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SCRISOAREA
TOVARĂȘEI ELENA CEAUȘESCU

adresată celor care i-ati trimis mesaje, felicitări
și urări cu prilejul aniversării zilei sale de naștere
Tovarășa Elena Ceausescu, membru al Comitetului Poli

tic Executiv al Comitetului Central al Partidului Comunist 
Român, a primit un mare număr de telegrame si scrisori 
de felicitare cu orileiul aniversării zilei de naștere si al 
îndelungatei activități revoluționare.

în aceste mesaje, comuniștii, toti cetățenii 
muncitori, ingineri, țărani cooperatori, oameni 
artă si cultură, activiști de partid si de stat, vechi mili- 
tanti ai mișcării revoluționare din tara noastră 
un vibrant omagiu tovarășei Elena Ceausescu, exprimîn- 
du-i cela mai alese sentimente de prețuire si stimă, adre- 
sindu-i. cu toată căldura, urări de ani multi de viată, sănă
tate si fericire, pul ere de muncă, de noi si tot mai impor
tante succese în remarcabila si prestigioasa activitate poli
tică. științifică si socială ne care o desfășoară.

Tovarășa Elena Ceausescu a adresat tuturor celor care i-au 
trimis mesaje de felicitare următoarea scrisoare :

oatr.ei — 
de stiintă.

— au adus

Doresc să mulțumesc călduros comitetelor județene, muni
cipale, orășenești și comunale de partid, ministerelor și ce
lorlalte instituții centrale, organizațiilor de masă si obștești, 
colectivelor de muncă din întreprinderi industriale și uni
tăți agricole, oamenilor de știință, artă și cultură, tuturor 
celor care mi-au adresat felicitări cu prilejul zilei de naș
tere. Apreciez mesajele primite ca o expresie a dragostei 
și încrederii nețărmurite pe care oamenii muncii, întreaga 
națiune, le nutresc față de Partidul Comunist Român, in 
riudurile căruia am crescut, m-am format și activez ca mi
litant revoluționar.

La rindul meu, (in să adresez din inimă celor ce mi-au 
trimis telegrame și scrisori de felicitare urări de sănătate 
și fericire, de noi împliniri și satisfacții in muncă și in 
viață, de realizări tot mai mari in intimplnarea celei de-a 
40-a aniversări a revoluției de eliberare socială și națională, 
antifascistă și antiimperialistă si al Congresului al XIII-!ea 
al partidului, in opera de edificare a societății socialiste 
multilateral dezvoltate.

ELENA CEAUȘESCU

Rădulescu (cu balonul) în plină acțiune
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De la începutul anului

PRIMELE REPRIZE DE ANTRENAMENTE INTENSE
AEE GIMNASTEEOR

După un stagiu de pregătire 
la munte — experiență care 
s-a dovedit utilă si binevenită 
in anii anteriori —. urmată de 
o scurtă vacantă petrecută în 
mijlocul familiilor, gimnastele 
din lotul reprezentativ al 
tării si-au reluat zilele trecute 
antrenamentele obișnuite in 
sala atit de familiară lor de la 
Deva. La apelul colectivului de 
antrenori, alcătuit din Adrian 
Goreac. Maria Cosma si Octa
vian Belu, au răspuns „pre
zent" toate medaliatele a- 
nului competitional 1983 —
Ecaterina Szabo. Lavinia Aga- 
che. Laura Cutina. Mihaela 
Stănulet. Mirela Barbălată. Ca
melia Renciu — ca si celelalte 
colege care au făcut parte a- 
nul trecut din lotul national —

FRUNTAȘE • De pe Platoul Bucegilor, in sala 
de pregătire de la Deva • Cum

se explică „graba“ din acest an? • în premi
eră, elemente și combinații surpriză

Simona Renciu. Cristina Grigo- 
ras si Melania Rus. ..Noutățile" 
colectivului se numesc Simo
na Păuca si Eugenia Golea, 
gimnaste tinere, de certă oer-

lectia in prima echipă a tării.
Așadar, din nou la lucru, cu 

hotărirea declarată că do- 
zitiile fruntașe deținute în pre
zent de gimnastica feminină

AL. RĂDULESCU — primul rugbyst 

român intr-un ,,top“ mondial:

„SĂ PRIND IN 
In fața 

0 FORMĂ...
Alexandru Rădulescu 

este primul rugbyst ro
mân care figurează în- 
tr-un „top“ mondial. 
Recent. ziarul „Midi 
Olympiaue". oficios al 
Federației franceze de 
rugby, l-a situat oe locul 
10 (la egalitate de punc
te cu francezul Papa- 
remborde si australia
nul Mark Ella) in cla- 
sanțentul anului 1983. 
Pătrunderea rugbystului 
român în galeria ..mon
ștrilor sacri" ai balonu
lui oval — succes per
sonal. desigur dar si 
al întregii noastre colec
tivități rugbystice — 
se datorează sfîrsitului 
său de an deosebit de 
fast. Mai întiî. un ioc 
foarte bun împotriva Tă
rii Galilor (în care San
du i-a dat. între altele, 
lui Adrian Lunsu o 
pasă decisivă de eseu), 
apoi ..eseul de kinO- 
gramă" de la Toulou
se. marcat oe de-a în
tregul de personalitatea 
lui Al. Rădulescu. eseu 
care va dăinui timp in-

LUNA MAI, 
SCOȚIEI, 
GALEZĂ"

delungat în memoria 
tuturor celor care au 
fost martori ai ultimu
lui meci Franța — 
România.

Si asa. aproape din- 
tr-o dată tînărul Ră
dulescu (născut la 27 
martie 1958) s-a văzut 
catapultat printre ma
rile vedete ale spor
tului cu mingea ovală, 
printre consacrati. Pri
virea i-a rămas însă a- 
ceeasi. iucăuse. iar o- 
chii albastri-verzi pă
trunzători. ca si o 
barbă roșcată (desigur, 
doar... conjuncturală) nu 
ooț înșela asupra carac
terului pregnant al 
personajului : un poz
naș. acesta-i Sandu Ră
dulescu si ne terenul de 
sport si in viata de toate 
zilele. un copil-mare. 
Ceea ce nu înseamnă că 
..flankerul" echipei Stea
ua campioana tării, si 
al echioei naționale nu

Dimihie CALL1MACHI

(Continuare în pag. 2-3)

Prezența a trei medaliate europene pe covor (Mihaela Stănu- 
leț, Ecaterina Szabo și Lavinia Agache — de la stingă la 
dreapta) reprezintă întotdeauna un subiect tentant pentru foto
reporter, chiar dacă e vorba de „încălzirea" obișnuită dinaintea 
antrenamentului Foto : Dragoș NEAGU

spectivă. despre care se crede 
că. date fiind talentul si dorin
ța lor de afirmare in marea a- 
renă internațională, vor face 
fată programului de pregă
tire alcătuit de colectivul teh
nic si vor putea aspira la se-

românească vor fi apărate cu 
Strășnicie în 1984. că la cel mai 
important examen comnetitio-

Constantin MACOVEI

(Continuare in pag. 2-3)

în derbyul campionatului de hochei

STEAUA-S.C. MIERCUREA CIUC 6-0!
GIIEORGHENI, 12 (prin tele

fon). Joi s-a disputat ultima 
etapă a celui de-al patrulea 
turneu din cadrul primei serii 
valorice a Diviziei „A" la ho
chei, care a programat și der
byul dintre fruntașele întrece
rii, Steaua și S. C. Miercurea 
Ciuc. Jucînd excelent, mai ales 
din punct de vedere tactic, ho- 
cheiștii de la Steaua au cîȘti- 
gat cu un scor neașteptat, dar 
meritat : 6—0. In felul acesta 
echipa bucureșteană și-a mărit 
avansul la 6 puncte, față de

S.C. Miercurea Ciuc, înaintea 
ultimelor două turnee.

STEAUA — S.C. MIERCUREA 
CIUC 6—0 (2—0, 4—0, 0—0).
Meciul a debutat cu o lovitură 
de teatru, Steaua deschizînd 
scorul după numai 5 secunde I 
în continuare S.C. Miercurea 
Ciuc a avut inițiativa, dar a 
dominat steril, în timp ce 
Steaua s-a apărat excelent 
(foarte bun portarul Netedu), 
contraatacînd tăios. în repriza 
secundă, bucureștenii au știut 
să prolite de orice inexactitate

SCHIMBUL DE ȘTAFETĂ, CU GINDUL LA VIITOARELE SUCCESE
„FIIND IN PLINĂ VACANTĂ ȘCO

LARĂ — ne SDune vicepreședintele clu
bului Dinamo. Silviu Ghitescu — am să 
vă urooun să începeți reportajul cu -Ti- 
nărul Dîsamovist». oferindu-vă o orimă 
inforosgie : in tabăra de la Bușteni se 
nreeătese si se relaxează 15® de juniori, 
sub erija antrenorilor noștri. 
„TIME OUT* SI SCHIMBARE 
la ora 10.30 in sala de iocuri din 
sos. Stefan cel Mare : ieșea Io
tul divizionar de baschet, ir.tra 
cel de volei. Elevii lui Gheor- 
ghe Novac (lipsea Vinereanu,
plecat cu o selecționată la turneul interna
țional de la Varșovia) se pregătesc în ve
derea reluării campionatului la sfîrșitul a- 
cestei luni, cu gîndul însă la meciurile- 
cheie cu Steaua (din februarie) și cu con
vingerea că „accidente", ca în cel cu „U“ 
CIuj-Napoca nu se vor mai repeta, VOLEI
BALIȘTII lui Wily Schreiber consideră că 
..unda de soc... Steaua a trecut", după 
cum ne asigură antrenorul echioei crm-

oioane. Si in timD ce Slabu aducea De 
marginea terenului miiloace adiacente 
Dentru creșterea... forței (unul din telu
rile antrenamentului). Căta-Chitiga in- 
ceDea să înoate De o... bancă, iar vicepre
ședintele clubului ni-1 recomanda pe 
cel mai proaspăt component al lotului :

24 de ore la clubul sportiv
Dinamo București

Sorin Pop. trăgător stingaci. venit de la 
C.S.Ș. Baia Mare, o reală speranță dina- 
movistă si pentru echipa națională. Si 
ochii ne-au fugit spre Gîinther Enescu, 
internaționalul care evolua oe acest 
nost. „Enescu a devenit trăgător princi
pal". ne-a răspuns antrenorul dina- 
movist. Mutatii. căutări. schimb de 
ștafetă între generații, un singur scop :

marea performantă. SPRE TERENU
RILE DE FOTBAL, ne iese in cale mul
tipla campioană națională de tir. Ana 
Ciobanu. care îsî terminase antrenamen
tul. sub conducerea fostului campion c- 
limoic. Stefan Petrescu. Se grăbea, 
pentru că după-amiazâ mai urma o șe

dință de tragere. „Acum, la 15 
ani în performanță, simt eă mă 
aflu pe... ultima sută de metri, 
la linia de sosire aflindu-se 
Jocurile Olimpice de la Loș 
Angeles, Sper ca, Ia concurență 
cu coechipierele mele, surorile 
Macovei, să dobîndesc drep

tul de a trace oe poligonul olimpic, unde, 
cu un rezultat de cel puțin 591 p.. cit 
este recordul national, să urc ne podium", 
ne-a spus Ana Ciobanu. REPUTATA 
TEHNICIANĂ si arbitră internațională de

Pau) SLAVESCU

(Continuare in pag. 2-3)

a adversarului, iar de la 4—0 
a aplicat o tactică inteligentă 
de fragmentare a jocului, ceea 
ce îi convenea de minune. Au
marcat : Hălăucă 2, Gerczuly, 
Nistor, Justinian și Cazacu. A 
arbitrat foarte bine Șt. Enciu, 
ajutat de E. Both și N. Enache.

DINAMO — PROGRESUL 
MIERCUREA CIUC 13—4 (3—3, 
6—4, 4—1). Primul meci al e-
tapei. disputat dimineață, a 
fost frumos, mulțumită ambelor 
echipe în prima repriză, si lui 
Dinamo în celelalte două, for
mație proaspătă 
Scorul a evoluat 
mai în prima 
bucureștenii si 
Miercurea Ciuc 
rînd. 
iar ___
neral a fost o repriză echili
brată si plăcută. După pauză 
Dinamo a dominat cu autori
tate. aiungînd să conducă cu

și omogenă, 
interesant nu- 
repriză. cînd 
hocheistii din 

___  ___ au condus pe 
Dinamo cu 1—0 si 3—-2, 

Progresul cu 2—1. In ge-

Călin ANTONESCU

(Continuare in pag. 2-3)
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Campionatul național de sabie „fESTI
ÎN I

Să-i cunoaștem pe candidații noștri olimpici pentru ,,Sarajevo '84

ZOLT BALAZS (schi alpin)
Zolt Balazs, ca majoritatea tinerilor, și-a 

început activitatea sportivă cu... fotbalul. își 
mai amintește si azi (la 14 Ianuarie 1984 va 
împlini doar 21 de ani) de aprigele dispute 
de pe vremea cînd avea doar 5—6 ani. iar 
mama Ii „doftoricea" veșnicele julituri de la 
picioare. Dar cum la Miercurea Ciuc hocheiul 
pe gheață este la el acasă, micuțul Zolt și-a 
pus patinele, a improvizat o crosă si.„ a 
terminat cu fotbalul ! Printre colegii de ge
nerație a dovedit aptitudini remarcabile și i 
se prevedea o frumoasă carieră de hocheist. 
Insă antrenorul Francisc Boniș a văzut in 
tînărul si puternicul hocheist Zolt Balazs pe 
viitorul schior alpin de performanță. Con
vertirea tinărului nu a fost prea ușoară. Pînă 
la urmă a intrat in grupa schiorilor alpini a 
profesorului Boniș. îndemînarea de la fotbal 
și hochei s-a dovedit binevenită în căpăta- 
rea noilor deprinderi de alunecare pe schiuri. 
Talentul înnăscut, forța și curajul au făcut 

ca Zolt să se remarce foarte repede în noua 
ramură sportivă. Etapele de 
curse au făcut ca Zolt Balazs 
foarte repede printre schiorii 
sa. De la un concurs la altul 
veneau tot mai bune. La 15 
un schior aproape format si - 
cerile juniorilor în timpul 
stagiului militar a fost cooptat în secția de 
specialitate a A.S. Armata Brașov. Aici mun
ca a devenit mai intensă, mai exigentă, iar 
antrenorul Gheorghe Bălan a adăugat 
valențe
Balazs, 

coincis 
cucerit 
seniori.

pregătire par- 
să se impună 
din generația 

rezultatele de- 
ani. Zolt era 
domina intre- 

satisfacerii

CORNEL MARIN (Steaua) REVINE?

noi 
la perfectionarea pregătirii lui Zolt 

Primele concursuri cu seniorii au 
Si cu primele succese. La 19 ani a 
primul titlu de campion național de

Acum, sportivul de la A.S.A. este liderul 
schiorilor noștri alpini. Luna viitoare el 
va fi prezent la startul curselor olimpice de 
la Sarajevo. în compania celor mai buni spe
cialiști ai genului din toată lumea. Sperăm 
ca acumulările înregistrate. 
Si talentul său să ducă la 
bune ale lui Zolt Balazs pe

conștiinciozitatea 
evoluții cît mai 
plrtiile olimpice.

Paul IOVAN

Ieri, in sala Floreasca. din 
Capitală, s-a disputat prima 
fază a campionatului național 
individual de sabie, în urma 
căreia au fost stabiliți cei 24 
de concurenți care își vor dis
puta titlul de campion în pe
rioada premergătoare Jocurilor 
Olimpice de vară.

Pe planșe s-au aliniat la 
start 76 de sabreri. Totul a 
decurs conform așteptărilor 
pînă in faza eliminărilor, nici 
un concurent cu „carte de vi
zită" nepărăsind competiția. 
Dealtfel, pronosticurile specia
liștilor n-au fost infirmate pî
nă spre final, toți componenții 
lotuluj olimpic reușind să se 
califice în aceste faze. Schim
barea pozițiilor în raport cu 
finalul sezonului trecut G.Cupa 
României") s-a produs în ur
ma semifinalelor. Dinamovistul 
Mihai Frunză, locul 2 la ulti
ma competiție a sezonului pre
cedent, n-a putut accede, iar 
ultimul asalt, cel pentru sta
bilirea locurilor 1—2. a adus 
pe planșă pe Cornel Marin și 
Laurenția Filipoia (ambii de 
la Steaua), care n-au urcat pe 
podium în „Cupa României" 
in timp ce învingătorul aces
tei competiții. Alexandro Chi- 
euliță (Steaua). a fost nevoit 
să se mulțumească doar cu lo
cul 4. învins de brașoveanul 
Vilmoș Szabo singurul care 
și-a păstrat locul din clasa
mentul anului trecut (3).

i de început de an. Ful- 
yt guiește ușor, s-ar părea 

că vine zăpada și e bu
curie mare in Parcul „Tita
nii" din Capitală. Printre vîr- 
furile pădurii de pomi, des
frunziți, se strecoară o ceață 
ușor alburie. Parcul „Titanii" 
— înconjurat de o salbă de 
blocuri ca niște corăbii ieșite 
in larg, în evantai — este 
locul în care copiii cartierului 
cu același nume vin ca in
tr-o lume a lor, a bucuriilor 
date de cele mai năstrușnice 
jocuri, a întrecerilor pe te
renurile de sport, iar oame
nii mari vin să „soarbă" o 
gură de aer curat și să le 
arate celor mici-mici pe Gu- 
liver și Albă ca Zăpada, pe 
cocoșelul cel năzdrăvan și pe 
șireata vulpe, oglinzile fer
mecate, rachetele din „cos- 
modrom"... dar cite și cite nu 
sint în „Orășelul" din 
tanii".

Terenuri de sport T 
asociații și chiar cluburi nu 
s-ar mîndri cu asemenea zes
tre ? O excelentă bază de 
tenis de cîmp, dreptunghiuri 
betonate, cu porți de handbal

și de minifotbal, cu 
de baschet, mese de 
apoi terenuri pentru 
distractive. Tutorele : 
pionierilor și șoimilor 
din sectorul 3. Beneficiari : 
abateți-vă pe la „Titanii' 
veți vedea. Și ce-a fost 
odată !.„

In camera profesorilor 
serviciu

panouri 
tenis, 
jocuri 

Casa 
patriei

“ Si 
aici.

(azi
de

Pop.— Lucian

însemnări

tru copii, per.tru oameni. Dacă 
e așa cum e, se datorește su
fletelor și sudorii 
unor anonimi". Am zice 
Mihai Mogoș. căci despre 
este 
este 
sint 
sale, 
paznicul _
(care, cu o vocație de admi-

de sezon

frunților 
că 

___  .el 
vorba, șeful parcului, nu 
un anonim, așa cum nu 
anonime nici ajutoarele 
profesorii amintiți, ea și 

Gheorghe Arnold

..Ti-

Cite

(Urmare din pag. 1)

nai al anului — Jocurile Olim
pice de 
medalii 
adăuga 
cucerit
Si Budapesta. ___ _____
toarele alergări zilnice, de cite 
25—30 de kilometri, de pe pla
toul Bucegilor. pe trasee 
binecunoscute de-acum de 
fetele noastre — urmărind 
realizarea unei pregătiri fi
zice adecvate —. primele an
trenamente din sală Dar acum 
mult mai ușoare, chiar dacă 
ele se Drelungesc mai mult de- 
cît de obicei si au o mai ridi
cată densitate. Graba noastră 
din acest an — ne spun antre
norii — se explică prin aceea 
că. De de o Darte. sezonul corn- 
netitional bate Ia usă. iar De de 
alta Drin faotul că nu avem 
drentul să lăsăm loc vreunei 
fisuri în minuțioasa pregă
tire prevăzută in vederea unei 
bune evoluții Ia Los Angeles. 
Trebuie să intrăm cît mai re- 
Dede în formă comDetitională. 
pentru că la finele lunii februa
rie ne așteaptă participarea la 
„Cupa Americii" si dorim ca 
debutul nostru în noul sezon 
international să fie încununat 
de succes Se lucrează atît cu 
„impuse", cît si cu „liber alese" 
si există premise ca Dește mai 
Putin de două săptămîni. la 
prima verificare toate romoo- 
nentele lotului să fie ante să 
execute exerciții integrale la 
toate anaratelc.

Am fost bucuroși să consta
tăm că Drintre 
principale ale < 
antrenori se află 
firesc dealtfel 
unor exerciții 
de zece la toate 
tru toate gimnastele. ____
și elaborarea unor noi compo
ziții la sol pentru Ecaterina 
Siaba care are de apărat Ia a- 

pzobă o poziție de

la Los Angeles — noi 
strălucitoare se vor 

frumosului buchet 
în 1983 la Goteborg 

După istovi-

preocupările 
colectivului de 

. — cum era si 
— pregătirea 
din baremul 
aparatele pen- 

nrecum

CEI MICI DE PE „TITANII"...
cam în toate, după 

Ho-
specialist 
cite înțelegem, m'.ine 
rațiu Giurgiu, ai cărui elevi 
de la minibaschet sint cam
pioni pe țară) stăm de vorbă 
cu un om scund, cu mustață 
ușor incărunțită, de o vioi
ciune admirabilă. Ne spune, eu 
gesturi largi : „în parcul a- 
cesta. de 9 ani de cînd i s-a 
semnat actul de naștere, am 
îngropat un munte de pămint 
ca să ridicăm o oază de 
agrement — o vedeți — pen-

rat, a creat sutele de figu
rine pictate și plantate prin 
parc, spre hazul copiilor). Oa
menii prețuiesc eforturile lor 
și-i stimează. Suni telefonul. 
Nea Mogoș răspunde : „Da, 
tovarășe directoare. Au venit 
detașamentele de la școlile 81 
și 196. Sint dispersate în 
„dispozitive" — raportează ca 
un fost ofițer. Terenurile-s 
curate, copiii se joacă". Di
rectoarea „Casei", prof. Va- 
silica Burbon (care trece.

dealtfel, in fiecare dimineață 
prin parc) vrea să știe care-i 
pulsul. Programul Clubului de 
vacanță care funcționează aici 
este frumos și bogat. Trecem 
pe alei in tovărășia gazdei. 
Pe terenurile de 
le joacă indirjit : 
blocurilor A10 și 
:e vor cîștiga vor 
reprezentativa lui 
banca rezervelor se frămintă 
cițiva tineri. „Eu aș fi 
mai mare dintre ei — 
sPune Constantin Petrovici 
un 
dar 
și... 
zie.
ori
priză". Nea Mogoș ride : „Așa 
ar trebui să fie și la echipele 
mari", apoi, pe neașteptate, ne 
vorbește despre opinia publi
că : „Mare progres în edu
cație ! Oamenii mari care ne 
vizitează — opinia publică — 
au devenit colaboratorii noștri 
In îngrijirea acestui parc, 
spre binele obștei".

minifotbal 
echipele

cel 
ne

fel de căpitan de echipă, 
am intirziat cinci minute 
La noi așa-i : cine intîr- 
ori spur.e o vorbă urită, 

faultează, face tușa o re-

Deci, această primă fază a 
campionatului național a fost 
dominată de sabrerii selecțio- 
nabili. Faptul că experimenta
tul internațional Cornel Marin 
a terminat învingător ni se 
pare pozitiv, chiar dacă ierar
hia acestei faze — în afara 
obținerii calificării pentru fi
nala din vară — este onorifică. 
Sperăm ca acest succes al 
sabrerului militar, ca și pozi
ția superioară obținută de co
echipierul său Laurentiu Fi 
poiu, să constituie un imbold 
serios pentru n pregătire res
ponsabilă în cadrul lotului re
prezentativ, spre folosul echi
pei care va apăra culorile 
României la Los Angeles. Să 
nu uităm că sabrerii. cîndva 
purtători de cuvînt ai scrimei 
românești pe planșele interna
ționale, și-au luat angajamen
tul să revină pe podiumul ma
rilor competiții îmbucurătoare 
ni s-a părut, de asemenea, a 
fi. constanta mezinului lotului. 
Vilmoș Szabo, atit în perspec
tiva ediției 1984 a Campiona
telor mondiale de tineret, de 
la Leningrad, cît si a Jocurilor 
Olimpice de la Los Angeles.

Iată-1 pe cel 24 de sabreri ca- 
liflcatl pentru faza finală si re
zultatele asalturilor din fazele 
superioare ale etapei I : C. Ma
rin (Steaua), L. Filipolu iSt.). V. 
Szabo (Tract. Bv), Al. Chiculiță 
(St.). M. Frunză (Dinamo). M. 
Florea (C.S.S. Slobozia). I. Pan- 
telimonescu (Din.) M. Mustață 
(St.), G. Dutia (Tr. Bv). M. Du
mitru (Din.). FI. Păunescu (St.), 
W. Sultan (Tr. Bv.), D. Costin 
(Tr. Bv.). E. Predescu (U.C.B.), 
E. Oancea (Voința Slob.). P. Ba
dea (V. Slob.). E. Nuță (U.C.B.), 
A. Papp (C.T Tr. Bv.). M. Cruțu 
(V. Slob.). G. Anghel (C.T. Tr. 
Bv), J. Medragoniu (Diin), D. 
Costache (C.T. Tr. Bv.l, D. Băgă- 
ceanu (C.T. Tr. Bv.). M. Stolan (V. 
Slcb.), C. Marin — Florea 10—7, 
Szabo — Frunză 10—8. Filipolu — 
Mustață 10—6, Chiculiță — Pan- 
telimonescu 10—9 ; Marin — 
Szabo 10—8, Filipolu — Chiculiță 
10—9 : Marin — Fili.poiu 10—5 
(pentru loc 1—2) și Sz-abo — Chl- 
culiță 10—8 (pentru loc 3—4).

Paul SlAVESCU

■«ra

(Urmare din pag 1)

Viorel TONCEANU

DIVIZIA A“Si'* DE HOCHEI
lider mondial, ca si 
Laura Cutina. care, 
spectaculosul debut 
•mondiale", din toamna tre
cută. poate avea în 1934 parti
cipări competitionale încunu
nate de si mai mari succese. 
Pregătim multe noutăti. com
binații si elemente surpriză — 
ne soun cu vădit optimism cei 
trei antrenori —. căci avem 
convingerea că aceasta 
calea prin care vom putea 
ne impunem 
asa cum am 
campionate 
Budapesta, 
un secret că 
sus.

Cunoscindu-le competenta 
profesională, puterea de mun
că si dorința de a-si folosi în
treaga pricepere pentru în
deplinirea obiectivului pro
pus. avem toate motivele să 
credem că gimnastica femi
nină românească va fi la 
înălțime si la viitoarele Jocuri 
Olimpice.

pentru 
după 

de la

si la Los 
făcut-o la 
mondiale. 
Nu este 
tintim chiar

este 
să 

Angeles, 
ultimele 

de Ia 
desigur 

mai
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Ultima parte s-a iucat 
soarta meciu- 

Au 
Solyom 4. Pisam 3.

9—3.
ceva mai leier. 
lui fiind de acum decisă, 
marcat :
Lucaci 2. Tureanu. Lămpi. Mo- 
rosan si Si ador TI — pentru 
Dinamo ; Peter, Iakab, Csotj și 
Buzas — pentru Progresul 
Miercurea Ciuc. A arbitrat 
N. Enache aiutat de J. Berze 
si E. Both.

AVÎNTUL GHEORGHENT — 
DUNĂREA GALAȚI 5—5 (1—2, 
3—1, 1—2). Partida inaugurală 
a cuplajului de după amiază 
a opus 
ultimele 
evoluția 
condiția 
aceasta vrein să spunem că am 
asistat la un meci frumos, as
pru dar fără durități, cu abun
dente faze curgătoare și cu 
multe momente palpitante la 
ambele porți. Scorul I-a des
chis echipa locală după 51 de

formațiile clasate pe 
două locuri care, prin 
lor. s-au situat peste 

c’asamentului. Prin

secunde de joc. dar gălătenii 
(din echipa cărora a 
Berdilă. accidentat cu o 
înainte), foarte ambițioși 
omogeni, au egalat după 11 
minute și au luat conducerea 
în finalul reprizei. în repriza 
a Iî-a inițiativa a aparținut 
mai mult formației locale care, 
in ciuda eforturilor făcute, n-a 
reușit totuși să se detașeze de 
hocheiștii de la Dunărea, aceș
tia luptînd. de asemenea, cu 
ardoare pentru a obține pînă 
la urmă cel puțin unul din 
cele două puncte puse în joc. 
Conduși cu 4—3 după două re 
prize ei au egalat prima oară 
la 4—4 (min. 16). după cr 
fiind din nou conduși, au ob
ținut rezultatul mult dorit cînd 
mai rămăseseră doar 
cunde de 
Andrei 2, 
și Șandor 
Dumitriu, 
condus bine J. Becze ajutat de 
Șt. Enciu și Cs. Fodor.

lipsit 
zi 
și

43 de se- 
marcat : 

Ghergheli
joc. Au 

E. Csata, 
I, respectiv Dima 2, 
Burada și Antohi. A

e un jucător pe deplin matur, 
apreciat atit de parteneri, cit si 
de adversari. De succesele e- 
chipei naționale s-a legat din 
anul 1980. cînd. într-o zi de 
mai. a 
„frunzei 
meci cu 
campionatul 
anunțindu-si 
oofta-i 
ca : în 
toate cele 
nalizate in 
al formației 
semnătura 
senzațional ! 
ani scursi 
îmbrăcat de 
tional.

____ într-o zi de 
debutat sub emblema 
de stejar" intr-un 
echipa U.R.S.S.. în 

Europei (23—6).
încă de ne atunci 

imensă de a mar- 
meciul său de debut, 

trei încercări fi- 
soatiul de tintă 

sovietice au purtat 
Radulescu ! Debut 

în cei peste trei 
a

na-
din acea zi
16 ori tricoul

★
Ca atîția alti rugbyști de 

nume, și Sandu Rădulescu a tre
cut prin școala Marianei 
Lucescu. al cărei elev a fost. 
A venit relativ tîrziu în rugby, 
la 18 ani. după un intermezzo 
baschetbalistic (la Liceul nr. 
35 si Dinamo), oornit la 16 ani. 
După doi ani. influenta tatălui 
(apreciatul antrenor de 
Theodor Rădulescu. un 
international al anilor 
s-a dovedit decisivă. Sandu 
trece cu toate bagajele in 
trenul rugbyului. împrumu- 
tind din baschet o mare înde- 
mînare la balon, care-i va fi. 
ne parcursul anilor, extrem 
de folositoare. După scurtul 
pasai, la Clubul sportiv școlar 
nr. 2 din Bupuresti. 
ooaeste în curtea R. 
studențesc.
era acum 
„La Sportul.

unde 
sase ani 

ca

re-

azi 
fost
60)

Sandu do- 
C. Sportul 
tatăl său 

antrenor, 
junior —

(Urmare din pag 1)

gimnastică. Emilia Liță (si ea în conce
diu. dar prezentă printre micile gimnaste 
de azi — stelele de miine) acreditînd-o 
ne Aurelia Dobre „fetita aceea înăltuță, 
cu coadă, un real talent, eîstigătoare a 
concursului de junioare R.D.G. — Româ
nia. aflată acum în pregătire nentru cam- 
nionatele europene de juniori, din primă
vară. în Italia". Laura Cutina Aurelia 
Dobre și alte foarte tinere sportive, ve
rigi trainice ale talentului si muncii de
puse la această secție de 
gimnastica românească.

tradiție în 
__ ___ ANTRENA
MENTUL BOXERILOR S-A TERMINAT. 
Alături de Ilie Dragomir. Titi Cercel si 
Paul Golumbcanu. un debutant tub cu
lorile dinamoviste. campionul juniori
lor la cat. 75 kg. ieșeanul Maxim Cris-

tian. cel care, după cum ne asigură an
trenorul Ion Dumitru, se va dovedi mai 
bun decit medaliatul europenelor Doru 
Maricescu. Citi dinamoviști vor urca trep
tele ringului la Los Angeles ? îl întrebăm 
De antrenor. „Constantin Titoiu. Rudei 
Obreja si... Încă unul, surpriză !“. Aș
teptăm să vedem o surpriză si oe DO- 
dium ! 22 DINAMOVIȘTI ÎN LOTUL
OLIMPIC DE CAIAC-CANOE si încă 10 
în cel de perspectivă, ne face cunoscut 
antrenorul emerit Radu Hutan. reco- 
mandîndu-ne cu căldură oe caiacistul 
Viorel Polocoser (19 ani. crescut la club) 
care „nu peste multă vreme va fi înain
tea Iui Diba si Birlădeanu. om de mare 
viteză", ne caiacista Ana Larie. de mare 
perspectivă si echipajul de canoe Feodor 
Gurei — Dumitru Bețiu. cel care aspiră 
la gloria renutatilor Patzaichin — Simio- 
nov. „Să u-o uiiati pe Maria Slefan. ani

tării, 
să-și 
mare 
olim-

24 DE ORE LA CLUBUL SPORTIV DINAMO BUCUREȘTI
si ani cea mai bună caiacistă a 
medaliată la „mondiale", care vrea 
încheie îndelungata carieră de 
performeră cu un Ioc ne podiumul
pic", ne roagă Radu Hutan. la plecarea 
de la bac. PRINTRE ZECILE DE PITICI 
ai lui „Piti", Varga de ne terenul de zgu
ră si... împrejurimi (unde se aflau si spec
tatori !) se distinge băiatul fostului in
ternational... ranidist Lupescu. RUG- 
BYȘTII LUI ȚUȚUIANU sint găzduit: 
de... nistarzii lui Mircea Mihăileseu. pe 
terenul din mijlocul velodromului. Căpi
tanul dinamovistilor si al .tricolori
lor". Mircea Paraschiv. este convins că 
debutul international în nouî sezon 
(turneul echipei Dinamo în Irlanda de 
Nord. între 6 si 20 februarie) va C de 
bun augur pentru balonul oval din izra 

. noastră.
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CINE SiNT DEBUTANJ1I ?

AVADANEl

ÎN LOC DE CONCLUZII

RADA

al 
oe

bun si în
ODinează

CINE VA AJUNGE 
O VALOARE REALĂ ?

rol-
Dri-

Avă-
5 £O-
3 20-

va 
eu- 

în

Mircea M IONESCU 
Adrian VASILESCU

mai
ascensiuni

(C. S. 
Tascu,

tre- 
un 

sce-

DEBUTANTII - TITULARI 
DE DREPT

S.O.S.-UL LANSAT DE.
AVADANEl

el excepție. Să 
că. în toamnă, 
au debutat pe 
fotbalistică a 

24 de nume

76 (dintre care 23 in
25 in seria a Il-a si 28 
a III-a). Pentru com- 

numărul jucătorilor

si Ignat (5). Ciurea si

iudecăti de valoare

de care 
Calificarea în 

de la Paris re- 
mai mare stimu- 

generatia care

Nută. Dima). Pe 
si oe ceilalți 
așteptăm

firește. Pornind insă

subiecte stringente, 
că Divizia .B“ 
însemne, in fond 

pentru prima

E, ÎNCĂ, FOARTE MICĂ!
DEBUTANȚI AVEM, DAR ARIA DE SELECȚIE A VALORILOR TINERE
Orice sezon are debutantii 

săi. Turul campionatului nu pu
tea face nici 
reținem, deci 
53 de jucători 
prima scenă 
tării, dintre care 
noi au fost aduse de cele trei 
promovate. E mult, e puțin ? 
Raportxndu-ne la turul 
nionatului trecut. e 
Pentru că. atunci, au 
butat 43 de fotbaliști.

cam- 
mult. 

de- 
— _________ dintre

care 17 sub tricoul promovate
lor. E bine, e rău că au debu
tat cu 10 jucători mai mult ?
Pentru a răspunde la această

! să vedem

(12 minute), Bardac (34), Ban
dac și Iancu (45), Faraschiv (74) 
ș.a. Rostul acestui „inventar al 
debutantilor" este insă cu 
totul altul. Acela de a re
leva care sint elementele de 
mare viitor. Sigur, este greu să 
emiți
duoă numai cîteva partide. Si. 
totuși...

Ix-einru a răspund 
_ întrebare, trebuie 
mai întîi...

Vom parcurge lista debutan- 
tilor în ordinea clasamentului 
de toamnă. Așadar, cei 53 sînt : 
Dima (Dinamo) ; Diaconescu 
si Laurențiu (Steaua) : Săn- 
dol (Universitatea 
Văsij (Sportul ___
Liliac si Tămas (F. C. 
Bandac (Politehnica 
Avădanei. Andronic. 
I. Dinu si Iancu (S. 
cău) ; Găman (Jiul) : 
Si Le ța (F. C. Olt) ; C. Lazăr 
(Chimia) : Ignat. Rus. D. Mol
dovan. Tulba. Lais. Rat. Are- 
zanov. Femes. Bonte si Wei- 
senbacher (F. C. Baia Mare) : 
Botezan. Klan si Koncz (A.S.A. 
Tg. Mureș) : Gh. Radu si Bar- 
dac (Corvinul) ; Damaschin, 
I. Popescu. Rada. Tită. Avram. 
Petrut. Băjan. Aron si Paras-

Craiova) : 
studențesc) : 

Bihor) ; 
lași) : 

Ilodină, 
C. Ba- 
Ciurca

...Aceștia sint Ciurea. Avă
danei. Ignat si Damaschin. care 
au jucat în toate cele 
ale turului, fapt care 
mandă de la sine. La 
de prezenta absolută. 
Rus. Tulba si Rada. 
16 apariții. Lais. C. 
Ichim. Gălan. cu cite 14 parti
de la activ. Titularizarea celor 
de mai sus înseamnă o primă 
recunoaștere a calităților si 
talentului lor si. mai ales, 
o premisă pentru 
valorice.

Intr-un clasament 
geterilor debutanti. 
mele locuri îi găsim De 
danei si Tulba cu cile 
luri si Dumitrachc II. cu 
luri. Iar în clasamentul remar- 
eărilor cronicarilor. ne pri
mele poziții Tulba (cu 9 sub
linieri). Avădanei (8). Tămaș 
si C. Lazăr (6). Liliac. Areza
nov 
Rada (4). E un clasament re
lativ, 
de la lotul de 53 de debutanti. 
am dus antrenorilor sau con
ducătorilor de club cea mai lo
gică întrebare :

17 etape 
îi reco- 
un pas 
Tămas. 

cu cite 
Lazăr,

atac si în apărare"
. ___ antrenorul gălătean

Leonid Antohi ; „Găman. un 
mijlocaș cu „ochi" si travaliu, 
amintind de Libardi" a de
clarat antrenorul Detrosănean 
Gogu Tonca. Si despre alti 
iucători am auzit cuvinte fru
moase. Diaconescu. Lauren- 
tiu. Gh. Radu. Avram. Petrut. 
Lais. Arezanov. Tulba.' Ignat. 
Niculcioiu. Liliac au fost 
prezentați în culori optimiste, 
la fel ca si unii dintre cei care 
abia au apucat să intre in te
ren (Văsîi. 
toti aceștia v 
debutanti îi 
mai sus !

Cind un jucător ca Avădanei 
se impune clar la debutul său 
în divizia de elită, este foarte 
firesc să 
a ajuns 
debuteze 
de ani ? 
trebare 
sati să 
„virstele" 
alt 
de gindit. 
Diaconescu 
Popescu 28. 
ren tiu — 26 
25. Tulba si 
24 s.a.m.d. i 
nimeni 
„B ?

tul de îngriiorat in privința 
posibilităților de selecție Pen
tru reprezentativa care 
participa la campionatul 
rooean de tineret. Cind. 
tur. prima divizie a numărat 
numai 27 de iucători născuți

PORNIND 
DE LA... 
PIATRA 

DIN CASA

cnt 
i te-
Nici 

■ de- 
c dc 
uipc- 
meci 
ia a 
>ia a 
a un 
prins 
ca o 

iscu !
tine 

lial ?

I
I
I
I
I

■nuzi- 
place 
i îm- 
itoru) 
u ca 
si. să

I
I
I

chiv (Rapid) : Nieuleioiu 
Tirgoviște) : Ichim.
Gălan. Cristea si Negoîtă (Du
nărea C. S. U. Galati) : Nicu- 
lescu. Dumitrarhe II. Marina. 
Moldoveanu, Nuță și Calinca 
(Petrolul). Din simpla lec
tură a acestei liste (din care 
lipsește F. C Argeș — singura 
formație fără debutanti !) 
te va nume 
specialiștilor 
giulesteanul 
chiar în lotul 
Au fost însă 
semnificative, 
zul lui Văsîi.
numai saote minute oe prima 
scenă. Nulă, din lotul U.E.F.A.

CÎ- 
au atras atentia 

si spectatorilor 
Rada aiungind 
natmnal lărgit, 
si debuturi ne
cum este ca- 
care a... dansata...

Săndoi — opinează antreno-
Constantm Otet. fiind 

atacant de mare rafina
ment tehnic" ; „Avădanei, care 
a si fost, acum vreo doi ani. 
în lotul reprezentativ lărgit, si 
Andronic. un tinăr de 19 ani. 
cu viteză si centrări bune, si 
ca fundaș lateral si ca ex
tremă" a sdus Corneliu Costi- 
nescu. președintele lui S. C. 
Bacău : „Ciurea. care putea fi 
convocat foarte bine, in locul 
lui Mânu, in latul national, el 
amintind orin calitățile sale 
de Voinescu" sună părerea 
antrenorului Florin Halagian : 
„Botezan. un tinăr de 19 ani. 
cu o tehnicitate deosebită" si-a 
creionat reprezentantul Cornel 
Cacovean, președintele lui 
A. S. A. Ta. Mureș : _C. Lazăr. 
an mijlocaș matur bun in 
ambele faze" zice antrenorul 
Ion Oblemcnco. „Tămas. re
marcabil orin seriozitatea Iui. 
prin travaliu si maturitate 
in joc" crede Ion Naom. pre
ședintele Iui F. C. Bihor : 
„Ichim un mijlocaș de forță.

TURNEUL LOTULUI REPREZENTATIV
să părăsească Bueureștiul pe calea aerului. Iotul 
fotbal care va efectua un turneu de mai mulite 
Centrală si de Sud.

Astăzi urmează 
reprezentativ de 

jocuri în America ________ ._ _____
Lotul este compus din următorii jucători :
portari : Lung și lordache ; fundași : Negrilă, Ștefănescu, Iorgu- 

lescu, lovan, Ungureanu ; mijlocași : Balint, Țicleanu, Boloni, Klein, 
Hagi, Bălăci, Rada ; atacanți : Geolgău, Cămătaru. Gabor, Lăcătuș, 
Coraș. Lotul este însoțit de antrenorii Mircea Lucescu și Mircea Ră- 
dulescu.

*

Ieri, la Sibiu, lotul reprezentativ a susținut un meci de antrena
ment în compania divizionarei „B" din localitate. Șoimii I.P.A. Re
zultat : 3—2 (2—1) in favoarea selectionabililor. care au înscris prin 
Cămătaru (min. 16), Klein (min. 40) și Balint (min. 48). Pentru 
gazde au marcat S. Marcu (min. 8) și Frătilă (min. 681.

pînă

DE LA I. DM. s.
5. livreză pînă la 31 

pînă la nr.
și 
și 
și 
și

ianuarie a.c.
13.500/1983
14.504/1983
14.800/1983
15.500/1983
16.000/1983

autoturisme DACIA după cum urmează 

cu livrare de la mag. auto Pitești 
cu livrane de la mag auto Cnaiova 
cu livrare de la mag. auto Timișoara 
cu livrare de La mag. auto Reșița

la

pînă la 4.400/1983
5.650/1983

pentru cumpărătorii din jud. Sibiu 
(înscriși La mag. Brasov)

nr.
Și

nr.
și

1.060/1983
5.650/1983

pînă ia

pînă 
pînă 
pînă 
pînă 
pînă 
pînă

Ia 
la 
Ia 
la 
la 
la

3.000/1933
3.250/1983
3.500/1983
3.100/1983

482/1983
1.100/1983
3.650/1983

300/1983

cu livrare de la 
și mag Reșița

cu livrare de la mag. auto Iași

alt magazin deșît ce3 dei autoturismului de la .... _ _______ _______________ _____ ________
la care s-a efectuat Înscrierea inițială pentru obținerea scrisorii de 

e:C. de Ia tragerea din trim. TI și trim. III se pot prezenta pentru ridicarea 
Ia mag. auto I.D.M.S., conform arondării teritoriale comunicate prin

înscriere este necesară

ectuează în funcție de stocul de autoturisme și capacitatea de livrare

ne intrebăm cum de 
.tunarul" Avădanei să 

atit de iirziu. la 27
Punind această 

logică, sîntem 
trecem in 

debutantilor. 
„inventar" care dă 

Pentru că. 
are 27 de ani. 
Arezanov si 
Ciurea si Lilia? — 

i Dumitrache II — 
Oare nu-i văzuse 

oină acum acolo, in 
Oare nu aveau atitea 

formații de Divizia -A“ nevoie 
de asemenea forte oroaspete 7 
Oare nu se blochează, din IN
TERESE MĂRUNTE jucă
tori dotati in eșalonul secund, 
in dauna cauzei comune a fot
balului nostru : FONDUL VA
LORIC 7 Sint teme de medi
tație pentru antrenori si con
ducători 
Pentru 
buie să 
rezervor 
nă si nu o întrecere de orgolii 
locale care omite de multe ori 
esen a. Ca o dovadă si nu
mărul redus de iucători din 
divizia secundă aDti pentru a 
fi selecționați in lotul de ti
neret : 
seria I 
In seria 
oaratie _________
de peste 30 de ani care au ac
tivat in tur în Divizia ,B“ a 
fost de 145 ! E nevoie de mai 
mult curaj, de mai multă preo
cupare pentru elementele ti
nere. In divizia secundă, dar si 
in eșalonul de elită. Pentru că 
aria de selecție a tineretului 
este foarte redușă. Dealtfel an
trenorul lotului de tineret. 
Cornel Drăgusin. este des-

în- 
obli- 

revistă 
Un 

mult 
iată. 

I. 
Lau-

după 1 august 1961 (dintre care 
Rednic Gabor. Andone. Movilă 
si Balint au făcut parte din lo
tul reprezentativ ..A". iar 
Mateut. din cel de iuniori). 
cind tinerii titulari intr-o 
întreagă etapă de Divizia 
..A" gravitează în iurul ci
frei de 10 atunci e foarte greu 
să alcătuiești un ..11" tinăr 
cu adevărat reprezentativ, cu 
adevărat anticameră a na
ționalei mari. Pentru compa
rație. să reținem că in campio
natul italian, care a oferit 
-materia orimă" reprezenta
tivei sub 23 de ani (ciștigătoare 
a grupei europene din care a 
făcut parte și selecționata noas
tră de tineret), lotul lui Milan 
oferă 11 jucători apți de a fi 
selecționau in naționala de 
tineret Fiorentina — 8. oină 
si ‘ma'ele Juventus avînd in 
lotul său 4 tineri. E mai mult 
decit o invitație !

Este cit se poate de normal 
ca dintre zecile de debutanti 
doar citiva să aiungă 
certe. Dintre debutantii 
Dionatului trecut, au 
in cursa pentru glorie 
Gheorzbiu. Cănănău. 
jan. Udrieă. M.

valori 
com- 

rămas 
Hagi, 

________ Burdu- 
jan. Udriră. M. Popescu, 
Călin, O. Grigore, C. Cojocaru, 
Soare si alti tineri de la care 
se așteaptă saltul valoric. De 
la ei si de la virfurile noii ge
nerații de debutanti 
ne-am ocupat, 
turneul final 
prezintă cel 
lent pentru 
vine".

ln,re ,ur re/ur POPASURI
SERIA A III-A >

SPRINTUL METALULUI 
MANGALIA

•
pe primul loc al seriei 
instalat formația Metalul 
galia, care, acum, fată de 
pionatul trecut cind în 
s-a situat pe locul 8. este una 
dintre cele mai bune echipe. 
Metalul, antrenată de Vasile 
Mihu, are +8 p în „clasamen
tul adevărului", a pierdut doar 
două meciuri în deplasare (cu 
0—1. la Victoria Tecuci și Ci
mentul Medgidia) și a cedat 
un punct acasă, la noua pro
movată Victoria T.C. Galati. 
Echipa se apără bine, ea pri
mind doar 
partide.
• Au mai 

Ș.N. Tulcea 
pe) și Chimia Brăila 
etape).

începînd din etapa a 8-a, 
s-a

Man- 
cam- 
final

Clasamentul seriei
1. Met. Mangalia 15 9 4 2 22- 9 22
2. Vict. Tecuci 15 9 1 5 27-14 19
3. Ș.N. Tiricea 15 9 1 5 26-16 19
4. Arrub. Macin 15 7 2 6 26-18 16
5. I.M.U. Medg. 15 7 2 6 24-17 16
6. Chimia Br. • 15 8 2 5 26-21 16
7. Lamin. Brăila 15 5 5 5 16-15 15
8. Portul Const. 15 6 3 6 19-19 15
9. Voința Const. 15 6 3 6 22-24 15

10. Vict. Galati 15 5 4 6 20-24 14
11. Chimpex C-ța 15 5 4 6 17-24 14
12. Cimentul Med. 15 5 3 7 28-19 13
13. Ancora Galați 15 5 3 7 18-28 13
14. DVA Port Gl. 15 6 0 9 26-27 12
15. Prog. Is a cc ea 15 4 3 8 16-41 11
16. Șoimii C-vodă 15 3 2 10 9-26 8

• ) Echipă penalizată cu 2

9 goluri în 15

fost liderii seriei : 
(timp de cinci eta- 

(două

® Fosta divizionară
I.M.U. Medgidia, care 
după încheierea primei 
tăti a campionatului, locul 5, 
a avut o comportare mai bună 
doar in finalul turului.

,,B“ 
ocupă, 
jumă-

puncte).
SERIA A IV-A :

„ȘASE LUNGIMI" AVANS
• Dintre liderii celor 12 se

rii, după prima jumătate a 
campionatului, cel mai mare 
numărv de puncte (27 din 30 
posibile) a totalizat formația 
plojeșteană Chimia Brazi, care, 
de la jumătatea sezonului de 
toamnă, conduce autoritar în 
seria a IV-a. Ca nici o altă 
divizionară1' ,.C“, Chimia are o 
situație excelentă în „clasa
mentul adevărului" (+11 punc
te), ea pierzînd un singur joc 
(în etapa a 4-a cu Poiana Cîm
pina) și făcînd un egal (în 
etapa a 2-a, cu Carpați Si

AD'IIMSIIIHIA 01 SUI L0I0 PR0N0SP0R1 INTORMEAlA
CÎȘTI GURILE TRAGERII LOTO 

DIN 6 IANUARIE

Cat. 1 : 3 variante 25% — auto
turisme Dacia 1300 ; cat. 2 : 2 va
riante 160% a 17.465 lei șl 12 va
riante 25% a 4.366 lei : cat. 3:3 
variante 100% a 8.733 lei șl 28 va
riante 25% a 2.183 lei : cat. 4 : 
34,75 variante a 2.513 lei ; cat. 5:

115.25 variante a 758 lei ; cat. 6 :
237.50 variante a 368 lei ; cat. X :
1.462.50 variante a 100 lei.

Report la categoria 1 : 312.969 
lei.

Autoturismele .Dacia 1300" de 
la categoria 1, obținute pe bilete 
jucate 25%, au revenit particl- 
panților : Szarvaș Peter din O-

In referatele susținute la 
consfătuirea, de săptămina 
trecută, cu principalii fac
tori ai fotbalului, ca și in 
discuțiile care au avut loc 
a revenit de mai multe ori, 
ca un leit-motiv, o idee de 
importanță deosebită, cu 
implicații multiple asupra 
VIITORULUI fotbalului nos
tru : necesitatea unei schim
bări de optică — pînă acum 
greșită — față de marile 
probleme ale celui mai vast 
eșalon al soccerului nostru, 
cel care-i formează 
copiii-junioril. BAZA, 
trebuie tă fie, ca 
bază, vastă. cuprinzătoare 
(in cazul fotbalului) și mai 
ales SOLIDA, fără fisuri. 
Pentru că s-a constatat, ia
tă, incă o dată, că diviziile 
„A“ și „B“ sint cam im- 
bitrinite, că mai ales in 
eșalonul doi — nu mai vor
bim de „C“ — evoluează 
mulți jucători trecnii de 30

baza, 
care 

orice...

de ani șl foarte puțini sub 
21, limita de virstă nece
sară alcătuirii unor repre
zentative puternice înscrise 
in campionatele europene ; 
și sint trei astfel de com
petiții, care nu trebuie să 
scape nimănui din vedere. I 

Dar cifrele prezentate la ; 
consfătuire sînt fără dubii și i 
ele trebuie să dea de gin
dit mai ales antrenorilor și ! 
conducătorilor de cluburi. 
Cei care S-AU OPUS cu ■ 
înverșunare — și se opun 
in continuare — folosirii 
obligatorii a juniorului, ,.pia- | 
tra din casă", 
făcut și fac de 
meci de meci, 
nibile (scoțind 
joc după un 
două I), fapte de nenumăra
te ori sancționate cu fluie
rături din tribune, 
mai... înțelepte decît 

de pe margi- 
Procedindu-se 

așa, e greu 
se va rezolva

cei care 
ani de 

înlocuiri 
juniorul 
minut

mult 
cred

ei, antrenorii 
nea terenului, 
in continuare 
de crezut că 
problema măririi fondului de
jucători tineri valoroși, iar 
la viitoarele consfătuiri ci
frele vor deveni, sîntem si
guri. și mai alarmante.

Laurențiu DUMITRESCU

I

EȘALONUL NR. 3
9

naia), ambele jocuri, în depla
sare. Echipa antrenată de Pe" 
tre Dragomir aspiră, deci, cu 
temei, la promovarea în eșa
lonul secund.
• Au mai condus „ostilități

le" în seria a 
Cîmpina (timp 
A.S.A. Mizil si 
(cîte o etapă).

® Promovatele. Petrolul Ber
ea (14 p). Victoria Lehliu (14 
p) și Tractorul Viziru (11 p) 
au avut o evoluție neconclu
dentă în tur.

© Două cifre interesante din 
statistica seriei : un număr re
dus de jocuri terminate la ega
litate (24) și goluri 
359.

Clasamentul seriei :

IV-a : 
de 5
Carpați Nehoiu

Poiana 
etape),

multe :

1. Chimia Brazi 15 13 .1 1 47-11 27
2. Poiana Cîmp. 15 9 3 3 33-13 21
3. A.S.A. Mizil 15 8 4 3 31-16 20
4. Chimia Buzău 15 9 1 5 30-19 19
5. Min. Fiii pești 15 7 3 5 27-18 17
6. Carpați Nehoiu 15 8 1 6 25-22 17
7. Petr. Berea 15 7 0 8 15-24 14
8. Vict. Lehliu 15 6 2 7 15-31 14
9. Rapid Fetești 15 6 1 8 15-25 13

10. Petr. Bălcoi 15 6 1 8 13-26 13
11. Carpați Sinaia 15 5 2 8 26-17 12
12. Metalul Buzău 15 6 0 9 21-22 12
13. Tract. Viziru 15 5 1 9 21-28 11
14. Petr. Br-Ianca 15 5 0 10 16-27 10
15. Un. Urziceni 15 4 2 9 14-26 10
16. Vict. Tăndărei 15 4 2 9 11-34 10

nadea, Istrati Valentin-Gavril
Galați și Mandache Ilie 
București.

din 
din

de 
des- 
14,30

• Tragerea obișnuită Loto 
astăzi, 13 ianuarie 1984, se 
fășoară începînd de la ora 
în sala Cluibulul sportiv Progre
sul din Buoureștl. str. dr. Stal- 
covicl nr. 42 ; numerele cîștigă- 
toare vor fi transmise la televi
ziune si radio în cursul serii.



„LUMEA FOTBALULUI ESTE DORNICĂ 
SĂ APLAUDE NUME NOI.?

Scurt dialog cu Mircea Lucescu, aseară, la întoarcerea de la Paris
lîi da.'es’a. primul titlu acordat la actuala ediție a 

ca nplonatclor europene de patinaj artistic a fost cel 
din proba de perechi, care a revenit cuplului so
vietic Elena Valova și Oleg Vasiliev, campioni mon
diali în 1983 (in fotografia alăturată). Cei doi pati
natori din Leningrad. în vîrstă de 21 și, respectiv, 
24 de ani, au demonstrat, mai ales la programul 
liber, o certă valoare, o tehnică perfectă, precizie și 
o sincronizare exemplara, care i-au impus în fața 
foștilor campioni Sabine Baess și Tassilo Thierbach 
(R.D. Germană). Clasamentul final : 1. Elena Valova
— Oleg Vasiliev (U.R.S.S.) 0,4 p, 2. Sabine Baess — 
Tassilo Tbierbaeli (R.D.G ) 2,8 p, 3. Birgit Lorenz — 
Knut Schubert (R.D.G.) 4,2 p. 4. Larisa Selejneva
— Oleg Makarov (U.R.S.S.) 5,6 p, 5. Marina Av- 
strisska'a — Iuri Kvașin (U.R.S.S.) 7,0. 6. Babette 
Preusslec — Tobias Schroter (R.D.G.) 8,4 p.

Cervinia. Punct final in 
competiția de bob 2 persoane 
din cadrul „Cupei Mondiale”, 
in cadrul căreia, in manșa a 
patra, echipajul R.D.G. I a în
registrat recordul ptrtiei cu 
1:07.00. Pe primele locuri s-au 
aflat : 1. R.D.G. II (Richter —
Jerke) 4:30,64. 2. R.D.G. I
(Schonau — Leglet) 4:30.92, 3. 
R.F.G. I (Sperr — Liebing) 
4:33 10. 4. Ital:a I 4:33,74. 5. 
Hala II 4:35.61. 6. Japonia I 
4 :• '3.31.

Quebec. După ce in al nouă
lea meci, la Montreal. dintre 
echipa olimpică de hochei a 
Canadei si o selecționată so
vietică, oaspeții obținuseră un 
nou succes (6—5), miercuri sea
ra. la Quebec, in ultimul joc, 
canadienii au ob'inut o vic
torie spectaculoasă cu 9—5 
(3—0. 4—1. 2—1). Bilanțul tur
neului hocheștiior sovietici 
le-a fost favorabil : sânte vic
torii, un meci egal »i două 
inîringeri.

Hocheiștii canadieni, mai ina- 
inte de a lua startul la J.O. 
de la Sarajevo, vor susține 
trei jocuri de antrenament in 
R F. Germania. Ei vor int lini 
reprezentativa vest-aermană. la 
Munchen. Garmisch Parten- 
kirchen si Rosenheim.

Cortina d'Am
pezzo. Pe tram
bulina olimpică din 
localitate, tînărul 
Jens Weissflog 
(R.D. Germană) în 
virstă de 19 ani, 
a obținut a patra 
victorie consecuti
vă in cadrul „Cu
pei Mondiale”. El 
a totalizat 216 6 p 
(87 m + 90,5 m) 
si a fost urmat de :
2. Horst Bulau (Ca-
nada) 210,9 p (86.5 m
3. Klaus Ostwald (R.D.G.) 203,6 
D (85.5 m + 87 m). 4. Hans- 
jorg Sumi (Elveția) 201,8 p. 5. 
Lrdo Tomasi (Italia) 200,8 p. 
Clasamentul «Cupei Mondiale" :

D. JENEI - PE LOCUL II ÎN
Patinatorul român Dezideriu 

lenei a stabilit 7 recorduri na
ționale In decurs de numai trei 
săptâmini. Ultimul l-a Înregistrat 
duminica trecută. in concursul 
de la Inzell, unde a ocupat lo
cul : la poliattonul de sprint 
(precedat de sovieticul N. Silenko 
— 155436 o) ou 155.970 p (v.r. 
157.745 p ii aparținea) devansind 
alergători din U.R.S.S.. Franța, 
Suedia. R.F. Germania. Australia, 
Italia. Norvegia. Finlanda Japo
nia si Austria.
Tînărul nostru campion t»

+ 89 m) 1. Weissflog 120 p, 2. Matti 
Nykaenen (Finlanda) 92 P, 3. 
Bulau 87 p.

Berlin. In meci amical de 
hochei : R.D.G. — U.R.S.S.
0—6 (0—2, 0—1, 0—3).

CONCURSUL DE LA INZELL
sprint va participa In zilele de 
35 șl 25 ianuarie la campionatele 
internaționale ale Ungariei, ulti
mul test de selecție pentru J.O. 
de la Sarajevo. Gheorghe NICOLAESCU

nmcldiift: „mtlMll SUCIM t f.l.f.A. MHIHt PIPIURIZMH*  fRTKMUlili**

• S-a încheiat turul campiona
tului italian. Cu o etapă in stare 
să .arunce- în aer orice concurs 
de pronosticuri • Sampdoria. de
psldă. după o formidabilă „serie" 
de șapte partide fără înfrîngere. 
ba Ou o victorie cu Juventus, 
chiar Ia Torino ( ! !). pierde în 
ultima rundă, acasă. în fața cui, 
în fața lui Ascoli. care fusese 
Învinsă și ea. pe teren propriu, 
nu demult- de Milan !... Tot în 
ultima rundă. Pisa reușește pri
ma sa victorie în turul camrxio- 
natului (!). prin golul lui Via- 
neilo. chiar la Roma, acolo unde, 
președintei de club Chinaglia. 
chiar dacă a schimbat antrenorii 
din me-s (pe Monrone cu Carosi) 
și s-a luat de arbitri nu a reu
șit să scape Lazio de ..frigurile 
retrogradării". • Podiumul tu
rului e dominat de torinezi. Li
der, Juventus, cu careul său de 
ași in care Platini . strălucește 
orbitor. Duminică. Juve a fost 
egalată de două ori. acasă. de 
Genoa, insă s-a desprins, golu
rile lui Platini. Cabrini. Boniek 
și Rossi asigurind echipei cel 
mai eficace atac din peninsulă 
(34 de goluri marcate, cifră nu 
prea italiană !). Logic, din- mo
ment ce pe podiumul golgeteri’.or 
figurează Platini (lider cu 11 go
luri) și Rossi (10). • Torino, la 
două puncte de lider, dar cu 
victorie în fata lui Juve (2—1), 
are cea mai ...italiană apărare 
(8 goluri în 15 partide), contras- 
tînd cu atacul (16 goluri mar
cate). Echipa lui Bersellini În
seamnă însă și formația cu o 
singură înfrîngere (Ia Genoa) și 
opt remize (recordmană Pisa ou 
10 !). • Campioana. Roma, doar 
pe locul de „bronz", la trei 
puncte pentru că patru înfrîn- 
geri atimă greu, ultima, dumi

„Am asistat la o tragere la 
sorți perfect organizată, la sfir- 
șitul ei nici una dintre cele 8 
părți interesate neînccrcînd 
sentimentul că a fost defavori
zată". Cu aceste cuvinte a des
chis Mircea Lucescu, aseară, la 
înapoierea de la Paris, scurtul 
nostru dialog. Așadar, toată lu
mea satisfăcută, inclusiv an
trenorul echipei naționale a Ro
mâniei...

— Mulțumit, cum v-am spus, 
pentru corectitudinea care a 
caracterizat intreaga operațiune 
de tragere la sorți. Ceea ce 
nu-i puțin. Altfel, cîntărind mai 
bine componența celor două 
grupe, parcă mi-ar fi convenit 
mai mult să jucăm in seria 1, 
unde „cele patru" reprezintă, 
după opinia mea, tot atitea sti
luri de joc. Si cum noi am în- 
tilnit tot felul de echipe, cred 
că ne-am fi adaptat cu o mai 
mare ușurință. Argumentiv.d 
doar cu echipa Franței, favo
rita respectivei grupe, aceasta, 
ea să cîștige, va trebui să a- 
tace. Și nouă asta ne-ar fi 
convenit.

— De ce e mai grea seria a 
Il-a ?

— Mai întâi prin aceea că 
acolo există o echipă, K.F. Ger
mania, care se detașează de 
restul participantelor : prin
tradiție, valori individuale, ex
periență competițională internă 
și internațională. Apoi, vom a- 
vea în Spania și Portugalia 
două partenere puternice, in

comode, ele reprezentinJ, in 
linii mari, aceeași școală fotba
listică, același stil de joc. Fi
rește, insă, toate aceste con
siderente nu ne sperie, ne de
termină, dimpotrivă, pe noi, 
cei din conducerea tehnică, si 
pe jucători, să pregătim te
meinic participarea la turneul 
final, cu un plus de atenție, de 
seriozitate. In această ordine 
de idei, nu trebuie omis faptul, 
extrem de important, că aproa
pe toate echipele — conștiente 
că turneele finale au încetat 
de mult să fie simple turnee 
de... participare — își vor în
cepe pregătirile în jurul datei 
de 10 mai, deci cu mai t ine de 
o lună de zile înaintea startu
lui. Sper, totuși, să găsim și 
noi timp suficient pentru pre
gătiri.

— Apropo de start, te încu
meți la un pronostic ?

— Nu știu ce se va întîmpla 
la acest campionat european, 
totul este posibil. Aș vrea însă 
ca băieții noștri, care au reu
șit o calificare pe cit de sur
prinzătoare pe atit de .ăsună- 
toare. să nu scape, ia Franța, 
prilejul de a consacra fotbalul 
nostru, pe ei înșiși. Aș dori, 
se ințeiege, ca acolo să se vor
bească laudativ despre Poloni, 
Lung. Bălăci, Ștefănescu. Rod
nic, Cămătaru, despre toți tri
colorii. Lumea fotbalistică este 
dornică să aplaude nume noi.

TURNEUL DE ȘAH
HASTINGS. In runda a 12-a 

a turneului internațional de la 
Hastings au fost consemnate 
rezultatele : Alburt — Șubă
1—0, Kudrin — Martin 1—0, 
Hebden — Karlsson 0—1. Csom 
— Mestel 0—1. Gurevici — 
Short 0—1, Ftacnik — Speelman 
1—0. Sas — Ivanov 0.5—0,5. 
Clasamentul general se pre-

MECIURI DE BOX
U.R.S.S. - S.U. A.
MOSCOVA. 11 (A^erpres). — 

Tradiționala întîlnire de box din
tre echipele U.R.S.S. si S.U.A. 
va avea loc. anul acesta. In U- 
niunea sovietică anunță agenția 
TASS.

Cele două reprezentative se vor 
In ti: ni la 27 ianuarie la Mos
cova. la >1 ianuarie la Kiev și 
Le 5 februarie la Dorvetk.

Printre boxerii sovietici selec
ționați în vederea acestor meciuri 
se numără Șamil Sabirov (cates, 
sem-museă). Iuri Aleksandrov 
(ca*eg.  coc ?ș». AJrks--dr laknbkin 
(categ. grea). Serik Nurkazov 
(categ. pană) Valeri Lantev 
(categ. mijlocie-mică). Vitali Kas- 
ceanovski (cate®. semigrea) și 
Valeri Abadjian (categ. super- 
greaK
M’uri’e U.R.S.S. — S.U.A. se 

dispută anual. începînd din 1969.

COMPETIȚII EUROPENE INTERCLUBURI
In cadrul competițiilor europe

ne int^r-cluburi au fost înregis
trate următoarele rezultate :

BASCHET (sferturi de finală
— tur) : „C.C.E. “ : c.S.P. Limo
ges — Barcelona 8*) —98 : „Cupa 
cupelor* 4 : Solent Southampton
— Cibona Zagreb 77—92. Scavo- 
li®l Pesaro — Real Madrid 75— 
87. Panathinaikos Atena — Ruda 
Hvezda Pardubice 91—78 ; „Cupa 
Koraci“ : Sibenka Sibenik — CAI 
Zaragoza 101—102. Zadar — Va
rese 97—83, PAOK Salonifc -r 
Orthez 83—78. Eczacibas! Istanbul
— Steaua roșie Belgrad 84—92. 
Juventus Caserta — Le Mans 
86—87 ; femei — „Clipa Ron- 
chetti**:  S.G. Munchen — R.C. 
France 77—75. A.s VRleurbanne
— Bota Roma 75—87.

V’OLEI (turui II. meciuri tur):

DE LA HASTINGS
zintă astfel • 1. Mestel 8 p, 2. 
Karlsson și Speelman 7,5 p, 4. 
Ftacnik și Hebden 6,5 -p, 6.
Csom. Kudrin. Martin si Șubă 
6 p. 10. Ivanov și Short 5.5 p, 
12. Sax 5 p. 13. Alburt 4,5 p, 
14. Gurevici 3,5 p.

Ieri s-au desfășurat partidele 
rundei a 13-a, ultima, ale că
ror rezultate nu ne-au parvenit.

SURPRIZE ÎN TURNEUL 
CAMPIONILOR LA TENIS
• In ziua a doua a „Turneu

lui camoioniîor*  la tenis, parti
dele desfășurate la ..Madison 
Square Garden*  din New York 
s-au încheiat cu două rezultate 
surprinzătoare ; Tomas Smid 
(Cehoslovacia) — Yannick Noah 
(Franța) 6—4 6—4. Andres Go
mez (Ecuador) — Eliot Teltscher 
(S.U.A.) 7-6. 6—2. Astăzi se în
tâlnesc în „sferturi- de finală : 
Junmy Connors — Smâd și Ivan 
Lendl — Gomez.
• La Auckland (Noua Zee lan

dă), in cadrul primului turneu 
al anului, conțind pentru ..Ma
rele premiu — Volvo*,  au fost 
înregistrate rezultatele : Alexan
der — Brawley 6—7. 6—2. 6—4.
Stefanski — Nelson 6—3. 6—4. 
Simpson — Johnston 7—6. 4—6. 
6—1, Hooper — Maze 6—3, 6—3.

„C.C.E.**  : Sanitas Madrid — Mla- 
dost Zagreb 2—3 (3, —13, —11, 14. 
2). C.A. Tyrolia (Austria) — A.S. 
Cannes 3—2 (5, —10. 8. —13. 10) 4 
„Cupa cupelor**  : Asnieres (Fran
ța) — Honved B-pesta 3—1 (7.
—8. 10. 11) ..Cupa federației**  : 
V.V.C. Vught «(Olanda) — Pa- 
nathinaikos Atena 3—0 (3, 1. 11): 
femei — „C.C.E.**  : c.S.M. Cla- 
mart (Franța) — Olimpia Ra
venna 1—3 (—13. 8. 14, 2). Inns
bruck — T.S.K.A. Sofia 0—3 
(4, 6, 6) : „Cupa cupelor**  : Ruda 
Hvețda Praga — Uppsala Stu
dent (Suedia) 3—0 (2 0. 4). Lev- 
ski Spartak Sofia — Nelson Reg
gio Emilia 3—1 (4, —5, 5, 13) ;
„Cupa federației**  : Orion Dotin- 
chem (Olanda) — Feuerbach 
(R.F.G.) 0—3 (17. 8, 11).

MOSCOVA. — Prezent in calitate de in
vitat la turneul de juniori de la Leningrad, 
președintele Federației internaționale de fot
bal (F.I.F.A.), Joao Havelange, a participat 
la o conferința de presa, in cadrul căreia a 
declarat, intre altele : „Principala sarcină a 
F.I.F.A. rămîne, în continuare, populariza
rea fotbalului in întreaga lume. In ultimii 
ani, forul nostru, la care sînt afiliate fede
rații din 150 de țări, a înființat noi cam
pionate mondiale : pentru juniori II (jucă
tori pînă in 16 ani) și de mini-fotbal. De 
asemenea, recent s-a deschis noul centru 
F.I.F.A. de documentare, unde se vor studia 
probleme referitoare la tehnica și tactica jo

cului, arbitraj și asistența medicală*...  „In 
ceea ce privește desemnarea țării-gazdă a 
„Cupei Mondiale*  din 1990, o hotărîre se va 
lua in luna mai. după ce Comisia specială 
a F.I.F.A. va studia, în mod amănunțit, po
sibilitățile de organizare oferite de țoale 
candidatele : Anglia, Grecia, Italia si U.R.S.S/*.

In legătură cu furtul „Cupei Jules Rimet“, 
J. Havelange a spus : ,.In prezent nu dispun 
de date noi privitoare la acest caz. Oricum, 
evenimentul este dezolant pentru mine, de
oarece prețiosul trofeu a fost cucerit de trei 
ori de echipa Braziliei în perioada în care 
dețineam funcția de președinte al Confede
rației braziliene de fotbal**.

P.imul act italian... Unele modificări
nică... sub balconul Julietei, Ia 
Verona. Romanii au avut noroc 
la Torino, egalînd pe Juve în ul
timele secunde, au câștigat tot în 
ultimele mimute, acasă jocul cu 
modesta Avellino, au învins, tot 
în „Cetatea eternă**,  d*oar  cu 1—0, 
„lanterna*  (Catania), așa că e- 
xistă o explicație în toate... • 
In umbră, Fiorentina lui Antog- 
noni și PassarelLa a scăpat de 
Juve și Roma (3—3 și 0—0). în 
retur (care începe... duminică 15 
ianuarie !) urmînd să primească, 
la Florența, pe Torino și pe Ve
rona. echipe cu care va da tur
nirul pentru podium • Cele trei 
promovate se cam chinuie : Mi
lan (egalată, duminică. în final, 
acasă, de bătrinul Causio) pe 
locul 8. Lazio (9 puncte) și Ca
tania (8) încheie plutonul cu 
fruntea cutată. In .B“, retrogra
datele din „A" se chinuie și ele: 
Cagliari — locul 7, Cesena — 9, 
..lanternă" fiind Catanzaro. cu 
numai 11 puncte din 17 etape 
(mai sînt două din tur), amin
tind de drama Bolognel. care 
intr-un an a ajuns din „A" în... 
,.C". Fotbalul italian nu se dez
minte !

Mircea M. IONESCU

ȘTIRI, REZULTATE
• Șeful de presă al Comite

tului de organizare a turneu
lui final al C E.. Philippe Tour- 
non, a anunțat că pentru cele 
15 meciuri care se vor desfă

privind Regulamentul

turneului final al C.E.
întrunit la Paris, Comitetul 

executiv al U.E.F.A. a modifi
cat unele puncte din regula
mentul turneului final al C.E., 
din Franța. Astfel, numărul 
jucătorilor înscriși pe lis’a 
echipelor a fost redus de la 
22 la 20. Cei nouă care sînt 
rezerve au drept de joc, dar 
conform unei mai vechi pre
vederi. numai doi dintre ei 
pot intra intr-un meci. De alt
fel. această hotărîre a fost 
adoptată și de F.I.F.A. la 7 
decembrie 1983, la Zurich, și 
ea este valabilă și pentru tur
neul C.M. din 1986. O altă mo
dificare se referă Ia meciurile 
din semifinalele C.E. din Fran
ța : dacă după 90 de minute 
scorul este egal, meciul se va 
prelungi cu două reprize de 
cite 15 minute. Dacă si în acest 
caz egalitatea persistă, se va 
face departajarea prin lovituri 
de la 11 metri.

șura între 12—27 junie vor fl 
puse în vînzare 740 000 de bi

lete. Dintre acestea s-au și 
vîndut 280 000. Se estimează că 
cel puțin 12 jocuri din cele 15 
se vor juca cu casele închise !
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ATLETISM • La Nelson (Noua Zeelandă), 

John Walker a alergat o milă în 3:50.5. în- 
trecîn-du-1 pe kanianul Mike Boit 3:54,3. La 
femm-in a cîștigat Brigitte Kraus (R.F. Ger
mania) în 4:31,3.

AUTOMOBILISM • Thierry Sabiine. orga
nizatorul raliului Paris — Alger — Dakar, a 
anunțat că rezultatele celei de-a 16-a etape, 
Niam?y — Ouagadougou au fost anulate din 
cauza unor defecțiuni în organizarea cursei, 
clasamentele generale rămînînd așa cum 
arătau după etapa a 9-a. Cond-uce echipajul 
francez Metge — Lemoine („Porsche 911“),

urmat de Gabreau — Gabbay (Franța. ..Ran
ge Rover**)  La lh 55:06 și Kussmaul — Lerner 
(R.F. Germania, Porsche 911“) la 2h 04:50. 
La motociclete, pe primul loc se află bel
gianul Rahier G«BMW 980“). urmat de fran
cezul Auriol (..BMW 960“) la 18:22 si france
zul Bacou (..Yamaha 690**)  la lh 20:24.

BOX • Meciul pentru titlul mondial de 
box la categoria semimijîocie (versiunea 
WBC) între americanul Tommy Hearns, de
ținătorul titlului, și șalangerul său. italianul 
Luigi Mfaichillo, va avea loc la Las Vegas la 
11 februarie și nu la 29 ianuarie, cum fusese 
fixat anterior.

HANDBAL • Turneul de handbal mascu
lin de La Frankfurt pe Oder a fost câștigat 
de T-S.K.A. Moscova, care a învins în meciu] 
decisiv cu 18—16 pe ASK Vorwarts.

TENIS DE MASA • Rezultate din grupa 
de elită a campionatului ligii europene : la 
Mansfield (Anglia), An.glia — Iugoslavia 4—3; 
La Essen. Ungaria — R.F. Germania 6—1 ; la 
Ostnava. Cehoslovacia — suedia 4—3 (în me
ciul decâsiv : Pansky — Lindh 2—0). După 
cinci etape conduce Iugoslavia ou 4 p, ur
mată de Cehoslovacia. Suedia. Polonia șl 
Ungaria cu cîte 3 p.

• La Calcutta a început tur
neul internațional dotat cu 
„Cupa J. Nehru“. în meciul de 
deschidere. Polonia a învins 
India cu 2—1. în cel de al doi
lea ioc Argentina a dispus de 
o selecționată de tineret a 
României cu 1—0 (1—0). A
marcat Burruchaga (min. 10).

O în preliminariile olimpice 
— zona europeană, la Lisabo
na : Portugalia — Israel 2—1 
(1-1).
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