioni ai apărării", au 
devenit, iată, exponenții unui 
joc de atac, complet, modern, 
foarte apreciat.

Atîtea succese într-un sin
gur an ar fi meritat un califi-

O fază din memorabilul meci România — Țara Galilor (24—6). Căpitanul echipei noastre Mircea 
Paraschiv inițiază o excelentă acțiune de atac, pe linia de treisferturi. Foto : Andrei PÂNDELEParaschiv inițiază o excelentă

• joc, cel cu Franța, în depla
sare ; o înfrîngere, explicabilă 
(deși noi am sperat...), francezii 

— se știe — fiind extrem de 
greu de întrecut pe teren pro
priu. La aceste succese trebuie 
neapărat adăugate victoriile 
din toamna Iul 1982 (care țin 
de același sezon internațional), 
inclusiv aceea asupra Franței, 
de la București (13—9). Rețin 
atenția și dubla victorie asu
pra selecționatei U.R.S.S. (15— 
10 la Kiev și 19—3 la Bucu-

GINDURI ALE SPORTIVILOR PENTRU NOUL AN

NE VOM STRĂDUI SĂ ADUCEM
HANDBALULUI CEL MAI PREȚIOS TROFEU

dăruindu-se 
să 

pe cele mai înalte culmi!

mult fîndurile 
pentru culorile naționale, 
urce

Pentru generația mea, vic
toria în Super-cupa campio
nilor mondiali și olimpici re
prezintă una dintre cgle mai 
frumoase împliniri. Ne rămine 
însă nouă, celor mai virstnici, 
dar în egală măsură și celor 
tineri, datoria de onoare de a 
pune totul în valoare — mun
că. talent, dăruire — pentru a 
aduce handbalului romanesc 
cel mai prețios dintre trofee, 
titlul olimpic. Desigur. acest 
vis e îndrăzneț, dar nouă ne 
place să fim temerari, precum 
cei din generațiile anterioare, 
aureolați de atîtea mari suc
cese. Vom lupta pînă la ulti
ma picătură de energie — 
tă promisiunea noastră, 
pentru împlinirea ei nimic 
vom considera prea mult

ia- 
Iar 
nu 

sau

greu. Echipa de handbalprea
a României e cu adevărat ca
pabilă, strîngîndu-și și mai

TRICOLORUL ROMÂNESC

RIDICAT PE CEL MAI
In anul 1983 ceea ce se nu

mește îndeobște „flotila de 
aur" a obținut la campionatele 
mondiale un bilanț apreciat 
ca bun. Sînt fericit că. ală
turi de bunul meu prieten și 
coleg Ivan Patzaichin. m-am 
numărat printre cei care 
obținut performanțe din
mai valoroase. Acest fapt ne 
obligă în continuare și consti
tuie totodată un suport puter
nic al aspirațiilor noastre pen-

au 
cele

SPER INTR-O PERFORMANȚĂ SUPERIOARĂ

LA VIITORUL TURNEU INTERZONAL
Deși 

atunci, 
lificării în semifinalele turneu
lui candidatelor 4a titlulTnondial 
de sah. Nici acum nu Pot să-mi 
dau seama cum am putut rata 
stitea poziții superioare. Mi-am 
refăcut moralul destul de tîr- 
ziu. pentru a juca așa cum tre
buie în finala campionatului 
țării de la Băile Herculane, 
care mi-a adus Drimul titlu na
tional. Un titlu prețios, tocmai 
prin valoarea partenerelor de în
trecere. Sînt cu atît mai mul
țumită. cu cit am jucat bine 
in partidele-clieie cu colegele

au trecut multe luni de 
nu pot uita ratarea ca-

din echipa reprezentativă. 1983 
s-a încheiat fast, iar despre 1934 
nu vă pot spune decît că vreau 
să treacă cit mai repede ! De 
ce ? Pentru că va începe o nouă 
etapă a campionatului mondial 
și, după cum se știe, am drep
tul de a juca direct în turneele 
interzonale. Sper ca viitoarea 
mea „odisee" în lupta pentru 
titlul suprem să se încheie cu 
o performanță superioară.

MARGARETA MUREȘAN 
mare maestră internațională, 
campioană națională la șah

NICOLAE MUNTEANU 
căpitanul echipe, 

olimpice de handbal

SA FIE

ÎNALT

DIN NOU

CATARG
o comportare si rezultatetru 

valoroase la Jocurile Olimpice 
de la Los Angeles.

Am subscris cu încredere și 
cu maximă responsabilitate, 
alături de colegi, la 
unanimă de a aduce 
medalii de la marea 
olimpică. In ce mă

aspirația 
patriei 

întrecere 
privește, 

împărtășesc întru totul dorința 
care este de 

o 
nu

lui Patzaichin. 
fapt și a mea. de a cuceri 
medalie de 
numai atit. 
experiență, 
sudat, călit 
vom munci 
toată dăruirea si vom 
cu eficiență condițiile care ne 
sint asigurate, ca si 
pînă la startul olimpic, 
toți ceilalți 
fierbinte ca 
nesc să fie 
înalt catarg 
cupeți nimic pentru 
în anul în care 
cea de a 40-a aniversare 
revoluției de eliberare 
nală și socială și în care 
avea loc cel de al 
Congres al partidului.

aur. și poate 
Avem suficientă 

sîntem un cuplu 
în mari întreceri, 
în continuare cu 

folosi

timoul 
Ca 

compatrioți doresc 
tricolorul româ- 

ridicat pe cel mai 
și nu vom pre- 

aceasta. 
sărbătorim 

a 
națio- 

va 
XlII-lea

TOMA SIMIONOV
campion mondial la canoe

„Cupa F.I.R.A.' 
teșle

Dar 
cîteva 
mare 
nostru cu 
București, 
cepție. echipa României a ob
ținut o performanță 
răsunet internațional, 
(24-6) - ‘
prezentativei 
(primul team 
susținut un 
tara noastră) 
fel n strălucită revanșă 
tru acea înfrîngere la limită 
(12—13) din 1979. de pe cele
brul Arms 
Ceea ce a 
deosebit a 
scorul (de 
dreptul impresionantă), cit mai 
ales maniera în care a jucat 
.,XV“-le românesc : combinații 
de mare efect De înaintare si 
treisferturi și patru eseuri în 
terenul de tintă galez (două 
de partea fiecărui comparti
ment). ceea ce nu s-a mai 
văzut de mult pe un teren de 
rugby în fața unei echipe de 
forța și .prestigiul celei galeze. 
de nenumărate ori câștigătoare

eare-i răsplă- 
pe învingători !
anul care s-a sfîrșit de 
zile
pas

a mai însemnat un 
înainte al sportului 
balonul oval. La 
după un joc de ex-

de mare 
cîștigind 

fața re- 
Galilor 

a

„testul" din
Tării 

britanic care 
meci oficial in 

si luîndu-și ast- 
pen-

Park din Cardiff, 
impresionat în mod 
fost acum, nu atit 
o proporție de-a

prima 
erau 

favoriți. 
(cu cîteva 

formația 
Galilor),

e-

cativ excepțional dacă n-ar fi 
fost acel ultim meci cu Franța 
(din noua ediție a „Cupei 
F.I.R.A."), pierdut la Toulouse 
(15—26). deși pentru 
dată rugbyștii români 
prezentați drept... 
Dar sportivii noștri 
modificări față de 
care a învins Tara
copleșiți, poate de povara 
logiilor (ce le-aii fost aduse 
pe drept cuvînt) au cedat 
fizic și 
dionul 
aștepta 
un joc 
nivelul 
deauna 
pei —.
celor care-i văzuseră evoluînd 
atît de bine cu numai 
săptămîni înainte.

Sigur, locul României 
concertul marilor națiuni 
rugbyului este asigurat, 
cesul asupra Țării Galilor 
roborat cu contactele tot 
dese din ultimii ani

și 
psihic, făcînd pe sta- 

..Sept Deniers", 
cu interes, și 
slab — mai 

înaintării (!?), 
punctul forte 
mult sub

care-i 
respect, 
ales la 

din tot
al echi- 

așteptârile

două

in 
ale 

Suc- 
co- 
mai

cu țările

Dimitrie CALLIMACHI

(Ccnttnuare in oao 2-3)

Sâptămina aceasta, in Polonia

REPREZENTATIVELE NOASTRE DE SENIORI
Sl JUNIOARE INAUGUREAZĂ ACTIVITATEA>

INTERNAȚIONALA LA BASCHET
de baschet 

in activi- 
a 

astăzi pină
turneu or-

anului

Echipa națională 
masculin debutează 
tatea internațională 
1984 participind, de 
simbătă. la un mare
ganizat la Varșovia. în acest 
scop au făcut deplasarea : Ro
man Opșitaru, Florentin Ermu- 
rache, Anton Netolitzchi 
(Steaua), Alexandru Vinereanu 
(Dinamo București). Gherasim 
Tzachis (Carpați Grup 8 Con
strucții București). Iulian Car
pen, Valentin Pogonaru (I.C.E.D. 
C.S.Ș. 4 București). Voicu Su- 
ciu (Rapid), Ion 
tehnica 
Attila 
C.S.Ș.
Antrenori : Haigazun Tursugian 
și Radu Diaconescu.

Aceasta este prima acțiune' a 
•lotului (care cuprinde și alți 
jucători decît cei care evoluea-

C.S.Ș.
Szabo 

Viitorul

Ionescu (Poli- 
2 București). 
(Universitatea 
Cluj-Napoca).

in turneul de la Varșovia) 
perspectiva participării — 
luna septembrie — la 

campio-

ză 
in 
in 
„Challenge round“-ul 
natului european.

Tot in Polonia, dar in loca
litatea Czestochowa, vor evolua 
— între 6 și 8 ianuarie — com
ponentele selecționatei noastre 
de junioare. Echipa este alcă
tuită din Antoaneta Barbu, Ga
briela Petre (C.S.Ș. Chimistul 
Rm. Vilcea). Aurora Cirstoiu, 
Roxana Ștefan (C.S.Ș. 2 Poli
tehnica București). Anamaria 
Gera, Elena Vasile (Voința 
București), 
limpia 
Bernad 
Gheorghe),
Tiinde Enyedi (C.S.Ș. Viitorul 
Cluj-Napoca), Gabriela Pan- 
drea, Rodica Jugănaru (C.S.Ș. 
Constanța). -Antrenori : Gheor
ghe Roșu și Alexandru Moise.

București). 
Elena Vasile

Daniela Popa (O- 
București). Erzsebet 
(C.S.Ș. Carpați Sf. 

Aurora Dragoș,



Să-i cunoaștem pe candidați! noștri 
olimpici pentru „Sarajevo '84"

ECHIPAJUL DE
După cîțiva

*■ ani de absență
totală din rindul primelor 10
echipaje clasate la marile corn- 
petiții 'internaționale de bob, 
echipajul România I a izbutit 
două rezultate care au atras 
atenția specialiștilor ! ocuparea 
locurilor 6 și, respectiv, 8 la 
„Cupa Veltins" (desfășurată în 
R. F. Germania, pe pîrtia de 
la Winterberg) și la concursul 
disputat pe pîrtia olimpică de 
la Sarajevo. Ambele perfor
mante au fost realizate — în 
compania elitei bobului mon
dial și în sezonul care are ca 
punct culminant Jocurile Olim
pice — de echipajul format 
din Dorin Degan — pilot, Cor
nel Popescu. Gheorghe Lixan- 
dru și Castel Petrariu — îm- 
pingător’. Cine sînt acești 
sportivi despre care (cu ex
cepția lui Lixandru) aproape 
că nici nu s-a auzit în lumea 
bobului ?

Vom începe cu pilotul De
gan. născut în Scheiul Brașo
vului. la 11 iulie 1959. Ca orice 
brașovean, la 7 ani practica 
schiul, iar cînd a atins vîrsta 
junioratului a cucerit un loc 
secund la un campionat na
tional. Absolvent de liceu, cu 
calificarea de mecanic auto, a 
participat în toamna anului

RUGBYUL ROMÂNESC INTR-UN PROCES DE CONTINUĂ AFIRMARE
■Urmare din paq I) 

afiliate Ia International Board 
(6—14 cu Noua Zeelandă, 
13—13 cu Irlar.da la Dublin. 
6—12 cu Scoția la Edinburgh 
etc.), au crescut mereu cota 
rugbyujuj din Carpați.

Dacă drumul echipei națio
nale a fost, incontestabil, as
cendent. și despre campiona
tul nostru se pot spune 
lucruri bune. Organizată expe
rimenta’ după o nouă for- 
mulo (doul serii valorice a 
cite 10 echipe). Divizia „A" a 
avut un randament superior, 
ev dențiind un spor de calitate 
exprimat printr-un joc mai 
bun. mai cursiv, fapt care s-a 
repercutat pozitiv si vizibil 
pin» la nivelul echipei repre
zentative. întrecerea din tu
rui noului campionat a fost 
dominată de duelul Dinamo 
— Steaua (citate în ordinea 
clasamentului) ; a fost o dis
pută cu mult suspens din 
care, surprinzător, a fost eli
minată prematur Farul (are 
însă intactă șansa returului). 
Dar si scoaterea din calcule a 
celorlalte șante echipe (R.C. 
Grlvița Roșie, Știința Baia 
Mare, C.S.M. Sibiu, Știința 
Petroșani. Politehnica Iași, U- 
niversitatea Timisoara si R.C. 
Sportu) studențesc) ar însem
na o greșeală oricînd scump

\^^CORESPONpENȚlll^m

• „TROFEUL LAȘULUI», 
competiție feminină de hand
bal. devenită tradițională — 
ajunsă la cea de a 11-a edi
ție —, a reunit, recent ta 
sala sporturilor din frumosul 
oraș moldovean echipele Știin
ța Bacău, A.E.M. Timișoara. 
Rapid șl Progresul București, 
echipa poloneză Anllana Lodz 
șl, firește, formația organiza
toare TEROM. Trofeul pus în 
joc a revenit ieșencelor, oare 
au totalizat 15 p, neplerzind 
nld un meci. Pe locurile 2 și 
3 s-au situat A.E.M. Timișoa
ra 13 p șl, respectiv, Știința 
Bacău 14 p. e A.S. MINERUL 
BORȘA a organizat, sub egi
da „Dadadel», Întrecerea pu- 
gllistlcă „Cupa Minerul», afla
tă la a 4-a ediție. Au parti
cipat boxeri (juniori șl se
niori) de la Industria firmei 
Clmpia Turzii, Oașul Negrești, 
CJ.L. Slghet, Electrica
Baia Mare, Voința Satu Mare 
Si Minerul din localitatea gaz
dă a competiției. Iată câști
gătorii : C. Macovel, I. Pop 
(Electrica), I, Berci (Voința), 
M. Ti vad ar, G. Ardelean 
(C.I.L.), V. Bălin, N. Clceu, 
M. urs, V. Grad (Mineral) — 
la juniori ; Fr. Cosor, Gh. 
Covaci, St. Terec (Voința). E. 
Tyukodl (Electrica), M. Grad, 
V. Gălușcă, P. Robu șl D. Nan 
(Minerul) — la seniori) • 
ORGANIZAT PENTRU A PA
TRA OARA, „Trofeul Săcele" 
la șah a adus în fața eșichie
rului, jucători din cinei aso
ciații sportive. O comportare 
frumoasă a avut Daniel Cio- 
banu (Unirea Săcele), care a 
riști gat concursul cu 11 p din 
12 posibile, îndeplinind astfel 
cea de a 3-a normă de can-

1979 la o selecție organizată la 
Cîmpina. apoi s-a înscris la 
un curs de piloți (de bob, bine
înțeles). au urmat cîteva tria- 
luri (prin care a răzbit), iar 
în iarna anului 1980 a efectuat 
primele coborîri pe gheață. Ta
lentul l-a propulsat în lotul 
național ; mai intîi în cel de 
tineret (anul trecut, la cam
pionatul european rezervat a- 
cestei categorii de boberi s-a 
clasat pe locul 6 la bob — 4) 
și apoi in cel de seniori (tot 
In 1983 a obținut doar locul 16 
la ..Cupa Veltins").

Cei trei împingători provin 
din alte sporturi decît cele le
gate de gheată și zăpadă. Cor
nel Popescu (născut la 8 iunie
1980 în comuna Urzica județul 
Olt ; este student în anul III 
la I.E.F.S.) a practicat atletis
mul : Gheorghe Lixandru — 
„veteranul" echipajului (născut 
in Capitală, la 26 martie 1953, 
student în anul IV la I.E.F.S. 
— specializarea bob) a fost un 
valoros decatlonist : Costel Pe
trariu (născut la 16 iulie 1958. 
în comuna Dulcești din județul 
Neamț : este subinginer. in 
specialitatea petrol și gaze) 
era, cu puțină vreme în urmă, 
un apreciat boxer.

România va fi reprezentată 
la Jocurile Olimpice și de două 
echipaje de bob — 2, formate 

plătită de acei care și-ar aro
ga aere de superioritate. In 
seria secundă a primei divizii, 
o frumoasă comportare au a- 
vut îndeosebi Rulmentul Bîr- 
lad, Vulcan București și Glo
ria P.T.T. Arad, situate în 
fruntea clasamentului, la ega
litate de puncte, după cum 
nici C.S.M. Suceava nu pare 
a fi renunțat la jdeea promo
vării. Un cuvînt de bine și 
despre Metalurgistul Cugir. la 
cel dinții contact cu prima 
scenă rugbystică.

în ultima parte a re
trospectivei noastre să în
cercăm să subliniem și valori
le individuale, ținînd seama 
atît de comportarea lor în 
partidele de campionat, cît și 
în cele internaționale. Așa
dar. cîteva remarcări (cu ac
cent pe elementele tinere) în 
ordinea preferințelor :

fundași : L. Codoi (Steaua), 
Gh. Florea (Farul), D. Cojo- 
caru (Sportul stud.), P. Mo- 
trescu (Farul). A. Dinu (Vul
can) ;

treisferturi-aripă : M. Aldea 
(Dinamo). S. Fuicu și I. Că
lin (ambii Steaua). A. Pllot- 
schi (Farul). AI. Marin (Gr. 
Roșie) ;

treisfcrturi-centri : A. Lun-
gu (Farul), M. Marghescu (Di
namo), O. Becheș (C.S.M. Si
biu), V. David (Steaua), M.

didat-maestru. Pe locurile 2-4 
s-au clasat : Teodor Rusu 
(Voința Alud) 9 p, Aurelian 
Vines (Unirea Săcele) 8 p si 
Ioan Dragu (C.S.U. Brașov) 
5,5 p. • NUMEROASE ECHI
PE DE POPICE din Oradea 
au participat la tradiționala 
Întrecere dotată cu ,Cupa 30 
Decembrie». Astfeâ, 14 for
mații feminine ei maecullne 
din campionatul municipal și 
12 eohipe din cel județean 
și-au disputat Intlletaiea ta 
două concursuri separate- Tro
feele au revenit echipelor 
„Volnța-Munca» șl, respectiv. 
Constructorul. • NU DE 
MULT. PE STRĂZILE BRĂI
LEI au apărut niște afișe : 
Iubitorii sportului cu mănuși 
erau invitați la o gală ami
cală dintre echipele Progresul 
din localitate șl Cimentul 
Medgidia. Spectatorii, ta nu
măr destul de mare — care 
au dat crezare celor scrise pe 
afișe — au fost... păcăliți. 
Gala n-a mal avut loc, tatra- 
cit boxerii din Medgidia nu 
și-au onorat promisiunea de 
a se deplasa la Brăila ! •
IN JURUL STADIONULUI .4 
MAI» din Timișoara s-a des
fășurat un reușit cros, In 
care s-au întrecut 136 de at- 
leți. Au terminat ta postură 
de învingători, la categoriile 
respective, următorii : Sonia 
Trifan, Eugen Bolea (C.S.Sc.) 
— la juniori I ; Onoriu Dor- 
bosan — la tineret : Maria Sl- 
mion șl Silviu Rimneanțu — 
la seniori (toți de la Politeh
nica).

RELATĂRI DE LA : Al.
Nour, Gh. Peter, V. Secărea- 
nu, I. Ghișa, Tr. Enache si 
C. Crețu.

BOB-4

DORIN DEGAN

din Dorin Degan — Cornel Po
pescu și Valentin Leațu — 
Gheorghe Lixandru. Rezervele 
lotului, sînt împingătorii Doru 
Francu și Gheorghe Peptea.

In lotul reprezentativ a mai 
figurat și pilotul Ludovic Pap, 
care a avut neșansa de a se 
accidenta (ruperea tendonului 
lui Achile) la un antrenament 
cu bobul, devenind inapt pen
tru a mai concura la un loc 
în echipa României care se 
pregătește în vederea Jocurilor 
Olimpice de la Sarajevo.

Dumitru STANCUIESCU

Holban (Farul) ;
mijiocași-deschidere : D. A- 

îexandru (Steaua). Șt. Podâ- 
rescu (Dinamo). T. Radu (Gr. 
Roșie). R. Bezușcu (Farul), I. 
Buga (Vulcan) ;

mijlocași “grămadă : M. Pa-
raschiv (Dinamo). V. Ion (Fa
rul). N. Doroftei (Politehnica 
Iași), T. Coman si E. Suciu 
(ambii Steaua). N. Dinu (Fa
rul) ;

inaintași-nr. 8 : L. Constan
tin (Steaua). S. Galan (Farul), 
P. Borș (Dinamo). A. Pongracz 
(Gr. Roșie). Șt. Constantin 
(Știința Petroșani);

înaîntași-Iinia a treia : FI.
Murariu și Al. Rădulescu 
(ambii Steaua). M. Gurămare 
(Sportul stud.) ; C. Florea 
(Steaua). FI. Mâcăneață (Gr. 
Roșie) ;

inaintași-linia a doua : Gh. 
Dumitru (Farul). Gh. Caragea 
și Gh. Dărăban (ambii Dina
mo), H. Dumitraș (C.S.M. Su
ceava), O. Țepuricâ și M. Io- 
nescu (ambii Steaua) ;

inaintași-pilieri : N. Cioarec 
(Steaua). I. Bucan si P- Do- 
bre-Dorobanțu (ambii Știința 
Petroșani). FI. Opriș (Farul), 
V. Pașcu (Gr. Roșie). FL Cu
rea si A. Stanciu (ambii Spor
tul stud.). V. Ungureanu 
(C.S.M. Sibiu) ;

înaiutași-taloneri : M. Mun- 
teanu (Steaua). M. Ortelecan 
(Știința Petroșani). M. Moț 
(Steaua). Em. Grigore (Farul), 
V. Ilcă (Gr. Roșie).

Iată o listă (care nu se vrea 
nici pe departe exhaustivă) 
ce poate constitui o modestă 
contribuție la alcătuirea unei 
cît mai bune echipe națio
nale. După „pasul greșit" de 
la Toulouse (unde au fost și 
cîteva greșeli de selecție!) a- 
vem datoria să construim cu 
grijă si spirit de răspundere 
un „XV" puternic, avînd în 
vedere că în 1984 ne așteaptă 
meciuri si mai grele, de n-ar 
fi decît să cităm cele două 
„premiere absolute" de la 
București, partidele cu repre
zentativele Scoției si Austra
liei. si mult așteptata revanșă 
cu Franța.

Procesul de deplină afir
mare internațională a rugbyu- 
lui românesc trebuie să con
tinue neabătut

LOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ
• ATI ALES PRONOSTICU

RILE ? Primul concurs Prono
sport din acest an, care va avea 
loc duminică 8 ianuarie 198L cu
prinde meciuri deosebit de inte
resante din campionatele divizio
nare A si B ale Italiei, $1 anume: 
L Catania — Inter ; H. Fiorenti
na — Avellino ; m. Juventus — 
Genoa ; IV Lazio — Pisa ; V. Mi
lan — Udinese ; VI. Napoli — 
Torino ; VH. Samp do ria — As- 
coli ; vm. Verona — Roma ; IX. 
Campobasso — Cagliari ; X. Ca- 
vese — Como ; XI. Cesena — 
Palermo ; XII. Perugia — Arezzo. 
Pentru a evita aglomerația din 
ultima zi de participare, care 
coincide cu ultima zi de vinzare 
a biletelor pentru tragerea extra
ordinară Pronoexpres a Noului 
An. depuneți din timp buleti
nele !

Astăzi, la Miercurea Ciuc

START ÎN NOUL SEZON COMPLIiflONAl
DL PATINAJ VITEZA

Conform noului calendar com- 
petitional la patinaj viteză, as
tăzi și miine vor avea loc pe 
pista naturală din Miercurea 
Ciuc întrecerile „Cupei F.R.P.", 
deschisă celor mai mici spor
tivi, copii și speranțe. Ieri di
mineață am avut o convorbire 
telefonică cu arbitrul interna
țional Anghel Lupea, membru 
al biroului federației, care ne-a 
informat : „Aici, in orașul de
numit... polul frigului in țara 
noastră, temperatura se men-

UN NOU Șl MOntRN 
PATINOAR LA IAȘI

Continuînd seria de înnoiri 
sportive pe care dulcele tîrg al 
Ieșilor le-a trăit în ultima vre
me, la 31 decembrie anul... 
trecut a fost inaugurat un mo
dern patinoar artificial. Situat 
în zona Sălii sporturilor, noul 
obiectiv este rodul inițiativei 
Comitetului județean de partid 
și al unei importante contribu
ții obștești din partea cetățeni
lor ieșeni. Noul patinoar va fi 
un centru de sănătate publică 
asigurată prin mișcare, dar. in 
același timp, va contribui la 
alcătuirea unor noi nuclee ale 
performanței în unele discipli
ne ale iernii. Dintre cetățenii 
care ș-au remarcat prin acțiu
nile lor de muncă patriotică 
se numără oamenii muncii din 
cadrul Consiliului popular mu- 
nicipa' I.C.P.R.O.M.. Trustului 
de construcții locale. Combina
tului de utilaj greu, I.I.C., În
treprinderii de antibiotice. I R.E.. 
G.I.G.C.L. I.P.C., A.B.S. ș.a.

Alexandru NOUR, coresp.

ACTIVITATEA
LA TENIS DE MASĂ

Activitatea competitianală la 
tenis de masă debutează, du
pă o foarte scurtă vacanță. în 
cea de a doua decadă a lunii 
ianuarie.

La Odorheiul Secuiesc, gaz
dă primitoare a acestui sport, 
se vor desfășura întrecerile 
campionatului de calificare 
pentru echipele de juniori (6— 
10 ianuarie) și de seniori (10— 
13 ianuarie).

Sala sporturilor din Tîrgu 
Mureș va fi și în acest an lo
cul de întrecere pentru cei 
mai buni 10 jucători și cele 
mai bune 10 jucătoare din 
țară, la care se vor alătura 
cîte doi sportivi din secțiile 
de tenis de masă ale munici
piului. în cadrul concursului 
„TOP 12". organizat de 
C.J.E.F.S. Tg. Mureș, prin co
misia de specialitate. întrece
rile vor avea loc în perioada 
28—29 ianuarie.

în primele zile ale lunii fe
bruarie (2—4). în Sala sportu
rilor din Arad se va disputa 
turneul de sală al campio
natului Diviziei „A“.

HIPISM FORMAJIA S. IONESCU

A DOMINAI PRIMA
Prima reuniune din 1084, desfă

șurată la 2 ianuarie, a relansat 
dorința de victorie a antrenorului 
S. Ionescu, care a realizat 3 vic
torii, una mai frumoasă ca alta: 
Honorică, ținu* ta bună poziție, 
a atacat pe ultima turnantă, du- 
cându-se nestingherit la sosire, 
Sufix, tatr-un final irezistibil, a 
refăcut o partidă ce părea com
promisă In urma unul galop dat, 
iar Simbria a reușit sâ smulgă 
victoria la sosire ghinionistei 
Jertfa. O altă formație relevată 
este cea a lui I. Oană, care a 
reușit victoria cu Fionia, in 
completă transformare, si cu 
Papin, beneficiarul galopului luat 
pe potou de Odoreu. speriat de 
un cline rătăcit pe pistă. Intim, 
atacînd din start, și-a dominat 
adversarul la potou, tinărul G. 
Suditu conducindu-1 cu mult 
aplomb. G. Marclu și-a dovedit 
din nou valoarea, aducîndu-1 cu 
precizie de metronom pe Sabău 
In câștigător. Hemograma, aoo- 
perind un parcurs corect si ata
cînd la momentul oportun, a ară
tat mari disponibilități. Am lăsat 
la urmă victoria calului Suditu, 
deoarece handicapeurii, prin po
ziția Iul tn cursă, mu tăcut ca
dou o alergare, speculată la ma
ximum de inițiați si de antreno
rul său, pariul austriac fiind ast- 

A

ține scăzută in timpul nopții 
(minus 7—8 grade), pista de 
dimensiuni olimpice fiind aptă 
de concurs pină spre prinz. Or
ganizatorii au luat toate măsu
rile ca nou! an competițional 
să inceapă la data stabilită".

Am mai aflat că în locali
tate sint prezenți peste 130 de 
băieți și fete din București. 
Constanța, Cluj-Napoca. Bra
șov, Tg. Mureș, Sibiu, Suceava, 
Sf. Gheorghe și alte centre, 
care se vor alinia la startul 
primului concurs al sezonului.

Iată programul concursurilor 
rezervate alergătorilor de toate 
categoriile în actualul sezon : 
7 și 8 ianuarie, Ia M. Ciuc — 
„Cupa României" pentru se
niori și juniori ; 11—12 ianua
rie, Ia M. Ciuc — concurs re
publican de copii și speranțe ; 
14—15 ianuarie, Ia M. Ciuc — 
campionatul republican de 
poliatlon pentru juniori ; 21—22 
ianuarie, Ia M. Ciuc — campio
natul de sprint al seniorilor ; 
30—31 ianuarie la Suceava sau 
M. Ciuc — campionatul de 
poliatlon al seniorilor.
• Seniorii și juniorii care se 

vor remarca în confruntările 
menționate vor fi selecționați 
în loturile reprezentative pen
tru concursurile internaționale 
de la Budapesta (25—26 ianua
rie). Zakopane (4—5 februarie) 
și „Cupa Prietenia", programa
tă pe patinoarul artificial din 
Varșovia în a doua decadă a 
lunii viitoare.
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UN CAMPIONAT DE SAH
SI CU MULTE AMBIȚII PU
4 i

ar fi să caracterizăm 
singur cuvînt ultima fi-

conferă 
țării, 

dispu- 
celor- 
primii

Dacă 
cu un _ 
nală a campionatului național 
masculin de șah. acesta ar fi 
numai : ambiția. Desigur, acea 
ambiție deosebită, poate chiar 
fără precedent, care a animat 
pe cei 16 competitori ai tur
neului. reunind de data aceas
ta întreaga elită autohtonă a 
disciplinai. Mai multe sînt 
explicațiile. în primul rînd, 
faptul că pe lingă locul intîi 
al clasamentului, care 
titlul de campion al 
concurenții au avut de 
tat între ei si „miza" 
lalte 7 locuri fruntașe.

avînd asigurată parțicipa- 
(fără calificări) în finala 
anul 1984. Apoi, specifica- 
devenită oficială, că nu- 

o clasare corespunză- 
în cel mai important 

calendarul șahist 
poate recomanda 

particî-

opt 
rea 
din 
rea. 
mai
toare 
concurs din 
republican 
pe un jucător pentru 
parea în competițiile interna
ționale viitoare. Și 
— ceea ce este de 
important — grija 
de a-și menaja (sau 
dacă se poate) Elo-i 
mențiune obligatorie pe cartea 
de vizită a unui maestru care 
aspiră la notorietate. Toate a- 
ceste criterii au făcut ca lupta 
în turneu să fie 
de dîrză si este 
forul nostru de 
Federația română

în sfîrșit 
asemenea 
fiecăruia 
ameliora, 

•ul, acea

cît se poate 
lăudabil că 

specialitate, 
de șah, ur-

REUNIUNE A ANULUI
fel cîștigat de două buletine cu 
8 combinații la 6 cai (ambele cu 
Suditu solo).

REZULTATE TEHNICE : Cursa 
1 s 1. Honorică (S. Ionescu) 
1:37,4, 2. Inișor, 3. Focșa. Cota : 
clșt. 1, ord. 3. ord. triplă 124. 
Cursa a II-a : 1. Fionia (Oană) 
1:32,4, 2. Adorata. Cota : cast. 1,60, 
ord. 9, ev. 6. Cursa a IlI-a : 1. 
Simbria (Nacu) 1:33,2, 2. Jertfa. 
Cota : cîșt. 3, ord. 6. ev. 8. Cursa 
a IV-a : 1. Papin (Dumitrescu) 
1:31,5, 2. Repetiția, 3. Humor. 
Cota : cîșt. 12, ord. închisă, ev. 
12, ord. triplă 634. Cursa a V-a : 
1. Sufix (Ionescu) 1:33.9, 2. Vlgu, 
3. Retuș. Cola : cîșt. 3, ord. 23, 
ev. 54, ord. triplă 1051. Cursa a 
Vl-a : L sabău (Marclu) 1:32,2, 2. 
Negrut, 3. Manuc. Cota : cîșt. 5, 
ord. 12, ev. 60, ord. triplă 111. 
Cursa a Vil-a : 1. Suditu (I.T. 
Nicolae) 1:32,2, 2. Trandafir. Cota: 
cîșt. 3, ord. 24, ev. 4, triplu 3-5-7 
127. Cursa a VIII-a : 1. Intim 
(Suditu) 1:30,6, 2. Bot. 3. Vrednic. 
Cota : cîșt. 3, ord. închisă, ev. 25, 
ord. triplă 2524. Cursa a IX-a : 
1. Hemograma (N. Gheorghe) 
1:36,7, 2. Oazan, 3. Tuflec. Cota : 
cîșt. 1,60, ord. 11, ev. 160, ord. 
triplă 61, triplu 7-8-9 340.

Viitoarea reuniune va avea loc 
duminică 8 ianuarie 1984.

A. MOSCU
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reglementări vor fi aplica
te începind de la 1 ianua
rie 1984. Desigur, forul in
ternational a lăsat suficient 
timp la dispoziția antreno
rilor și competitorilor de 
a-și lua măsurile necesare, 
de a se „dezbăra" de ase
menea deprinderi. pentru 
unii devenite adevărate au- 
tbmatisme. pentru că „învă
țul are și dezvăț"...

Ne-am așteptat, firește, ca 
și antrenorii noștri să ia din 
timp măsurile necesare și 
să acționeze în consecință, 
pentru ca, odată trecîndu-se 
la aplicarea noilor reguli, să 
nu se comită greșeli care 
vor costa puncte prețioase. 
Dar. din păcate, pe par
cursul lunilor care s-au 
scurs nu s-a observat nici 
o ameliorare în acest sens, 
unii dintre tehnicieni afir- 
mînd că pînă la 1 ianuarie 
mai este... Așa au trecut 
competiții după competiții, 
campionate după campiona
te. A venit, însă, scadența. 
Cum spuneam, unele dintre 
practicile încriminate de fo
rul international sînt urma
rea unor automatisme (ser
viciul, bătaia din picior) de 
care un jucător nu poate 
scăpa chiar cu una cu două. 
Poate că, totuși, pînă la re
luarea activității (și aceasta 
se va petrece destul de re
pede) antrenorii își vor a- 
minti de noile prevederi re
gulamentare, pentru a nu 
avea surprize neplăcute și 
pentru a nu provoca discu
ții inutile cu arbitrii.

Așadar, a sosit scadența...
Emanuel FANTANEANU
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nostru. în ce privește pe cei 
doi mari maeștri, Florin 
Gheorghiu si Mihai Șubă, care 
se clasează pe locurile urmă
toare. sublinierile respective 
sînt în sens diferit. Dacă pri
mul poate fi satisfăcut în par
te cu rezultatul obținut (9,5 
P. fără înfrîngere). cel de al 
doilea (8,5 p) poartă prea e- 
vident stigmatul a două în- 
frîngeri suferite chiar la ul
timii clasați, ca și aceea, de
cisivă, în fața actualului vice- 
campion. Pentru Șubă, care a 
mai avut contraperformanțe 
in sezonul încheiat, se ridică 
un semn de atenție. Și nu 
numai adresat lui. cj și tu
turor acelora care-1 îndru- 
mează în activitatea de con
curs. federația și clubul său, 
A.E.M. Timișoara.

N-am putea încheia aceas’ 
foarte succintă trecere în re
vistă fără a menționa ascen
siunea debutantului în fina 
juniorul Dan Bărbulescu (lo
cul 8). ca și acel regres în
registrat de jucători de la 
care așteptam mai mult, ma
eștrii internaționali Theodor 
Ghițescu, Parik Ștefanov șî 
— fostul campion — Ovidiu 
Foișor. Aceștia Și toți ceilalți 
clasați în a doua jumătate a 
tabelului final au dreptul la 
replică în competițiile viitoare.

Și incă despre remize... în
grijorător de multe la jumă
tatea întrecerii, numărul lor 
s-a redus pe măsură ce se a- 
propia linia finișului și era 
nevoie de puncte întregi, nu 
numai de jumătăți. In total, 
un procentaj rezonabil (56 la 
sută), care totuși nu ne scu
tește de a repeta aserțiunea 
noastră că numai cu un joc 
activ se poate realiza un pro
gres in șah. Acel progres de 
care este neapărată nevoie, 
mai ales în sectorul masculin 
al acestei activități. pentru 
moment aflat încă sub ni
velul la care ne gîndim cu 
justificate speranțe.

Radu VOIA

MP NUMERELE PREFERATE !
lumoase

„Dacia

BANI
HOTARE

umere I

25 LEI 
niQURI 
ILE

RACI BILETE LA ACEASTĂ TRAGERE
DEOSEBIT DE AVANTAJOASĂ

DE PARTICIPARE -
FĂ 7 IANUARIE
I *

tragerea extraordinară 
pronoexpres 

A NOULUI AN

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

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

Locul 2: SILVIU LUNG

PORTARUL DE PE CELE TREI
„FRONTURI" EUROPENE

Cînd a venit timpul desem
nării celor mai buni fotbaliști 
ai anului 1983. cronicarii de 
specialitate au fost, realmente, 
puși in încurcătură : pe cine 
să aleagă ?...

Criteriile pentru alcătuirea 
Topului erau dominate de 
performanta calificării echi
pei naționale în turneul 
final al Campionatului eu
ropean. din Franța. Ștefă- 
nescu este căpitanul tricolori
lor și stilpul apărării ; Boloni, 
travaliul întruchipat si autorul 
golurilor din partidele eu Ita
lia și Cipru (o părticică din 
logică, „dacă nu erau golurile 
astea, nu mai era Bratisla
va"...); Lung. „îngerul păzi
tor" al buturilor...

Așadar, greu de ales. Ori
care din el putea fi „nu
mărul 1". în cele din urmă, 
ancheta ziarului nostru (croni
cari, conducători de cluburi, 
antrenori) a stabilit : locul 2
— SILVIU LUNG. Poate spu
ne cineva ceva ? Doar el. Sil
viu Lung, are un ușor regret, 
pentru că se gîndește și — 
privind înapoi cu... satisfacție
— își spune fără teama de a 
greși : „a fost anul meu cel 
mai bun“. Și a fost 1

Dintre cei trei de pe po
dium, Lung a avut anul com- 
petițional cel mai încărcat. 
Boloni a luptat cu echipa na
țională și cu formația lui de 
club, în campionat, Ștefănes- 
cu a avut. In plus, „Cupa 
U.E.F.A.". dar Lung a fost 
prezent si pe ..frontul" olimpi
cilor. fiind chemat cînd situa
ția nu mai era deloc roză, in 
preajma meciului cu Olanda, 
de la Utrecht.

Dar și pînă atunci anul fot
balistic al lui Silviu Lung fu
sese destul de încărcat. cu 
succese deosebit de prestigioase 
pentru biografia unui fotbalist.

De fapt, 1983 a început pen
tru portarul craiovean din 
toamna lui ’82, cînd Universi
tatea Craiova debuta în noua 
ediție a „Cupei U.E.F.A.". A- 
tunci, la prima confruntare, 
cu Fiorentina, Lung și-a de
monstrat clasa si forma în 
fața lui Antognoni și Bertoni. 
Apoi a trecut de Shamrock 
Rovers, a dat piept cu Gi- 
rondins Bordeaux a lui Gires- 
se și Țigana, netezindu-și dru
mul spre primăvara europea
nă. Era primăvara unui an 
care nu se va uita ușor.

...1983. In martie, Lung și 
Universitatea Iui _ treceau de 
echipa F.C. Kaiserslautern a 
lui Briegcl și pășeau (pre
mieră pentru fotbalul româ
nesc de club) în semifinalele 
„Cupei U.E.F.A.". A venit 
noaptea de la Lisabona. Cum 
a fost. Silviule 7 „Greu, dar 
a fost frumos", răspunde el 
cu aceeași modestie care îl 
caracterizează. După acea

noapte de pe Estadio de Luz, 
..A Boia" din Lisabona scria : 
„Portarul Lung a fost cel mai 
mare obstacol pentru Benfica", 
Benfica lui Diamantino și Fî- 
Iipovici se. lovise de uriașul 
din poarta românilor. Ce t> 
cat de acel retur, de la Cra
iova ! Lung ar fi dorit enorm 
să joace finala unei cupe eu
ropene.

...Dar cum ti stă bine unui 
sportiv adevărat, a rămas 
drept. Și a continuat întrece
rea cu el si cu cei mai buni 
portari ai momentului. Ior- 
dache. Moraru si Ducadam (nu 
e nici o greșeală: la meciul de 
debut din preliminariile C.E., 
cu Cipru. de la Hunedoara, 
de la 1 mai 1982. pe lista ce
lor .22“ Lung nu a figurat ; 
Ducadam era o mare speranță, 
unii ii și vedeau transferat la 
Craiova pentru meciurile din 
„Cupa U.E.F A."). Ulterior, 
Lung a venit la lot. a apărat 
cu Italia (și cum a apărat!), 
la Florența, dar a lipsit în 
meciul retur de la București, 
pentru Ca să intre In pcar 
spre neșansa sa. in partida 
cu Cehoslovacia, de la Bucu
rești. cînd a fost învins de 
penalty-ul lui Vizek. din 
min. 40.

...Au urmat insă revanșele 
tricolorilor și ale lui Lung. 
Ele s-au numit Stockholm, Li
massol și BRATISLAVA și 
marea izbindă a FOTBALU
LUI ROMANESC, la care Sil
viu Lung și-a adus partea 
lui de contribuție. Iar pentru 
el a mai fost, cum spuneam, 
meciul cu echipa olimpică a 
Olandei, de la Utrecht (apoi 
cu Italia, la Brașov), unde. în 
trei situații-limită. s-a dovedit 
de netrecut in seara aceea de 
5 octombrie care îi anunța, 
parcă, forma din partida cu 
Cehoslovacia.

Am stat de vorbă cu el în 
avion, apoi în zilele de pre
gătire de la Arnhem. Am stat 
de atîtea ori de vorbă si me
reu ne convingeam de modes
tia acestui mare portar. E 
conyins de valoarea sa. dar 
nu face niciodată paradă de 
ea. Este un excelent interlo
cutor. inteligent, instruit, dar 
nu pozează în mare vedetă, 
deși a ținut piept. în fața 
porții sale, la atîtea vedete.

La 27 de ani (i-a împlinit 
la 9 noiembrie), băiatul din 
Cărei (unde a debutat ca ju
cător) a cucerit cu echipa sa 
de club. Universitatea Craiova, 
campionatul și „Cupa Româ
niei". a jucat în semifinalele 
„Cupei U.E.F.A.". iar acum 
se pregătește pentru turneul 
final al Campionatului euro
pean, marea șansă de afir
mare europeană. Este maestru 
internațional al sportului si 
absolvent al Facultății de ști
ințe economice. Are 15 se
lecții în prima echipă a tării 
și 166 de partide în Divizia 
„A", cifre pe care speră să 
le îmbunătățească. Are toate 
atuurile. e serios. ambițios, 
modest, -harnic și plin de ta
lent. Are tot ce e caracteris
tic unui mare jucător. Grație 
acestor calități Silviu Lung 
a intrat în galeria marilor por
tari pe care i-a avut fotbalul 
românesc. El s-a afirmat in 
campionatul nostru si și-a 
probat valoarea în marile 
confruntări europene. In pre
liminariile J.O. Pentru că Sil
viu Lung a răspuns prezent la 
toate convocările selecționeri
lor. a jucat întotdeauna cînd 
a fost solicitat si mereu a a- 
părat cu strășnicie poarta.

Constantin ALEXE

SELECȚIONATA PENTRU TURNEUL

INTERNAȚIONAL „CUPA DE AUR J. NEHRU“
Ieri s-a reunit, în Capitală, 

selecționata care va participa 
Ia turneul internațional de fot
bal „Cupa de aur J. Nehru", 
care se va disputa în India. 
>n orașul Calcutta. în Derioada 
11—27 ianuarie. Au fost con- 
vocați următorii jucători : A- 
lexa, Lovaș, Perneș — portari ; 
Mănăilă, M. Popa, Adolf, Gheor
ghiu, €. Lazăr (Chimia Rm. 
Vîlcea), Șt. Bălan (F.C.M.

Brașov) — fundași ; L, Bălan 
(F. C. Baia Mare), Paveliuc, 
Eftimie, C. Ilie, Tîrnoveanu — 
mijlocași ; Sertoy, Cojocaru, 
Lasconi, Fîșic, Cașuba — a- 
tacanți.

Această selecționată urmează 
să plece în India simbătă 7 
ianuarie. Miercuri 11 ianuarie 
este programat primul joc, în 
compania reprezentativei țării 
gazdă.

DIVIZIONARELE „V ÎN CIFRE Șl COMENTARII

12. F.C. BAIA MARE 17 6 4 7 19-28 16
• A abținut 14 

puncte acasă (a 
pierdut două puncte 
cu F.C. Argeș, cîte 
unul cu F.C. Bihor 
91 F.C. Olt) si două 
în deplasare (cite 
unul cu Dunărea 
C.S.U. Galați șl Pe
trolul).
• Golgeterii echi

pei : Roznai 6 go
luri. Tulba 5. Buz
gău. Mureșan și 
Lalș — cîte 2, Sepl 
șl Bălan — cite 
unul.
• Jucători folo

siți s 19 • Ignat, 
Mureșan șl Roznai— 
cîte 17 meciuri, 
Buzgău. Bălan. Rus 
șl Tulba — cîte 1«, 
Sept 15. Laiș 14, 
Dragomirescu 12. D. 
Moldovan și Areza-

nov — cite 11, Feher 
șl Pernes — cite 10. 
Rat 5. Koller 4. Ho- 
tico. Bonte si Wei- 
senbaeher — zile 2.
• Podiumul re- 

marcatilor : 1. Bă
lan a fost trecut de 
12 ori ou majuscule 
In caseta tehnică. 
2. Tulba de 9 ori 
3-4 Buzgău si Roz
nal — de cite 0 ori.
• Cartonașe roșii: • 

nici unul.
• Cartonase gal

bene : 15 — 8 jucă
tori ; cele mal mul
te : Bălan Lals si 
Buzgău — cîte 3.
• A beneficiat de 

o lovitură de la 11 
m. transformată de 
Tulba : a fost sanc
ționată cu un pe
nalty. transformat.

BĂLAN

• A expediat 215 
șuturi. (159 acasă — 
58 In deplasare), 
dintre care 101 pe 
poartă (82 acasă — 
13 In deplasare).

„BĂTRÎNUL" ROZNAI, OMUL DE GOL
• Cea mai bine plasată dintre echipele promovate în Divizia

„A" in actuala ediție de campionat, devansînd în clasament pe 
Rapid și Dunărea C.S.U. Galați. ,

• „Tare" pe teren propriu, cu 14 puncte acasă, se află pe locul 
5 intr-un clasament sui-generis. înaintea unor echipe mai bine 
cotate cum ar fi Sportul studențesc și F.C. Olt.
• în genera] resemnată pe terenuri străine (doar două me

ciuri egale, cu echipe periferice — Petrolul și Dunărea C.S.U.), 
a înregistrat scoruri usturătoare in fața formațiilor fruntașe : 
0—i la Craiova. 1—4 acasă la Dinamo, 0—7 pe stadionul Steaua.

• După o acomodare destul de greoaie cu prima scenă (me
ciuri nule la Baia Mare, în etapele I si III. cu F.C. Bihor și 
F.C Olt) și-a cristalizat jocul, devenind un «11» mobil, cu accent 
pe circulația mingii, care știe să paseze, cu tehnică în regim de 
viteză.

• Apărarea rămine punctul nevralgic al formației, plecarea 
lui Tătaran și retragerea lui Koller dereglînd-o. ‘ Inconstant, por
tarul Feher a fost înlocuit de Perneș, la fel de inconstant, alter- 
nînd ca și predecesorul său partide de excepție cu prestații mo
deste.

• Cu 6 goluri, „bătrinul" Roznai rămine golgeterul echipei, el 
remarcindu-se ca un jucător cu rază mare de acțiune, prezent, 
nu o dată, și în defensivă. 11 secondează Tulba (5 goluri), a- 
tacant cu tehnică surprinzătoare pentru un debutant în prima 
divizie.

• Cel mai constant jucător, Mijlocașul Bălan.

• Cu —2 la „adevăr", F.C. Baia Mare este totuși o echipă cu 
„ochii în patru".

Ion CUPEN

13. A.S.A. TG. MUREȘ 17 6 3 8 17-22 15
• A obținut 14 

puncte acasă <a 
pierdut două puncte 
cu Sportul studen
țesc, cîte unul cu 
Universitatea Craio
va sl Chimia) si 
unul în deplasare, 
cu C.S. Tlrgoviște.
• Golgeterii echi

pei ; Szabo si Fa- 
nid — câte 3 goluri. 
Dumitrescu. Clorce- 
ri, BolBnl și Mun
tean — cite X C. 
Hie. Gall și Both II 
— cîte unul.

• Jucători folo
siți : 21 • Szabo, 
Isplr și CIor ceri — 
cite 17 meciuri. 
Gall, Both n. Bâia- 
ni șl Fanici — câte 
16, Jenei 15. Dumi
trescu si Muntean

— cîte 13. C. Die 
11, Varo 10, Varga 
I. Naște, Botezan — 
cite 7, Klan șl 
Onuțan — cîte 5, 
Biro I șl Koncz — 
cîte 3. Costln 2, 
Horvath 1.
• Podiumul re- 

marcațllor : 1. Isplr . 
a fost trecut de 13 
•ri cu majuscule în 
caseta tehnică. 2. 
BBlOnl de 9 ori, 3. 
Both n de 7 ori.
• Cartonașe roșii: 

nici unul.
• Cartonașe gal

bene : U — 7 Ju
cători ; cele mal 
multe : Dumitrescu, 
Gall, Boloni și Je
nei — cîte 2.
• Nu a beneficiat 

de nici o lovitură de 
la 11 m : a (ost

ISPIR

sancționată cu un 
penalty, ratat.
• A expediat 194 

de șuturi <146 acasă 
— 48 în deplasare), 
dintre care 89 pe 
poartă <70 acasă — 
19 în deplasare).

SUB IMPULSUL TANDEMULUI BOLONI — ISPIR
• Echipa din Tg. Mureș a realizat, după prima jumătate a 

actualului campionat, același număr de puncte (15). ca și după 
turul trecutei ediții. Numai că acum ocupă locul 13 față de po
ziția a 12-a deținută la sfîrșitul stagiunii de toamnă 1982.

• Primele majuscule ale rîndurilor noastre sînt pentru liderii 
echipei. Boloni și Ispir. Pentru internaționalul mureșan, 1983 a 
fost anul unui mare succes, jar pentru decanul de vîrstâ al cam
pionatului el a reprezentat, de asemenea, prilej de satisfacții. 
BSldnj a ajuns la 373 de jocuri în prima divizie' și s-a lansat în 
urmărirea recordurilor de selecții în echipa națională. Ispir de
monstrează. la aproape 35 de ani, o frumoasă ambiție de tînăr, 
trecînd de limita celor 400 de partide în prima divizie.

• Sub impulsul Și exemplul acestor doi admirabili sportivi, 
A.S.A. continuă, cu o lăudabilă insistență, lansarea tinerilor. In 
grupul jucătorilor noi se impun tot mai mult Muntean, C. Du
mitrescu, Botezan, Klan, Varga. Președintele clubului, C. Ca- 
covean. ne declara, recent, că cei doi antrenori. I. Czako și M. 
Kiss, au întregul sprijin spre a efectua, în continuare, o ope
rațiune care nu este lipsită de riscuri, dar reprezintă singura 
cale de progres.
• In tentativa aceasta, a creșterii cotei de joc a echipei, 

se contează pe up aport mai substanțial al grupului majoritar, 
grupul fotbaliștilor aflați la apogeul carierei. Un semn bun poate 
fi acela al revenirii dat de Fanici, odinioară golgeterul echipei. 
Dupe cum Both II, al treilea om de pe „podiumul remarcaților" 
lingă liderii echipei, Ispir și Boloni. a demonstrat și el o con
stanță superioară sezonului trecut.

O Alături de reușita promovărilor, randamentul mai simțit al 
consacraților se prezintă deci ca o altă mare condiție a ascen
siunii unei formații cu o frumoasă tradiție în fotbalul nostru.

Eftimie IONESCU



PE GHEAȚĂ ȘI PE ZĂPADĂ Carnet extern

Innsbruck. Competiția internațională de pa
tinaj viteză „Turneul celor trei piste" a conti
nuat cu concursul de la Innsbruck, in care 
sportivul român Tiberiu Kopacz a cîștigat pro
ba de 500 m. cu timpul de 39,48, fiind urmat 
de finlandezul Urpo Pikkopeura si _ polonezul 
Jan Jozwik — ambii cronometrați în 39,61. In 
cursa de 1 500 m, Tiberiu Kopacz s-a situat pe 
locul doi cu 2:00,87, după finlandezul Pertu 
Niitylae — 1:59,68.

După două probe. în clasamentul general la 
poliatlon conduce Tiberiu Kopacz — 79,770, ur
mat de Pertti Niitylae — 79,864 p si Urpo Pik
kopeura 80,280 p.

Winnipeg. Două noi întîlniri între hocheștil 
olimpici canadieni și o reprezentativă sovietică 
au fost cîștigate tot de oaspeți, cu 7—6 (1—3, 
3—0, 3—3) și 7—2 (3—0, 2—0, 2—2).

Stockholm. în ziua a șasea a campionatului 
mondial de hochei pentru juniori „A". capul de 
afiș l-a constituit partida dintre reprezentati
vele Uniunii Sovietice și Canadei. La capătul 
unui joc extrem de dirz. partida a luat sfîrșit 
cu un rezultat de egalitate : 3—3 (0—2, 3—1, 
0—0). Punctele au fost înscrise de: Bortjevski, 
Viamikin si Boldin, respectiv. Patersson, Muller 
si Leaman. în celelalte jocuri, rezultatele au 
fost următoarele : Cehoslovacia — Suedia 5—2 
(2—1, 0—0, 3—1). Finlanda — Elveția 12—4 
(4—3, 4—1. 4—0) și S.U.A. — R. F. German's 
10—2 (5—0. 5—2. 0—0). După șase zile de jocuri, 
clasamentul competiției arată astfel : 1. U.R.S.S. 
11 p, 2. Finlanda 10 p, 3. Canada 9 p, 4. Ceho
slovacia 8 p, 5. Suedia 6 p. 6. S.U.A. 2 p, 7. 
K.F. Germania 2 p, 8. Elveția 0 p.

Copenhaga. Hocheiștii francezi au ieșit Învin
gători în competiția internațională dotată cu 
„Cupa Pondus“, al cărui clasament final este 
următorul : 1. Franța 6 p, 2. Danemarca 4 p, 
3. Ungaria 2 p. 4. Bulgaria 0 p.

Oberwiesenthal. Concursul de combinată nor
dică din cadrul „Cupei mondiale" a luat sfîrșit 
cu victoria lui Andreas Langer (R.D.G.) cu 
435,300 p. Clasat al cincilea la sărituri, cu 215,3 
p (85 m + 84 m). Langer a cîștigat detașat 
fondul pe 15 km (45:43,0). Locurile următoare 
ale clasamentului general au fost ocupate de : 
Aleksander Frosvirin (U.R.S.S.) 427,855 p și 
Uwe Dotzauer (R.D.G.) 422.020 p etc.

RECORDURILE SUPERGREILOR

TELEX • TELEX
ATLETISM • Portughezul Fer

nando Mamede a cîștigat crosul 
de la Houilles. in regiunea parr- 
ziană. acoperind 9.5 km in 26:31. 
Pe locurile următoare s-au cla
sat : Alex Gonzales (Franța) 26:46 
Jacky Boxberger (Franța) 26:16. 
Philippe Legrand (Franța) 26 :S2 
• La Madrid, a 19-a ediție a 
„Crosului San Silvestro" a revenit 
tondistulul spaniol Jose-Luia 
Gonzales, în 33:23. înaintea Iul 
Antonio Leitao 'Portugalia) 
33:47. Jose-Manjel Abascal (Spa
nia) 33:49.

BASCHET * Echipa i‘aăaaâ 
Simac din Milano a obținut pri- 
mul loc In finala turneului in
ternațional masculin de la Crys
tal Palace, din Londra. In ultimul 
act al competiției. Simac a dispus 
de Maocabi Tei Avlv cu 69—30 
(48—32). In celelalte finale de cla
sament au fost înregistrate rezul
tatele : locurile 3—I : Athletes in 
Action (S.U.A.) — Crystal Palace 
(Anglia) 9ia-79 : locurile 5—« ; 
Mim Edinburg (Scoția) — Brigh
ton (Anglia) «8—51 ; locurile 7—4: 
Sunderland (Anglia) — steaua ro
șie Belgrad 89—87.

BOX • Pugilistul italian Sal
vatore Laserra. care de la 10 de
cembrie s-a aflat In comă, la 
un spital in Milano, in urma 
meciului cîștigat de., el împotri
va lui Maurizio Lupino. a decedat 
luni ! Laserra. in vârstă de 26 de 
ani, se afla la al zecelea său 
meci ca profesionist, la categoria 
COCOȘ.

CICLISM • A 32-a ediție a 
Cursei de 6 zile, de la Koln, s-a 
terminat cu victoria cuplului o- 
landezo-vest-german Rene Pijnen 
— Josef Kristen, care a totalizat 
491 p. Pe locurile următoare s-au 
clasat: Horst Schiitz — Robert 
Dill Bundi (R.F.G ./Elveția) 611 p 
și Dietrich Thurau — Albert Fritz 
(R.F.G.) 374 p (la 7 tururi !).

ȘAH • Turneul internațional 
feminin de la Atena a fost cîsti- 
gat de Ștefka Savova (Bulgaria), 
care a totalizat 6.5 puncte din 9 
posibile. Pe locul doi «-a clasat 
maest?a româncă Margareta Teo- 
dorescu — 6 puncte urmată de 
Rumiana Boiadg eva (Bulgaria), 
Suzana Makai (Ungaria). Mana 
Sekulovici (Iugoslavia) — cu cite 
5.5 puncte. Rodica Reicher (Ro
mânia), Maria Petrovici (Iugo
slavia). Tiunde Csoncsics (Unga
ria) — cu cite 5 puncte.

La turneu, desfășurat in .sis
tem elvețian “. au Darticioat ju- 
cătoane din 7 țări.

TENIS • Turneul de la Adelai
de (Australia) a revenit. Dentru 
a doua oară consecutiv iucătoru- 
liri american Mike Bauer. în fi
nală. el l-a învins pe cehoslova
cul Miloslav Mecir cu 4—5 6—4 
6yl. • ..Cupa Casablanca•4. des
fășurată la Ciudad de Mexico, a 
fost cîștigată de iunioara ceho
slovacă Andrea Holikova. care a 
întrecut-o categoric (6—1. 6—1) 
pe filipineza Dyan Castillejo. © 
Turneul de la Port Washington 
a fost cîștigat de suedezul Jo
han Carlsson : 6—4. 3—6 6—4 in
finala cu brazilianul Carlos Cha- 
balgoity. • La Washington are 
loc. în prezent, un mare turneu 
feminin în cadrul circuitului 
„Virginia Slims“. Cîteva rezulta
te : Bonnie Gadusek — Bettina 
Bunge 6—1. 6—4. Joanne Russell— 
Catrin Jexell 6—3. 7—5. Zina Ga
rrison — Kim Sands 6—3 6—4,
Kathy Horvath — Manuela Ma
leeva 4—6. 6—3, 6—1, Helena Su
hova — Anne White 6—4, 7—5.

Bulgarul Petar Popangheiov, unul dintre favo
rita olimpici ai slalomului special

Telefoto : A.P.-AGERPRES
Lecco. Proba feminină de ștafetă 3X5 km din 

cadrul concursului internațional de schi-fond a 
fost cîștigată de echipa Norvegiei, cu timpul de 
45:26.0 urinată de formațiile Italiei — 45:28,4 și 
Finlandei — 46:33,1. în proba masculină de 
3X10 km. pe primul loc s-a situat selecționata 
Italiei. înregistrată cu timpul de lh 18:20,0.

Tampere. în primul meci al turneului pe 
care-1 întreprinde în Finlanda, echipa de ho
chei pe gheată Sokol Kiev a întîlnit formația 
Ilves, pe care a învins-o cu scorul de 6—3 (2—1, 
2—2, 2—0).

ALBERTO COVA — CEL MAI BUN

ATLET MEDITERANEAN ÎN 1983
BELGRAD. Agenția iugoslavă 

„Tanjug" a organizat pentru a 
cincea oară ancheta pentru de
semnarea celor mai buni țspor- 
tivi meditaraneeni. Pe primul 
loc în anul 1933 a fost desem
nat atletul italian Alberto Cov», 
campion mondial în proba de 
10 000 m. El este al patrulea

POPULARITATEA IN CREȘTERE A VOLEIULUI
MOSCOVA (Agerpres). — In

tr-un recent interviu, antreno
rul principal al lotului mascu
lin de volei al U.R.S.S., Via- 
ceslav Platonov, a declarat că, 
in prezent, în lumea voleiului 
se produc transformări impor
tante in sensul creșterii valo
rice a multor echipe naționale, 
„în mare progres se află a- 
cest sport pe continentul sud- 
american, unde popularitatea sa 
crește neîncetat Astfel, la me
ciul pe care echipa noastră I-a 
susținut in vara aceasta cu for

DE PE STADIOANE Șl DINCOLO DE ELE...
• PATRU ETAPE, în 8 zile, 

desfășurate în campionatul An
gliei au marcat cumpăna din
tre ani în fotbalul european. 
S-a încheiat turul șl a început 
partea doua a întrecerii. în e- 
tapa a 21-a, performeră a fost 
lidera clasamentului. F. C. Li
verpool, care a învins, în de
plasare, pe Nottingham Forest 
cu 1—0, prin golul galezului 
Ian Rush, golgeterul campiona
tului, cu 22 de puncte înscrise. 
Tot in această ultimă etapă a 
turului, Manchester United a 
obținut o victorie... subțire, cu 
Stoke City (1—0, gol înscris de 
Arthur Graham), în timp ce 
Tottenham a suferit o grea în- 
fringere (1—4) in fața lui West 
Ham. Arsenal n-a reușit decît 
2—2, acasă, cu Southampton, 
iar Wolverhampton a cîștigat 
cu 2—0 în fața lui Norwich.

Marți a început returul, cu 
un derby mult așteptat. între 
primele două clasate. Liverpool 
— Manchester United. Scor : 
1—1. Alte rezultate : Bir
mingham — Everton 0—2, Lu
ton — Nottingham 2—3, Nor
wich — Arsenal 1—1, Notts 
County — West Ham 2—2, Q P. 

sportiv din „peninsulă" cîștigă- 
tor al acestei anchete, după a- 
tleții Pietro Mennea și Sara 
Simeonl și fotbalistul Paolo 
Rossi.

Marocanul Said Aouita — a- 
tletism și francezul Laurent Fi- 
gnon — ciclism l-au însoțit pe 
„podium" pe Alberto Cova.

mația Braziliei pe celebrul sta
dion „Maracana" din Rio de 
Janeiro au asistat peste 100 000 
de spectatori, cifră cu adevă
rat de necrezut pentru o întîl- 
nire de volei. Dar popularitatea 
voleiului in țările Americii de 
Sud se manifestă și in crește
rea continuă a numărului de 
echipe, precum și in măiestria 
la care au ajuns in prezent se
lecționate ca cele ale Braziliei 
și Argentinei, capabile să joa
ce de la egal la egal cu cele 
mai valoroase echipe din lume".

Rangers — Wolverhampton 2—1, 
Southampton — Aston Villa
2—2, Stoke — Leicester 0—1,
Tottenham — Watford 2—3,
West Ham — Ipswich 2—1. Pe 
primele locuri : Liverpool 45 p, 
Manchester Utd. 42 p. West 
Ham 40 p, Nottingham Forest 
și Southampton cite 39 p. Pe 
ultimele : 19—20. Birmingham
și Notts County cite 19 p, 21. 
Stoke 16 p, 22. Wolverhamp
ton 14 p.
• LA ZURICH s-a desfășu

rat un turneu de sală, la care 
au participat mai multe echi
pe elvețiene, una franceză și 
una iugoslavă. în finală. Steaua 
roșie Belgrad a învins cu 7—1 
pe St. Gallen (Elveția). Locul 
3 a revenit lui Grasshoppers 
Zurich, cîștigătoare cu 3—2 în 
fața lui Racing Strasbourg.

® Duminică, în campionatul 
Italiei, Juventus a obținut o 
prețioasă victorie la Ăvellino 
și se menține în fruntea clasa
mentului. Platini a deschis sco
rul, apoi gazdele au egalat, iar 
Penzo a punctat golul victoriei. 
Platini — desemnat de revista 
„France Footbai" cel mai bun 
fotbalist al anului — conduce

Cînd privești lista recordu
rilor mondiale la haltere, ochii 
se opresc mai mult asupra ce
lor de la categoria supergrea. 
Indiferent de greutatea corpo
rală a sportivilor (obligatorie 
peste 110 kg), te minunezi de 
cifrele pe care le vezi în față.
207.5 kg la stilul smuls, 267,5 
kg la aruncat , iar la total
462.5 kg ! De aceea, recordma
nii lumii la această categorie 
„super" sînt considerați pe bu
nă dreptate cei mai puternici 
oameni din lume.

înaintea anilor '60 au fost doi 
americani care au dominat ca
tegoria „greilor" (pe atunci. Ia 
această categorie, erau incluși 
halterofilii care cîntăreau peste 
100 kg) : Paul Anderson și 
Norbert Schemansky. După de
ceniul al 6-lea, pe tabelul re
cordmanilor mondiali și olim
pici au apărut — cu foarte pu
ține excepții — numai haltero
fili sovietici. Mai întii a fost 
Iuri Vlasov, apoi a apărut Leo
nid Jabotinski, care, conform 
regulamentului internațional, 
au concurat, in acea perioadă, 
la trei stiluri. Abia după J.O. 
de la MUnchen (1972) s-a mo
dificat regulamentul, stilul im- 
pins fiind scos, în concursuri 
rămînînd doar „smulsul", „a- 
runcatul" și, evident, totalul la 
aceste două stiluri. Pe podiu
mul de concurs a apărut colo
sul Vasili Alekseev, care a a- 
vut o carieră strălucită de a- 
proape 10 ani, timp în care a 
realizat o seamă de performan
te fără precedent în istoria a- 
cestei categorii a celor mai pu
ternici : 76 recorduri mondiale, 
de două ori campion olimpic, 
6 titluri la campionatele mon
diale și 5 Ia cele europene ! Se 
credea că după „era Alekseev" 
performanțele supergreilor vor 
cunoaște o oarecare stagnare... 
Dar iată că, numai în ultimii 
doi ani, au apărut numefbși 
sportivi sovietici, care, rînd pe 
rind, au întrecut recordurile 
mondiale ale lui Alekseev și 
apoi și le-au corectat pe ale 
lor. Este vorba de Rahmanov, 
Pisarenko, Kurlovicl, Mossibit. 
Didik.

înaintea campionatelor mon
diale din 1983 recordurile a- 
parțineau Iul Kurlovici (la to

Sovieticul Aleksandr Guniașov. noul recordman mo dul al „su- 
I pergreilor". ’ Foto : SOVIEȚKI SPORT-Moscova

in clasamentul golgeierilor cu 
10 goluri, urmat de coechipie
rul său Paolo Rossi (9 g). O 
știre legată de Juventus... In 
drumul său de la Buenos Aires 
la Barcelona, celebrul Marado
na a parcurs o rută nițel... o- 
colită, cu escală la Torino ! în
trevederea sa la Juventus cu 
cîțiva oameni de afaceri ai clu
bului torinez a fost tinută în 
secret — anunță „Agenția 
France Presse". De aceea, se 
presupune că ar fi vorba de 
tratative de transfer al jucăto
rului argentinian (acum la 
Barcelona) la Juventus !
• REAL MADRID a înche

iat turul campionatului pe pri
mul loc. Echipa lui Alfredo di 
Stefano a dispus sîmbătă de 
Espanol Barcelona cu 1—0, prin 
golul lui Juanito. Derby-ul 
dintre Real Sociedad și Athle
tic Bilbao (eternele rivale 
basce) s-a încheiat cu succesul 
lui Athletic (1—0). prin golul 
lui Argote, din lovitură liberă.
• VIOLENȚA este condam

nată aspru în Italia. Federația 
de specialitate din peninsulă a 
cerut Ministerului de Justiție 

tal cu 460 kg), lui Mossibit 
(205,5 kg la „smuls") și lui Di
dik (261 kg la „aruncat"). La 
aceste „mondiale" a căzut doar 
recordul lui Mossibit, doborît 
de Pisarenko (206,5 kg).

Cu ocazia „Cupei U.R.S.S.", 
desfășurată în ultimele zile ale 
anului trecut, la „cvintetul" de 
mai sus s-a adăugat unul : A- 
LEKSANDR GUNIAȘOV, ac
tualul recordman al lumii la 
total, cu 462,5 kg, și la „smuls" 
cu 207,5 kg. „Guniașov, 24 de 
ani, este un atlet splendid —• 
comentează agențiile de presă 
—, avînd o înălțime de 1,88 m 
și 126 kg". Originar diii Celia- 
binsk, el a fost descoperit la 
14 ani, după care a fost îndru
mat spre sportul de perfor
manță de fostul campion și re
cordman al lumii David Riger. 
Ca student al Institutului de 
cultură fizică și sport din Mos
cova, la 20 de ani. Guniașov 
ridica 375 kg și se clasa pe 
locul 8 la „Cupa U.R.S.S". In 
1982, la 23 de ani. el se clasea
ză al 2-lea. cu 430 kg, la cam
pionatele U.R.S.S. în 1933. la 
Spartachiada popoarelor din 
U.R.S.S.. el a ocupat locul ai 
3-lea. cu 450 kg (după Kurlovici 
și Pisarenko, ambii cu 460 kg), 
iar în decembrie trecut Gunia
șov a devenit recordman al lu
mii cu 462,5 kg. Un progres for
midabil, ie aproape 90 kg, rea
lizat în numai 4 ani !

Baza de mase, selecția și bu
na pregătire aduc noi și noi 
supergrei sovietici in elita mon
dială. Guniașov este un exem
plu in acest sens și după cum 
declara chiar el posibilitățile îi 
sint cu mult mai mari. „Anii! 
acesta voi realiza, cred, 470—480 
kg", spunea proaspătul record
man mondial. Cu un asemenea 
rezultat, el are prima șansă să 
devină campion olimpic. II va 
contrazice Pisarenko sau cei
lalți ?

Dacă ne gîndim la faptul că 
Alekseev a lăsat „moștenire" 
recordul la total de 447,5 kg și 
în ultimii ani acest record a 
fost îmbunătățit cu 15 kg, nu 
este exclus să se ajungă cîndva 
la cifra incredibilă de... 500 
kg !

Ion OCHSENFE'.D

sa sancționeze exempt .t pe cei 
care se fac vinovați de acte de 
huliganism. Astfel, Franco Ca- 
ravita (28 de ani), care l-a lo
vit cu brutalitate pe austriacul 
Gerhard Wanninger. cu prilejul 
meciului Inter — Austria Vie- 
na (1—1). a fost condamnat la 
închisoare pe 18 luni și la o 
amendă de un milion de lire 
(circa 600 de dolari) pentru in
tenția de omucidere. Wannin- 
ger a fost grav rănit-si a scăpat 
cu viață numai datorită îngri- 
jinilor primite intr-un spital din 
Milano. Acum, federația italia
nă a luat și alte măsuri. în a- 
fară de întărirea organelor de 
ordine și percheziția corporală 
a „tifosilor". Susținătorii clubu
rilor vor avea sectoare special 
rezervate pentru toate stadioa
nele, pentru a fi cit mai de
parte de „tabăra" adversă

Președintelui echipei Lazio, 
Giorgio Chinaglia, care l-a în
jurat pe arbitrul care a con
dus partida cu Udinese, i s-a 
interzis să urmărească, timp de 
două luni, de pe banca de re
zerve, partidele echipei sale.


