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desfășu- 

tovarășul 
fost in-

Sub președ:nția tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, președintele 
Consiliului Național al Oame
nilor Muncii, marți, 11 decem
brie, a avut loc Plenara Con
siliului Național al Oamenilor 
Muncii din industrie, construc
ții, transporturi, circulația mir- 
i’urilor și finanțe.

La sosirea in Sala 
Republicii, unde s-au 
rat lucrările plenarei, 
Nicolae Ceaușescu a
timpinat de participanți cu cele 
mai alese sentimente de dra
goste, prețuire și recunoștință. 
Toți cei prezenți au ovaționat 
cu deosebită căldură, au scan
dat cu putere numele 
lui și al secretarului 
neral.

Împreună cu 
Nicolae Ceaușescu, în 
au luat loc membrii 
Executiv al Consiliului Națio
nal al Oamenilor Muncii.

La plenară au participat 
membri și membri supieanți ai 
Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., membri ai C.C. 
al P.C.R. și ai guvernului.

Au luat parte, ca invitați, 
prim-secretari ai comitetelor 
județene de partid care nu sînt 
membri ai Consiliului Național, 
precum și alți activiști de par
tid și de stat, ai organizațiilor 
de masă și obștești, cadre de 
conducere din ministere și in
stituții centrale.

Plenara a adoptat, în unani- 
mitale, următoarea ordine de 
zi :

1. Proiectul Planului național 
unic de dezvoltare cconomico- 
socială a Republicii Socialiste 
România pe anul 1985.

2. Proiectul Bugetului de stat 
pe anul 1985.

3. Proiectul de Lege privind 
tipizarea și standardizarea pro
duselor, construcțiilor și tehno
logiilor, normarea tehnică a 
consumurilor materiale și e- 
ncrgetice, ridicarea calității și 
nivelului tehnic al produselor.

4. Programul privind auto- 
conducerea și autoaproviziona- 
rea pentru asigurarea bunei’ a- 
provizionări a populației cu 
produse agroalimentare și bu
nuri industriale de consum pe 
perioada 1 octombrie 1981 — 
30 septembrie 1985.

Plenara a exprimat, în nu
mele clasei noastre muncitoare, 
profunda satisfacție față de 
hotărirea Congresului a! XIII- 
lea de reinvestire în suprema 
funcție de secretar general al 
partidului a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, strălucit conducător 
de partid și de stat, eminent

partidu- 
său ge-

tovarășul 
prezidiu 
Biroului

patriot, revoluționar înflăcărat, 
neobosit militant pentru binele 
șt fericirea patriei, pentru 
uza socialismului, pentru 
nmful păcii, colaborării și 
țelegeril intre popoare.

Plenara a scos in evidență 
contribuția remarcabilă * to
varășului Nicolae Ceaușescu la 
fundamentarea științifică a 
întregii activități economieo-so- 
ciale in anul viitor și in per
spectivă, de edificare a unei 
economii puternice, moderne și 
eficiente, care să asigure con
tinua ridicare a României pe 
trepte tot mai înalte de pro
gres și civilizație, creșterea 
nivelului de trai material și 
spiritual al întregului popor — 
țelul suprem al politicii Parti
dului Comunist Român.

Participanții la dezbateri au 
subliniat că documentele su
puse aprobării plenarei, ela
borate pe baza istoricelor hotă- 
rîri ale Congresului al XIII- 
iea al P.C.R., a indicațiilor și 
orientărilor cuprinse in Rapor
tul prezentat la marele forum 
al comuniștilor de secretarul 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, asigură ri
dicarea la un nivel calitativ su
perior a întregii activități eco
nomice, dezvoltarea și consoli
darea bazei tehnico-materiale a 
societății, sporirea și moderni
zarea continuă a producției ma
teriale și spirituale, răspund in
tru totul cerințelor obiective ale 
dezvoltării multilaterale a pa
triei noastre socialiste.

Plenara a dat expresie anga
jamentului tuturor oamenilor 
muncii din patria noastră de a 
acționa cu înaltă răspundere și 
exemplară dăruire pentru în
făptuirea obiectivelor înscrise 
în documentele dezbătute și a- 
doptate, care asigură dezvolta
rea țării in ritmurile și propor
țiile stabilite in planul cincinal 
pentru anul 1985, continua în
tărire a forței economiei noas
tre, ridicarea permanentă a ni
velului de trai material și spi
ritual al poporului, înaintarea 
fermă a României pe calea e- 
diflcării societății socialiste 
multilateral dezvoltate.

Plenara Consiliului Național 
al Oamenilor Muncii a aprobat 
în unanimitate documentele a- 
flate la ordinea de zi.

Plenara a adoptat Chemarea 
Consiliului național al oameni
lor muncii din industrie, con
strucții, transporturi, circulația 
mărfurilor și finanțe, care 
fi dată publicității.

Plenara a hotărît alegerea 
varășilor Mihai Moraru și
Catrinescu ca secretari ai Con-
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AMPLU Șl MOBILIZATOR PROGRAM DE ACȚIUNE
SUCCESE REMARCABILE IN PRODUCȚIE

Șl TOT MAI MULTE VICTORII IN ARENA SPORTULUI
însemnări la întreprinderea „Dorobanțul14 din Ploiești

„Dorobanțul* Ploiești — u- 
na din unitățile muncitorești 
bine cunoscute în țară și peste 
hotare. „Documentele atestă, 
ne-a precizat Elena Nistor, pre
ședinta comitetului sindicatu
lui, eă vechea fabrică a luat 
ființă in urmă cu aproape 100 
de ani $1 anume in 1886".

Evident, de atunci și pînă a- 
cum, Întreprinderea s-a trans
format mereu, tumultuos am 
putea spune. Mai ales in ulti
mii ani. Vizitatorul se convinge 
de acest avint impetuos și din 
numeroasele fotografii, expuse 
in holurile și încăperile între
prinderii. La loc de mare cinste 
— fotografiile înfățișind vizita 
secretarului general al partidu-

lui, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, primit cu dra
goste și recunoștință de oa
menii muncii de la „Doroban
țul* Ploiești. întreprinderea a 
fost ajutată, s-a dezvoltat, dar 
și oamenii de aici au fost la 
înălțimea încrederii. întreprin
derea a fost decorată cu „Or
dinul Muncii* clasa a IlI-a 
pentru- activitatea din 1978 și 
cu „Ordinul Muncii", clasa a 
Ii-a, pentru realizările din 
1983. Succesele sînt, de ase
menea, deosebite și în primele 
10 luni ale anului 1984 — ob
ținute in cinstea marelui forum 
al comuniștilor. Nu-i lipsit de 
interes să arătăm de pildă că 
„ștofele Dorobanțul" sînt foarte

căutate în multe țări din lume, 
unele cu mare tradiție în ase
menea produse : Anglia, Italia, 
S.U.A., Canada, R.F. Germa
nia ț.a.

Aceasta este întreprinderea 
către care am fost îndrumați, 
de la Consiliul pentru educa
ție fizică și sport al municipiu
lui Ploiești (de către președin
tele acestuia, Gh. Crăciun), ca 
fiind o unitate în care „miș
carea în aer liber, exercițiile 
fizice, sportul in general, se 
bucură de mare atenție". Am

Modesto FERRARINI

(Continuare în pao 2-3)

La Sarajevo, in meciul retur cu Zeleznicear

V

CRAIOVENII LUPTĂ SĂ Șl APERE AVANTAJUL
SARAJEVO, 11 (prin telefon). 

Stadionul Grbavica din locali
tate, cu o capacitate de 25.000 
de locuri, va găzdui miine (n.r. 
azi) partida retur dintre echi
pele Zeleznicear și Universita
tea Craiova, din cadrul opti
milor de finală ale Cupei 
U.E.F.A. Așteptată aici, ca și 
la noi in țară, cu un mare și 
Justificat interes, această par
tidă se anunță dificilă pentru 
ambele formații. Ceva mai 
mult, desigur, pentru craio- 
veni, care, deși pornesc cu un 
avantaj de două goluri, reali
zat în urma victoriei de acum 
două săptămîni pe propriul 
stadion, susțin acest joc în de
plasare tn condițiile unei se
rioase crize de efectiv. Lipsită 
de aportul lui Adrian Popescu, 
Tilihoi și Beldeanu, suspendați 
pentru cumularea a două car
tonașe galbene, Universitatea

siste, intrarea lui în teren im
plicând anumite riscuri, 
cazul deci in care nu

s-a deplasat aici cu numai 15 
Jucători, dintre care doar 13 
pe deplin valizi. Jfcgrilă și

Secvența din partida tur Universitatea Craiova Zelezni
cear : Bleu, la 6 m de poartă, are golul 3 in virful bocan
cului, dar nu va alege continuarea cea mai fericită fi... va rata 

Foto : I. BĂNICĂ

Reprezentantă a 
„noului val“, Le- 
nuța Rus a avut 
o evoluție aplau
dată la bimă

g

(Continuare In p-io ?-3i

La Campionatele balcanice de Ia Arad

SPERANȚELE GIMNASTICII
„PIRTIA" DEPLINEI 

AFIRMĂRI INTERNATIONALE

Țicleanu fiind încă nerefăcuți 
după accidentările suferite. Da
că cel de al doilea dintre ei — 
care și-a reluat de o săptămînă 
antrenamentele — ar putea fi 
folosit în meciul de miercuri, 
în privința lui Negrilă semnele 
de Întrebare continuă să per-

putea apela la Negrilă, deși 
prezența lui în Joc ar fi extrem 
de necesară, fundaș dreapta ar 
urma să joace Mănăiîă, iar în

Constantin FIRANESCU

(Continuare în pag 2—3)

Cu fiecare nouă ediție, cam
pionatele balcanice de gimnas
tică au devenit o întrecere de 
valoare internațională recu
noscută, care polarizează nu 
numai interesul țărilor partici
pante. ci și al unor reputați 
specialiști europeni, dornici să 
vadă la lucru pe cele mai 
bune gimnaste și pe cei mai 
buni gimnaști din această zo
nă a Europei. E firesc sa fie 
așa, de vreme ce România a 
dat lumii în ultimii ani nu
meroase gimnaste de talie in
ternațională, în frunte cu mul
tipla campioană olimpică și 
mondială Nadia Comăneci. iar 
școala bulgară de gimnastică 
ritmică se bucură de o mare 
reputație. întrecerea din acest 
an, după cum am mai subli
niat. a avut numeroase 
mente de vîrf. datorate, 
primul rînd, gimnastelor 
gimnaștilor români, aflați 
permanență în prim-planul 
putelor pentru locurile 
tașe la ..sportivă". La gi

Astăzi, in ultima etapă

turului Diviziei „A"

mo- 
în
Și 
in 

dis- 
frun- 

;inmas-

tică ritmică lupta a 
echilibrată, iar 
fost împărțite intre reprezen
tantele țării noastre și cele ale 
Bulgariei, Ca și mul ie din 
edițiile precedente ale acestei 
tradiționale competiții regiona
le, campionatele balcanice din 
acest an au confirmat încă o 
dată, nivelul ridicat al școlii 
românești de gimnastică, care 
a repurtat succese prestigioase 
în toate cele trei concursuri 
— gimnastică sportivă femini
nă și masculină, precum și rit
mică — spre satisfacția miilor 
de spectatori arădeni care au 
urmărit cu reală plăcere șl 
satisfacție evoluțiile Ecaterinei 
Szabo, Laviniei Agache, Ca
meliei Voinea, Cristinei Grigo- 
raș, Doinei Stăiculescu și

fost mai 
victoriile au

Alinei Drăgan, ale lui Emilian 
Nicula, Marius Gherm„n Sau 
Marius Tobă.

în ce privește componența 
echipelor aliniate de țara 
noastră, se impune dn capul 
locului precizarea că federația 
de specialitate a folosit prile
jul pentru a testa capacitatea 
tehnică șl volitivă a unor ti
nere speranțe ale gimnasticii 
noastre atit la fete, cit și la 
băieți evoluînd gimnaste și 
gimnaști Incluși recent în lotu
rile reprezentative. îi avem în 
vedere, de exemplu, pe Ma
rius Gherman și Marius Tobă, 
tineri care au avut prestații

Constantin MACOVEI

(Continuare in pag a l-a)

ATRACTIV „DIALOG LA DISTANȚA";
BAIA MARE - BACAU

i

Brașov : 
Petroșani : 
lași :
Baia Mare : 
Oradea : 
Bacău :
București :

București :

PROGRAMUL ETAPEI

IF.C.M.
JIUL 
POLITEHNICA 
FOTBAL CLUB 
F.C. BIHOR 
SPORT CLUB 
RAPID

- F.C. OLT
- F.C. ARGEȘ
- A.S.A. TG. MUREȘ
- DINAMO
- „POLI* TIMIȘOARA
- STEAUA
- GLORIA BUZĂU 

Giuîețtl)(stadionul Giulejti)
SPORTUL STUDENȚESC - CHIMIA RM. VILCEA 

(stadionul Politehnica)
Toate partidele vor începe la ora 14. l

x5 £**



SUB PREȘEDINȚIA TOVARĂȘULUI

NICOLAE CEAUȘESCU

(Urmare din t>aO- 1)

■iliului Național al Oamenilor 
Muncii.

In încheierea lucrărilor, a 
luat cuvintul tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretar general 
al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România, președintele Consiliu
lui Național al Oamenilor 
Muncii.

Cuvintarea tovarășului Nieolae 
Ceaușescu ■ fost urmărită cu 
deosebită atenție, eu adîncă 
satisfacție și deplină aprobare, 
fiind subliniată In repetate rin- 
durl eu vil și puternice aplauze. 

Plenara s-a taebelat tatr-e 
atmosferă de puternic entuzi
asm. Participanții la plenară aa 
aclamat îndelung pentru partid 
șf secretarul săa general, aa 
scandat eu basaflefire 
„Ceaușeseu — P.C.R. !*.
„Ceaușescu st poporul T*. „Sd- 
nu noutri yi iln•»»
Ceaușescu. România f*. A feat

CAMPIONATUL DE BOX PE ECHIPE ÎNAINTEA ..TURNEULUI FINAL"
Campionatul național de boz 

pe echipe ■ ajuns la ultima 
fază : turneul final — pro
gramat )oi șl ștnbătl — ta 
care tn urma disputelor <Sn 
cele patru serii, an promovat 
Steaua (seria D. Dinamo (se
ria a n-a). Argeș + Vileea 
(seria a III-a) șl Briila (se
ria a TV-a). După mal bine de 
19 ani, amatorii boxului au 
ocazia de a urmări. din nou. o 
probabilă finală intre cele mai 
puternice secții din țară, Di
namo și Steaua. în prima zi a 
turneului fina) se vor tnttlnl. 
conform regulamentului, câști
gătoarele seriilor I cu a HI-a 
și a n-a cu a TV-a. deci 
Steaua — Argeș + Vileea șt 
Dinamo — Brăila. învingătoa
rele Iși vor disputa titlul de 
campioană națională pe anul 
1984.

Reuniunile vor fi găzduite de 
sala Rapid, de lingă Podul 
Grant unde iubitorii boxului 
vor avea ocazia de a vedea 
la lucru pe marea majoritate 
a sportivilor noștri fruntași — 
multi dintre ei component! al 
loturilor naționale — care, cu 
siguranță, vor căuta să satis
facă exigențele și la ultima 
lor apariție tn ring In 1984. 
Antrenorii Teodor Nicniescn șl 
Valentin Vrfneeanu (Dinamo) 
vor trimite pe ring pe Con
stantin Titoin, Titi Cercel, Dra-

In „Cupa României*- la ngly

GRIVIȚA ROȘIE 
A ClȘTIGAT 

RESTANȚA CU STEAUA
Meciul restanți din cadrul 

.Cupei României", dintre R.C. 
Griviți Roșie și Steaua, t-a În
cheiat cu victoria primei echi
pe : 18—12 (3—3). Ambele for
mații au încercat mulți tineri, 
această competiție desfășurfn- 
du-se. după cum se știe, fără 
participarea componenților lo
tului reprezentativ. A fost un 
joc interesant, deschis. In care 
diferența de scor s-a creat prin 
eseul lui Calafeieanu (transfor
mat de Neaga), in rest punctln- 
du-se din cite patru lovituri de 
pedeapsă, de către Neaga, pen
tru grivițeni, respectiv Codoi. 
A condus I. Vasile.

Gloria București — Rapid 
Chimia Buzău 8—34 (8—4). Du
pă o repriză mai echilibrată, 
echipa antrenată de P. Cosmă- 
nescu s-a desprins net In cea 
de a doua parte. Cei mal efica
ce : Cioarec și Burloi — cite 
două eseuri. A condus Gh. Căl- 
dăraru-

C.S.M. Suceava — Farul 10—7 
(3—7), roii tehnica Timișoara — 
Gloria P.T.T. Arad 22—10 
(12—3), Sportul studențesc 
C.S.U. Construcții - C.S.M. Si
biu 19—12 (12—0), Olimpia Ma
șini Grele — Milcovul Focșani 
26—12 (15—3). Corespondenți : 
I. Mindrescu, C. Crețu, D. Mo- 
raru-Slivna, L Iacob. 

I

I
pusă in lumină eu putere uni
tatea de nezdruncinat a clasei 
noastre muncitoare, a Întregu
lui popor in jurul partidului, al 
secretarului său general, subli
niind sentimentele de profundă 
dragoste, prețuire șl recuno
ștință pe care Întreaga națiune 
le poartă tovarășului Nieolae 
Ceaușescu pentru neobosita sa 
activitate pusă In slujba în
floririi multilaterale a Româ
niei socialiste.

Puternic mobilizați de apre
cierile și îndemnurile cuprinse 
tn euvîntarea secretarului ge
neral a! partidului, participanții 
la acest mare forum al demo
crației muncitorești, revoluțio
nare au dat glas hotăriril oa
menilor muncii din Industrie.

I

I

construcții, transporturi, cir cu- ă 
lațla mărfurilor și finanțe de Ș 
a aplica neabătut ta practică g 
orientările stabilite, de a-și in- 
tensities eforturile ta vederea 
înfăptuirii exemplare a hotărî- 
rilor ec’ul de-al XHl-Iea Con- 
greș al Partidului Comunist $ 
Remiu. g

Dinamovietul Dorin Răcani — tm „ffrev* talentat — uietat la 
colt de antrenorii T. Niculeeeu și V. Vrinceanu 

Foto : Aurel D. NEAGU

gomir Die, Florian TTîrcomnieu, 
Rude] Obreja, Dorin Răcaru și 
Paul Golumbeanu, tehnicienii 
Dumitru Ion și Alee Năstac 
(Steaua) vor prezenta o garni
tură din care nu vor lipsi Du
mitru Șchiopa, Reia NIstor, 
Costin Stanca, Geta Hudiștea- 
nu. Dorn Marleeseu, Mieloș 
Faizs și Gheorghe Preda ;

TABELA ELECTRONICA Șl TRIBUNELE 
PROIECTE OE DIPLOMĂ!

Cui ne a nud trecut de 
vreo 2—4 ani pe la Liceul 
industrial ar. 1 dtn Bacău șl 
o n tace acum, aproape e* 
n-o să-l rină st creadă etnd 
U va vedea șl acele adăogiri 
care formează aatlri o «c’.en- 
ffldl bază sportivă 
complexă. Terenul 
de handbal ea tribu
ne, cele de bas
chet. volei șl ml-
nifotbal. împrejurimile și in
teriorul sălii de sport al
cătuiesc un peisaj nou, fru
mos eu care se mîndreac ele
vii de aici. „Cină am venit 1* 
acest liceu, eu mal puțin de 
3 ani tn urmă — ne spunes 
profesorul de educație fizică 
C. Lipan — nu aveam declt 
eîteva amenajări.* Cum s-a 
produs această transfot mare? 
Prin participarea la muncă 
patriotică a multor entuziaști 
animatori șl Iubitori ai spor
tului. care ’-au sprijinit cu 
tragere de inimă pe noul 
profesor. In primul rtnd in
terlocutorul noetru mențio-

ADMINISTRAȚIA DE STAT LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
• Tragerea obișnuită PRONO- 

EXPRES de astăzi 11 decembrie 
a.c. va avea loc In sala Clubului 
sportiv Progresul din București, 
str. Dr. Stalcovlcl nr. 42, tocepînd 
de la ora 15,30. Numerele ctștl- 
gătoare vor fi radlodifuaate după 
cum urmează : la ora 19 pe pro
gramul n. la ora 23 pe programul 
I, precum șl a doua zi, la ora 
8.55, tot pe programul I.
• Așa după cum v-am mal in

format, la sfirșltu! acestei săptă- 
mlni. respectiv duminică 18 de
cembrie a.c., se vadesfășura ul
tima tragere MULTIPLA LOTO

SUCCESE REMARCABILE IN PRODUCȚIE 
VICTORII In sport 
cite am aflat, gimnastica se 
va extinde. Pentru reușita 
ecestel acțiuni, Intre .între
prindere și cooperația mește
șugărească este ta cura un 
amplu

Sint 
țiunile 
pentru 
plica, , 
punem toți umărul*, 
vorbea, totuși, 
cel mai inimoși, 
tivitătilor : Vasile Domba
(handbal), Nieolae Mihai (șah), 
Nieolae Spinu (tenis de masă), 
Gh. Mihai, Nieolae Dinu, Mioa
ra Rădulescu, Gabriela Piguroi. 
Mariana Iacob ș.a. Oamenii 
muncii de la „Dorobanțul* se 
mlndresc și cu altceva : au o 
echipă de handbal In primul e- 
șalon al țării. „Este încă greu*, 
ne spunea vicepreședinta Aura 
Georgescu, dar lși exprima și 
optimismul In legătură cu fe
tele provenite din Întreprinde
re. calificate in liceul tehnic : 
lăcătușul Elena Mocanu, Mar
gareta Bănică, tot lăcătuș. E- 
milia Scoruș, repansatoare, Cris
tina Anton, electrician. Daniela 
Avrameseu, operatoare, ea și 
celelalte.

Deci. „Dorobanțul-stofe fine* 
ar putea fi definită și ca „Do
robanțul — prieten al sportu
lui"-

SI TOT MAI MULTE
(Urmare din pag. 1) 

ascultat sugestia și curlnd după 
aceea am purtat o discuție in
teresantă cu conducerea cu
noscutei asociații sportive 
„Dorobanțul* : Octavia Solomon 
(fostă voleibalistă) — președin
tă, Victoria Mihai (maestră a 
sportului la parașutism) și Aura 
Georgescu (fostă bandbalistă) 
— ambele vicepreședinte. Da. 
s-a confirmat, in Întreprindere 
foarte multe femei sînt angre
nate, intr-un fel sau altul, în 
diferite activități Initiate tn 
dorința de a le menține sănă
tatea, frumusețea, de a le asi
gura petrecerea plăcută a tim
pului liber. Există aici și o 
bază sportivă, mult solicitată. 
Femeile vin la crosuri, joacă 
handbal și volei, participă la 
excursiile ce se organizează 
foarte des de către comisia de 
turism proprie, „efervescentă" 
datorită In principal președinte
lui acesteia, Nieolae lonescu. 
Am fost invitați să vedem două 
reprize de gimnastică, la locul 
de muncă. Una cu fetele de la 
eenirul de calcul (a avut loc 
in curte, deși frigul cam șfi- 
ehiuia), in rindul cărora dom
nea o bună dispoziție, conclu
dentă, alta la secția de repan- 
sat, cu circa 200 de femei (con
duse de o muncitoare din sec
te. Maria Constantin). Și, din

Gheorghe Vlad și Aurel 
mion (Argeș + Vîlcea)

Si- 
____ ,____„ . vor 
apela îa Nieolae Nieolae, Vio
rel Ioana, Mircea Fulger, Harfe 
Petrescu, Floricel 
iar Adolf Zelbel 
Florin Arin, Dumitra 
Gheorghe Roșea, Marcel 
și Alexandru Mircea.

Ungureanu, 
(Brăila) la 

Vîlen, 
Mar cu

p. L

nează pe profesoral de Hm- 
b* română Eugen Salahoru. 
sprijinul deplin al conducerii 
liceului tn frunte eu dSreo- 
țoarea Elena Stan, târî a 
tusa <5e concursul prețios 
de oărtntM țevilor sl

ales de zecile

uita 
dat

de 
mil de ore de mun
că prestate de aceș
tia din oral, be
neficiari dlreeți.

El au avut o eantribatie de 
seamă nu numai la efectua
rea lucrărilor, d Ș 1« reali
zarea proiectelor. Astfel, ele
vii de clasa a XTI-a, promo
ția 1983—1984, Șl-au susținut 
proiectul de dlp’omă eonee- 
plnd tabela electronică a să
lii șl tribunele terenului de 
handbal. Totodată, orln auto- 
dotare s-a realizai la sală o 
platformă telescopică, 
tromecanlcă necesară 
crârtle de Întreținere.

Un frumos exemplu . 
oricare unitate de lnvățămlnL

eeo 
la lu-
pentru

Hie IAN CU — coresp.

în 
de 
gate", 
eiștigurl

din acest an, cu atribuire de au
toturisme „DACIA 1300“, mari 
sume de bani șl excursii tn R.S. 
Cehoslovacă.

Pentru acel ee Încă nu cunosc 
formula tehnică, prezentăm elteva 
dintre caracteristicile acestei tra
geri : se efectuează S extrageri, 
* două fa-e, eu un total 

73 numere, extrageri „le- 
două rite două, cu 

—pentru 3 numere 
din 18 extrase ; variantele sfert 
pot obține riștiguri cu valori de 
plnă la plafonul maxim. Inclusiv 
(în absența celor Întregi), atlt la 
faza 1. rit șl la faza a Il-a.

curs 
schimb de experiență, 
succese obținute 

cu caracter 
că, așa cum ni 

.atunci cind este

in ac- 
sportiv, 
se ex- 
nevoie, 

Dar se 
de unii dintre 
„motorul** ac- 

Vasile

La Cdlimancști

0 NOUĂ EDIJIE

A FESTIVALULUI
ȘAHIST ViLCEAN

In a doua jumătate a lunii ia
nuarie. stațiunea Călimănești va 
fi gazda tradiționalului Festi
val al șahului vilcean, organizat 
de Comisia de resort a 
C.J.E.F.S. in colaborare cu a- 
soriația sportivă Voința Rm. 
Vîlcea și cu sprijinul federa
ției de specialitate.

La această Întrecere șahlstă 
vor participa, alături de frun
tași ai șahului românesc, o aerie 
de sportivi din Bulgaria, Po
lonia. Ungaria, Iugoslavia și 
din alte țări.

N

Sub genericul „Daciadei“

CUPA U.K.C.A.P." LA POPICE
0 FINALA CU

Ajuns la a 9-a ediție, Con
cursul național sătesc de popice 
dotat cu trofeul „Cupa 
U.N.C.A.P**, desfășurat in ca

dru! finalelor pe țară ale „Da- 
ciadei* — etapa de Iarnă, și-a 
dovedit, din nou, marea popu
laritate de care se bucură — 
peste 8000 de jucătoare șl ju
cători de diverse vtrste și pro
fesii la etapa de masă. Cei mai 
buni s-au angajat, sâmbătă și 
duminică, pe arena Olimpia din 
Capitală. intr-o pasionantă 
luptă pentru un loc pe po
diumul Iaureaților.

Cele 6 piste ale arenei bucu- 
reștene (gazda multor compe
tiții internaționale de anvergu
ră) au pus la grea Încercare 
buna pregătire a celor aproape 
120 de finaliști, majoritatea ele
mente talentate care și-au dis
putat Intiietatea eu ardoare. în 
drumul spre „vârful pirami
dei*. acești tineri, dornici de 
afirmare, au acționat cu multă 
siguranță, au jucat cu dezin
voltură, unii impreslonlndu-l pe 
antrenorul emerit Ferdinand 
Popesen, prezent ta ambele 
zile printre concurențl : „Pri
vind aeeste fete șl băieți iți 
dai seama eu ușurință eă Ia 
sate nu se mai joacă popice 
ca pe vremuri. Acest joe t-a 
amplificat continuu șl a pă-

Nu neglijați șl procurațl-vă din 
timp biletele cu numerele prefe
rate I

CIȘTIGURtLR CONCURSULUI 
PRONOSPORT DIN » DECEMBRIE

1384
Categoria 1 (13 rezultate) : 7 va

riante 100% a 3.208 Iei șl 12» va
riante 25% a i sm lei ;

Categoria 2 (12 rezultate) î 92 
variante 130% a <74 lei fi 2.203 
variante 25% a *18 lei :

Categoria $ (11 rezultate) : 8S1 
variante 100% a 110 lei și 15.826 
variante 25% a 27 let

SALONIC ’84

IN PALMARESUL ȘA
0

\
Retrospectivele ultimei O- 

timpiade de șah se vor opri, 
fără îndoială, mal lntîi asupra 
remarcabilei performanțe ob
ținute de echipa feminină a 
țării noastre, medaliată cu 
bronzul competiției. Pentru a 
șasea oară de Ia inițierea între
cerii mondiale a șahistelor, in 
anul 1957, reprezentativa Ro
mâniei se elasează pe podiu
mul de premiere, o prezentă 
constantă in rindul elitei aces
tei discipline. Salonic *84 a fost 
o nouă etapă de succese trecu
tă in palmaresul șahului nostru 
feminin, dovada valorii sale

AU JUCAT PENTRU
CULORILE NOASTRE.

pMurețan 74

Polihroniade 9

1. Margareta
(din 13-, 57,7%

2. Elisabeta 
(13j 59.2%

3. Dana Nuțu 9,5 p (14) 57,9%
4. Gabriela Olărașu 1 p (2) 

50.0%

p

Înalte, ca și a premiselor ce-i 
sini asigurate, In cadrul miș
cării sportive românești, pen
tru continua sa dezvoltare și 
afirmare.

Șahistele noastre au fost vi- 
-ecampioane olimpice la Emmen 
’57, Oberhausen *66, Skoplje *72, 
Medellin *74 și Lucerna *82. 
Sint acum deținătoarele locului 
trei. O poziție care le onorează 
și de această dată, deși — tre
buie șpus fără Înconjur — am 
fi sperat mai mult, adică re
editarea performantelor ante
rioare. Lupta a fost însă grea, 
nivelul general al șahului este 
in continuă creștere. A ține 
pasul cu toate celelalte echipe 
fruntașe ale competiției supre
me devine cu fiecare an o sar
cină tot mai anevoioasă. Este 
ideea centrală care reiese din 
relatările celor care au fost la 
fața locului, în principal cei ce 
au avut responsabilitatea con
ducerii tehnice a reprezenta
tivei, antrenorii emeriți Mircea 
Pavlov și Șerban Neamțu.

.Jucătoarele noastre au acțio
nat cu multă hotărîre și am
biție — ne-a declarat, printre

altele, Mircea 
in față merei 
nice adversari 
de nici un re: 
rundelor. Ac 
gat, practic, i 
pe continuu 
mizînd pe f< 
și experiența 
deosebire s-a 
siunea avută 
Elisabeta Pol 
cel mai bun 1 
și al doilea I 
neral individi 
internațională 
mai puțin t 
maestră Mai 
deși neînvins 
dar cu numai 
tigate și toai 
ze. Poate că 
țile de punct 
pioana noasli 
aceea care n 
a întrece în 
pe șahistele 
noastre în ii 
Desigur, acela 
tea face șl t 
chipiere, dar | 
totuși mai in 
fectiv pentri 
puncte. A eȚ 
cătoarea de 
Olărașu, foit 
două ori, d:| 
bilităti de a 
o dată cu ac| 
tei necesarei 
irecînd pesi 
trebuie să ad 
de înaltă pre] 
ponentelor a

De la Șei 
preciatul ani 
culegem amq 
.Ultimele 
tice. Echi 
mobilizat ( 
lat spre 
care dată 
avantajat.

rui

șai 
ai 

nedorite, cu 
tn ultima zi 
remizau rep< 
speranțe în 
ți Elisabeta 
că in luptă 
dar zadarnil 
să ne multi 
acest loe ti 
Efortul a dl 
grea 
vintul

talente autentice**.

MULTE REUȘITE>
truns in cele mai Îndepărtate 
zone din mediul rural, scoțind 
la iveală 
a conchis cunoscutul tehnician 
bucureștean.

într-adevăr, finaliștii ediției din 
acest an al „Cupei UNCAP* 
au format un larg front 
comun pentru depășirea gra
niței celor 400 p.d. și în con
secință am asistat la o ade
vărată avalanșă de rezultate 
remarcabile : Nina Crăciun 
(C.A P. Glina ; sectorul agricol 
Ilfov) — 427 p.d., Maria Șop- 
terean (C.A.P. Nasna, jud. Mu
reș) — 423, Ștefania Stirccann 
(C.A P. Boldești, jud. Prahova) 
— 420, Elena Șerban (U.J.C.A.P. 
Constanța) — 405, Brigiie Kraus 
(U.J.C.AP. Sibiu) — 402, Da
niel Iancn (C.A.P. Pantelimon, 
sectorul agricol Ilfov) — 437

p.d., Ioan E 
jud. Bacău) 
(C.A.P. Ard 
- 415, Miha 
Suceava) — 
nescu (U.J.Î 
rin) — 413j 
(U.J.C.A.P. S 
Nicoară (U 
408, Du mito 
C.A.P. GiurJ 
Luncan (IM 
403, Ioan N 
Alba) — 402

Ne oprimi 
ta celor cai 
notabile es 
„Cupa U.nJ 
constituind I 
de talente I 
performanțăl 
pective. I 

CLASAMH 
al (f) - 1. 1 
2. Maria Șol 
tania Stîrcel 
Daniel lănci 
422, 3. ZoltJ 
pe mixte —I 
Ilfov 1 241, I

3- I1 197,
1 183.

T

A apărut nr. 11/1984 al revis

„EDUCAflE FIZICĂ Șl SPCRT

in cuprins : 9 EDITORIAL — „Spre noi țțVPtiK 
liste, sub conducerea înțeleaptă a partidului a 1 
CEAUȘESCU" • EDUCAȚIA FIZICA Șl SPORTUL 
„Modalități de aplicare a prevederilor noilor progr 
zică* (autor : loan Șidovon) ; „Aspecte privind cor 
zice Io pregătirea profesională a elevilor liceelor 
Vasile Morcu, Călin Boeriu, Constantin Stohor, I 
TEORIE-STUDII-CERCETARI - „Studiu privind Imbu 
de selecție sportivă" (autor : Troian Bocu) • TEHI 
TRENAMENT — „Algoritmizoreo elementelo- tehnice 
jocul de volei" (autor : Arthur Hoffmann) î „Dezv 
lor tn perspectiva dezvoltării fizice armonioase I 
Alexandru Zota, Adriana lorga, Don Dăscâlescuj 
poartă din săritură șl metodico învățării ei" (au 
9 MEDICINA SPORTIVA — „Adaptarea circulației! 
tori : Florian Bălănescu, Ștefan Burceo) • OP1N 
„Jurnol de ontrenor- (autor loan Vintilă) ; „Pregăl 
etapei de Iarna din cadrul celei de o IV-o edil 
ționale Dacloda" (autoare t Eleno Dobincăț • I 
„Progresul — un dub sportiv a cărui istorie s-o fă 
cat de Istorie" (autor : Nieolae Postolache). Acest 
vinzare la toate chioșcurile de difuzare o presei J 
vinde, dar — REȚINEȚI — pentru o nu avea emoții 
tel „EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORT- ceo mai sigură 
MENTUL I
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IȚESCU

A DE SUCCES
I NOSTRU FEMININ
Am avut 

puter- 
beneficiat 
parcursul 

obll- 
m aproa- 

de bază, 
cunoscută 
rneu. Cu 
t de mi- 

maestră 
-Rusu — 
in echipă 
entul ge- 

I maestra 
uțu. Ceva 
ă, marea 
Mureșan. 

ma masă, 
rtlde oiș
te remi- 

jumătă- 
de eam- 

t tocmai 
ii pentru 
tul final 
învinsele 

directă.
S-ar pu- 

lelalie e- 
-au expus 

bătut e- 
larea de 
ne și ju- 

Gabriela 
ai de 

ind posi- 
tn viitor, 
experien- 

euvint. 
rețineri, 
deosebit 

ror com-

amțu, a- 
imișorean. 
teresante: 
st drama- 

s-au 
for- 
fie- 
Ie-a

egalități 
Spania, 
bulgare 

-ne parcă 
na Nuțu 

e arun- 
rscle lor, 
a, parcă, 
părat cn 
asament... 
mini de 

cu- 
po-

. Parava, 
ltan Retyi 
Covasna) 
.J.C.A.P. 

hai Cătă-
raș-Seve- 
n Agrl 
410, Dan 

Alba) — 
cu (U.J. 
, Nicolac 
miș) — 
.J.C.A.P.

că lis- 
inut cifre 
e lungă, 

popice 
rezervor

hipele de 
țele res-

individu- 
n — 427, 
, 3. Ște- 

(b) - 1. 
oan Enea 

; echi- 
agrlcol 

P. Bacău
Mureș

Iste
MINT - 
pațle fi
lați el fi- 
[autorl s 
lan) • 
Iceptulul 
CA-AN- 

|erea In 
I brațe- 
[autori : 
fea la 
ICrudor) 
e* (ou- 
M» - 
hurorea 
Kiel no- 
lORIE - 
K Incflr- 
ețte de
»l P'e- 

lo re»i»- 
ABONA-

diurn, iveam medaliile 
bronz !“ «

Privind acum spre Olimpia
dele ce vor urma, ie impune a 
sublinia importanța aceleiași 
pregătiri temeinice, dusă In 
profunzime, care a constituit și 
pînă acum o preocupare de 
bază pentru tehnicienii lotului 
reprezentativ. Acesta urmează 
să fie lărgit In anul ce vine, 
integrind mai cu seamă ele
mentele talentate din tinăra 
generație. Prefigurind parcă

Ultima etapă a turului Diviziei

MECIURI DECISIVE PENTRU CIASAMEM
CRAIOVENII LUPTA

SA ȘI APERE A VANTAJUL

Cu prilejul disputării Olimpia- 
del de »ah de la Salonic au o* 
vut loc o serie de manifestări pa
rolele. Printre acestea a figurat 
un concurs Internațional de com
poziție șahistâ, ia care a fost re- 
prezentatâ >1 țara noastrâ. Prin
tre laurecțll concursului olimpic 
s-o numărat Emil ion Dobrescu, 
clasat pe primul loc In secția stu
diilor de final. In celelalte sec
ții, C” ,,mențiuni onorabile* >1 
,,laude” au fost rSspIStite eompo- 
zilțile altor concurent! romănl : 
Eugen Rusenesca, Mircea Mat» 
lescu, Gheorghe Câlimcn jl Nke 
lae Gheran.

această Înnoire a cadrelor, re
zultatele ultimelor competiții 
naționale au adus In prim-plan 
o serie întreagă de tinere Ju
cătoare (Otilia Ganț, Mădălina 
Stroe, Cristina Biduleseu, Sma- 
randa Boicu — pentru a numi 
doar pe cîteva) capabile tă se 
alăture 
echipei 
oferim

actualelor titulare ale 
reprezentative. Să le 

această șansă 1
Radu VOIA

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

(Urmare din pag. 7)

locul acestuia, ca mijlocaș, Cio- 
roianu. Iată, de altfel, cum a- 
rată formația probabilă: Lung
— Negri li (Mănăilă), Irimescu, 
Ștefănescu, Ungureanu — Ti- 
cleanu, Bicu, Mănăilă (Cioro- 
ianu) — Geolgău, Cămătaru, 
Cîrțu. O soluție ar mai putea 
fi și cu Geolgău la mijloc, iar 
in atac cu Cîrțu, Cămătaru și 
O. Popescu.

In cursul zilei de marți, 
craiovenii au efectuat un antre
nament de acomodare cu te
renul de joc și au urmărit, de 
asemenea, înregistrarea pe vi
deo a meciului din campiona
tul iugoslav Zeleznicear — Par
tizan Belgrad, Însoțită de ob
servațiile făcute de Mircea Lu- 
eescu, care a fost prezent la 
acest meci, disputat duminică.

Antrenorul Mireea Răduleseu 
ne spunea că speră Intr-o mare 
mobilizare a întregii echipe și 
Îndeosebi a internaționalilor ei
— Long. Șiefăneseu. Ungurea- 
nu, Țieieanu, Geolgău, Cămă
taru. Cîrțu și ceilalți, care, eu 
valoarea și experiența lor, pot 
și trebuie să ducă greul aces
tui meci. Sîntem convinși că 
Jucătorii craloveni — ea In a- 
tîtea alte Împrejurări dificile 
prin care au mal trecut — vor

Dc astăzi plna duminica, la Rm. Tllcca șl caransebeș;

MANȘA A DOUA A TURNEELOR

FEMININE DE VOLEI DIVIZIA
întrecerea echipelor femini

ne de volei fruntașe se reia 
astăzi la Rm. Vileea (locurile 
1—5) și la Caransebeș (7—12) 
cu cea de-a doua manșă a tur
neelor finale. Clasamentul la zi
al primelor șase 
următorul :

echipe este

1. Dinamo 5 5 C 15: 2 10
2. C.S.U. Galați 5 3 2 10: 7 8
3. Farul C-ța 5 3 2 9: 9 8
4. Știința Bc. 5 2 3 9:10 7
5. Univ. Craiova 5 2 3 10:12 7
6. Chimia Rm. VîL 5 0 5 2:15 5

Turneul vîlcean se anunță
echilibrat, în primul rind prin 
diferența de numai un punct 
care separă patru echipe; In 
al doilea rind, dinamovistele 
bucureștence pornesc cu un 
singur gind : mărirea zestrei 
de puncte care să le aducă un 
nou titlu, Iar în al treilea rind 
formația locală va lansa, eu 
siguranță, un atac „prelungit* 
pe parcursul a cinci jocuri 
pentru a părăsi ultimul loc al 
turneului valoric la care par
ticipă.

La Caransebeș se pare că 
lupta pentru supremație se va

„CUPA OLIMPIA"

LA TIR REDUS
întrecerile „Cupei Olimpia* la 

tir redus, desfășurate la poligo
nul acoperit Dinamo din Capi
tală s-au încheiat cu următoa
rele rezultate : pușcă senioare: 
1. Eva Olah (CSU Brașov) 763 
p, 2. Daniela Toader (Unirea 
Focșani) 759 p, 3. Daniela Zam
fir (Dinamo) 759 p ; junioare :
1. Mihaela Ignat (Steaua) 751 p,
2. Simona Oniceanu (IEFS)) 
748 p, 3. Olimpia Rus (ASA 
Brașov) 741 p ; pistol senioare :
1. Ana Ciobanu (Dinamo) 766 p,
2. Silvia Kaposztay (Steaua) 758 
p. 3. Elena Tacluc (Steaua) 747 
p ; junioare : 1. Camelia Tudor 
(Dinamo) 739 p, 2. Gabriela De- 
mșa (Letea Bacău) 734 p; seni
ori: 1. I. Petru (Olimpia) 1149 p,
2. S. Babii (Steaua) 1145 p, 3. L. 
Ionașcu (Steaua) 1141 p ; juni
ori : 1. O. Vișan (Dinamo) 1146 
p, 2. T. Sarkozi (Steaua) 1124 p,
3. V. Nistor (Steaua) 1114 p; 
pușcă Hăennel, juniori II : 1. 
D. Bogdan (Olimpia) 278 p, Z 
S. Oancea (Metalul) 276 p, 3. M. 
Tonea (Dinamo) 274 p ț junioa
re II : 1. Elena Grozea (Meta
lul) 238 p. 2. Ana Florea (Olim
pia) 286 p, 3. Camelia Radu 
(CSS 2 Buc.) 279 p-

A" rrn
da tot intre Calculatorul Bucu
rești și C.S.M. Libertatea Si
biu. Dar nu trebuie omise din 
„calculul hirtlei* nici celelalte 
două bucureștene, Rapid și 
Flacăra roșie, după cum se 
așteaptă din partea tinerei e- 
chipe locale o prestație care 
poate produce surprize. Jocu
rile Încep zilnic la 15,30 (du
minică la 9,30) $1 vor fi con
duse de arbitri experimentați: 
L Covaci, Gh. Fierarn, V. Io
nescu, D. Rotaru, O. Drăgan, 
R. Farmnș (Rm. Vllcea), A. 
Dinicu, N. Dobre, I. Niculescu, 
O. Manițiu, V. Tilci, M. Her- 
țea (Caransebeș).

demonstra din nou cunoscuta 
lor dăruire și putere de luptă 
pentru apărarea avantajului pe 
care îl dețin.

Firește că gazdele noastre 
speră in anihilarea acestui a- 
vantaj al craiovenilor. Speran
țele lor, întărite de dificultăți
le de efectiv prin care trece 
Universitatea, se întemeiază 
mai ales pe cunoscuta și apre- 
citata forță ofensivă a echipei 
locale, dovedită, de altfel, și 
la Craiova și atit de convin
gător probată și in meciul de 
campionat susținut duminică cu 
Partizan Belgrad. Spre deose
bire de adversara sa de mier
curi. Zelezni cear nu intîmpină 
probleme cu lotul de jucători. 
Dimpotrivă. îl are acum apt de 
joc și pe internaționalul Cia- 
plici, care nu a făcut deplasa
rea la Craiova fiind accidentat. 
Dar nu va fi, totuși, la lnde- 
mina echipei din Sarajevo — 
chiar și in această conjunctură 
favorabilă de care beneficiază
— să înscrie două-trei goluri In 
poarta lui Lung, așa cum n-au 
reușit chiar și echipe eu o mai 
mare firmă.

în privința formației pe care 
o vor alinia în partida cu “ 
versitatea. atit directorul 
nic al lui Zeleznicear, 
Osim, cit și antrenorul prin
cipal, Boris Braculi, păstreaTă 
o discreție totală. Se pare insă 
că ea va arăta astfel : Skrba — 
Berian, Sabanadzoviei (Com- 
slci), Ciaplici, Balici — Clurici, 
Skoro (Mihailovic), Cil iei, Ba- 
zdarevici — Babtici (Samardjia), 
Nikici.

Meciul va începe la ora 15,15 
(16,15, ora Bucureștiulul) șl va 
fi arbitrat de o brigadă din 
Țara Galilor, avîndu-1 la cen
tru pe Roland Bridges, același 
care a condus și partida Cipru
— România, de la Limassol, 
din preliminariile C.E., cîștigată 
de echipa noastră. Posturile 
noastre de radio și televiziune 
vor transmite în direct meciul 
de aici, de la Sarajevo.

Uni- 
teh- 
Ivie

l

La Satu Mare

PE PLANȘE,
CEI MAI MICI

SCRIMERI...
Zilele trecute s-a desfășurat la 

Satu Mare cea de a T-a ediție 
a tradiționalei competiții de 
scrimă dotată cu «Cupa E16re“, 
dedicată celor mai mid dintre 
practicanții acestei discipline 
olimpice. Pe planșele modernei 
săli de scrimă din localitate au 
evoluat aproape 400 de eoncu- 
renți din Bacău, Bistrița, Bra
șov, București, Cărei, CIuj-Na- 
poca, Constanța, Craiova, Iași, 
Oradea, Satu Mare și Slobozia, 
la toate cele patru arme. O fru
moasă și emoționantă trecere In 
revistă a pasiunii pentru sport, 
educată de profesorii șl antre
norii micilor scrimeri.

Iată cîștigătoril Întrecerilor : 
Sabie: cat. 9—lî ani: A. Sze- 
kely (C.S.S. S. Mare); 13—14 ani: 
Z. Csobocz (Victoria Corei). 
Spadă — cat. 9—lî ani : T. An- 
dresfli (C.S.Ș. S .Mare) ț cat 13 
— 14 ani : A. Toth (CSJS. Sa
tu Mare). Floretă băieți — cat. 
9—10 ani : A. Fekete (CJS.S. 
Satu Mare), cat 11—12 ani : T. 
Kiss (C.S. Bacău); r * 
ani : A. Toth (C.S.S. 
re). Floretă fete — 
ani : Dorina Venjen 
Brașov) ; cat. 11—12 
niela Daneea (C.S.S.
re) : cat. 13—14 ani 5 
mian (C.S.S. Satu Mare).

Competiția s-a bucurat de o 
organizare ireproșabilă și, fi
resc, de un real succes.

Z. KOVACS — coresp.

cat 13-14 
, Satu Ma

cat »-lâ 
(Tractorul 
ani i 
Satu 

i Erica

Da-
Ma-
De-

Va reedita F.C.M. Brașov comportarea din meciul 
cu Universitatea Craiova ? 0 Jiul sau Argeșul ? Care 
va... curge mai repede ? £ Atenție, giuleșteni ! Gloria 
Buzău - mai periculoasă in deplasare... @ In Copou, 
urcă iarăși... cota speranțelor O La Baia Mare, cam
pioana vrea să râmînâ lider de toamnă La Oradea, 
examen sever pentru studenții timișoreni @ La Bacău, 
și Steauo vizează locul I... @ In „Regie", favorită 

formația gazdă
Chiar dacă etapa ultimă a re

turului este dominată de meciul 
de ia ...Sarajevo, sprintul final 
are cîteva „chel- Interesante, cu 
-mpllcațu asupra celor doi poli ai 
clasamentului.

Duelul cel mare e prin... cores
pondență. Dinamo la Baia Mare, 
Steaua la Bacău. Cursa s-a iutlt 
de dnd Steaua a început să a- 
cumuleze ambele puncte In de- 
Dlasare, asa cum s-a întîmplat șl 
la Rm Vllcea șl la Iași, și la 
Slatina, șl la Oradea. In fața 
aceste! serii nu prea obișnuite In 
campionatul nostru, Dinamo e o- 
bligat să cravașeze la maximum 
în această ultimă partidă de la 
Baia Mare, unde echipa locală e 
Si ea motivată total, dat fiind că 
o eventuală înfrîngere ar plasa-o 
in dreptul unui minus cinci in 
clasamentul adevărului, ceea ce 
ar Însemna tot atit cit au ieșenii 
dună neașteptatul egal de la Bu
zău.

Deci, primul punct de mare In
teres. Baia Mare. Dar cel de la 
Bacău nu e eu nlmle mal prejos, 
deoarece Steaua e „în serie*, iar 
Sport Club Bacău nu are deloc o 
situație mal bună declt cea a 
băimărenllor. echipa lui Nleușor 
avlnd și perspectiva de necon- 
eeput (pină Ieri) a finalului pe 
post de „lanternă*. în cazul tmel 
Infringer! în fata steliștllor. du
blată de victoriile probabile ale 
Jiului și Politehnicii Iași pe teren 
propriu.

Așadar, un aprig dublu duel eu 
patru echipe care nu pot face 
nici un rabat de la efort In acest 
spectaculos și dramatic final al 
sezonului de toamnă.

Ce-ar mal fi de reținut în a- 
ceastă ultimă etapă 7

Să ne glndim la calculele Spor
tului studențesc, care dorește vic
toria in meciul cu Chimia Rm. 
Vllcea șl ...așteaptă lnfrlngerea 
cuplului Dinamo—Steaua, situație 
în care echipa Iul Iorgulescu ar 
fi realmente ferm angajată in 
marea bătălie a returului.

Dacă la Oradea, F.C. Bihor a- 
pare ca favorită, după dușul rece 
a două Infringed consecutive, mi
siunea Rapidului pare mal dlfi-

cllă. deoarece Gloria Buzău, echi
pa paradoxală a turului, pare că 
se simte mal bine pe spațiile 
largi ale contraatacului, unde ma
rea experiență a „ghetei de aur* 
Dudu Georgescu s-a dovedit de 
atîtea ori productivă.

La Brașov. F.C.M.-ul din locali
tate are un adversar (F.C. Olt) 
al cărui întreg sezon de toamnă 
poate fi decis de acest ultim joc. 
Față de această situație, echipa lui 
Coidum va trebui să arunce to
tul In luptă pentru a termina tu
rul cu 15 puncte, adică o sumă 
de pe poziția căreia toate speran
țele sin; permise.

CLASAMENT

1. DINAMO 16 10 6 0 31-14 26
t. Steaua 15 10 4 1 35- 9 24
3. Sportul stud. 16 9 4 3 34-15 22
4. Univ. Craiova ÎS 8 3 4 28-22 19
5. Gloria Buzău 16 6 6 4 24-24 18
f. Corvinu 16 8 1 7 29-19 17
7. F.C. Argeș 16 7 2 7 23-17 IC
S A.S.A. Tg. M. 14 5 6 5 12-12 IC
>. Chimia Rm. V. 16 6 4 6 K-21 IC

w. ^PoB" Timiș. 16 5 5 8 15-25 15
ÎL Rapid 16 5 4 7 18-18 14
12. F.C.M. Brașov 16 8 1 9 17-22 13
13. F.C. Bihor 16 5 3 8 17-27 13
14. F.C. Baia M. 16 5 2 9 15-22 12
13. F.C. Olt 16 5 2 9 16-25 12
IC S.C. Bacău 16 4 3 9 16-23 11
17. Polît. Iași 16 3 7 7 15-36 11
IC Jiul 16 4 3 3 11-27 11

PROGRAMUL Șl ARBITRII
ULTIMEI ETAPE A

TURULUI DIVIZIEI „B“
Subiecte de actualitate

MEREU ÎN CĂUTAREA GOLULUI
A.S.A. Tg. Mures se dove

dește o echipă neproductivă 
In ofensivă, tn 14 etape a 
înscris numai 12 goluri, de- 
vansind (de pe locul 8 in 
clasament) doar pe Jiul Pe
troșani, „lanterna rofie“, 
care a marcat, la rindu-i 11 
goluri. Este drept ci defen
siva ei .de fier* (12 goluri 
primite, imediat după Stea
ua, căreia I i-au marcat 
doar 9 goluri) o apără, men- 
ținind-o pe un loc mijlociu 
ta clasament. Ineficacitatea 
sa cronică ii joacă, 
multe feste, 
rezultate mai 
s-a intimplat 
două etape, 
nat, pe teren propriu, cu 
scor alb, meciurile eu Glo
ria Buzău fi Sportul stu
dențesc.

Culmea este că A.S.A., nu 
practică un joc eminamente 
defensiv. Spiritul de atac, 
tradițional la această echi
pă, se menține »t ta acest 
campionat, dovadă cele 177 
de suturi expediate la poar
tă (85 pe poartă) in cele 16 
etape cite s-au scurs. (Din 
acest total, 54 sint realizate, 
cu evident curaj, ta cele 7 
partide din deplasare). Din 
177 de suturi, doar 12 trans
formări (.’), iată un procent 
derizoriu care vorbește de

tnid, 
privind-o de 

bune, așa cum 
și In ultimele 

cind a termi-

la sine despre defecțiunile 
atacului. Ultimul meci, cel 
cu Sportul studențesc, a ra
diografiat exact fenomenul i 
imprecizie crasă — Fodor 
(altminteri un fundaș ofen
siv cu mare randament pi nd 
In momentul finalizării), 
lipsi de calm, pripeai.. — 
Ciorceri, nesincronizări intre 
Panici și coechipierii săi a- 
flați mereu In contra-timp, 
supărătoare rigiditate dta 
partea lui L. Marton.

Cineva spunea că In echi
pa de azi, eu o asemenea 
apărare greu penetrabilă, 
eventuala prezență a tal 
Bdldni. Hajnal, Biro I fi 
Bozeșan, foști echipieri âi 
A.S.A.-ei, jucători cu valen
țe multiple, printre care fi 
apetitul de gol, ar fi în
semnat poate si un loc.Z tu 
cupele europene I Din pă
cate, un simplu joc al 
imaginației, imposibil de 
concretizat. Practic, A.S.A.- 
nu are declt o variantă t id 
muncească din greu, ta a- 
propiata perioadă pregăti
toare de iarnă, pentru re
medierea acestei lacune gra
ve care-i anulează eforturi 
fi bunăvoință, perioade bu
ne de dominare.

Ion CUPEN

ȘTIRI 9 ȘTIRI 9 ȘTIRI 9 ȘTIRI 9 ȘTIRI 9 ȘTIRI
• ARBITRI ROMANI PESTE 

HOTARE. Astăzi, brașoveanul 
R. Petrescu va conduce partida 
Galatasara.v Istanbul —■ Hera- 
klls, in cadrul Cupei balcanice 
inter-cluburi. La 22 decembrie, 
o brigadă românească, eu Dan 
Petrescu la centru, R. Matei și 
V. Curt la linie, va conduce 
partida Cipru — Olanda, din 
cadrul campionatului european 
de tineret.
• PROGRAMUL ULTIME

LOR JOCURI OFICIALE ALE 
SEZONULUI. In această lună

mai sint programate trei jocuri 
restanță ale echipelor de prima 
divizie. Astfel, simbătă 13 de
cembrie, la Hunedoara (ora 13), 
se va disputa partida din 
„16“-imile «Cupei României*, 
dintre F.C. Argeș și Politehnica 
Timișoara. Alte două jocuri din 
campionatul Diviziei «A* au 
fost programate astfel: Steaua 
— Universitatea Craiova, dumi
nică 16 decembrie, și Universi
tatea Craiova — Corvinul, 
miercuri 19 decembrie. Ambele 
jocuri vor începe Ia ora IA

F.C.M. ProgresulSERIA I : F.C.M. Progresul 
Brăila — Unirea Dinamo Foc
șani : Gh. Constantin (Rm. 
Vîlcea), A.S. Mizil — Oțelul 
Galați : F. Kerestes (Tg. Mu
reș), Metalul Plopeni — Olim
pia Rm. Sărat : T. Tănase (Tîr
goviște), Partizanul Bacău — 
Chimia Fălticeni : L. Sălăgean 
(Satu Mare), Metalul Mangalia 
— Prahova C.S.U. Ploiești : P. 
Balaș (București), Petrolul Plo
iești — FEPA *74 Bîrlad : M. 
Constantinescu (București), 
C.S.M. Sucaava — F.C. Con
stanța : O. Streng (O adea), 
C.S. Botoșani — C.F.R. Pașcani: 
V. Dobrescu (București), Dună
rea C.S.U. Galați — Ceahlăul 
P. Neamț : I. Crăciunescu (Rm. 
Vîlcea).

SERIA A H-a : Progresul 
Vulcan București — Unirea A- 
lexandria : N. Gogoașc (Buzău)
— stadionul Progresul, Șoimii 
I.P.A. Sibiu — Chin tea Tîrnă- 
veni : Ad. Moroianu (Ploiești), 
Flacăra Autom. Moreni — Me
canică fină Steaua București : 
M. Siănescu (Iași), Metalul 
București — Gaz metan Me
diaș : R. Cîmpeanu (Arad) — 
stadionul Metalul, Carpațl Mîr- 
șa — Autobuzul București : AI. 
Toth (Aiud), Minerul Motru — 
C.S. Tîrgoviște : I. Igna (Ti
mișoara), Automatica București
— Tractorul Brașov : AL Mus- 
iățea (Pitești) — stadionul Au
tomatica, I.P. Aluminiu Slatina
— C.S.M. Drobeta Tr. Severin: 
AL Comănescu (Bacău), 
I.M.A.S.A. Sf. Gheorghe — Di
namo Victoria București : N. 
Dinescu (Rm. Vîlcea).

SERIA A IlI-a : Armătura 
Zalău — Strungul Arad : L. 
Măeran (Brașov), Mureșul Ex
plorări Deva — „U“ Cluj-Na- 
poca : G. Ionescu (București), 
Aurul Brad — Minerul Cavnic: 
L Nistor (Sf. Gheorghe),
C. F.R. Timișoara — Gloria Re
șița : D. Teodorescu (Bucu
rești), Ind. sîrmei C. Turzii — 
Avîntul Reghin : C. Teodorescu 
(Buzău), Gloria Bistrița — O- 
limpia Satu Mare : V. Anghe- 
loiu (București), C.S.M. Reșița 
— Metalurgistul Cugir : L. 
Frunză (Sibiu), F.C.M. U.T. 
Arad — Sticla Arieșul Turda:
D. Drăcea (Craiova), Minerul 
Lupeni — Unirea Alba Iulia : 
S. Rotărescu (Iași).



Anchete tradiționale de sfirșit de an In cadrul „Cupei Prietenia'1 la înot

CE! MAI BUNI SPORTIVI Al ANULUI 1984 IULIA MATEESCU-ÎNVINGĂTOARE

Sfîrșitul fiecărui an competițional prilejuiește bilanțul ac
tivității desfășurate. Totodată, se stabilesc, în urma a di
verse anchete, listele celor mai buni sportivi la nivel de 
club, național, continental sau mondial.

Incepind de astăzi, vom prezența rezultatele unor astfel 
de anchete pe tema desemnării celor mai buni sportivi al 
anului ’81...

Juriul periodicului sportiv 
„Jeux d’Afrique" a stabilit 
lista celor mai buni sportivi 
africani ai anului. Pe primul 
loc este situată alergătoare» 
marocană Nawal El Moutawa- 
kel, cîștigătoarea medaliei de 
aur în cursa de 400 m.g. (54,61 
s — record olimpic) la Jocu
rile Olimpice de la Les Ange
les. Ea a fost preferată cona
ționalului său Said Aouita, 
campionul olimpic al probei 
de 5 000 m (13:05.59 — record 
olimpic) și altor atleți ca Ga
briel Tiacoh (Coasta de Fil
deș) — locul doi la JO. ta 
proba de 400 m plat (44,54) și 
Julius Korir (Kenya) — cam
pion olimpic la 3 000 m obsta
cole (8:11,80).

★
Ancheta tradițională a ziariș

tilor de sport din Suedia l-a 
desemnat ca sportivul nr. 1 al 
tării. în acest an. pe schiorul 
fondist Gunde Anders Svan 
(născut Ia 12.1.1962). Svan a 
cîștigat anul acesta „Cupa mon
dială" șl în plus două meda
lii olimpice de aur. la Jocurile 
■ie la Sarajevo. în proba de 
15 km (41:25,6) și la ștafeta de 
4x10 km (1.55:06,3) împreună 
cu colegii săi Thomas Wassberg, 
Benny Kohlberg și Jan Otto 
Ottoson. în cursa de 50 km, 
Svan s-a clast al doilea după 
compatriotul său Thomas Wa
ssberg.

formafia Suediei, campioană olimpici la ștafeta 4X10 km. Al 
treilea, de la stingă, este Gunde Anders Svan 

Laserfoto : A.P.—AGERPRES

CONCURS INTERNAȚIONAL 
DE GIMNASTICĂ LA ARAD

„Serialul gimnasticii" de la 
Arad continuă in aceste zile cu 
alte concursuri de interes ma
jor. Astfel, după finalele cam
pionatelor naționale de juniori, 
„Cupa României" și Balcaniada, 
iată că azi și miinc, tot in sal* 
polivalentă din orașul de pe 
Mureș va avea Ioc un nou con
curs internațional de juniori. 
Este vorba de două întreceri

SPERANȚELE GIMNASTICII PE „PÎRTIA" DEPLINEI AFIRMĂRI
(Urmare din pag. 1)

apreciate în ultimele competi
ții ale acestui an și s-au im
pus cu autoritate atît în cam
pionatele naționale de juniori, 
cit și la „Cupa României". La 
campionatele balcanice ei au 
confirmat întru totul rezultate
le anterioare. Marius Gherman 
fiind, fără îndoială, cel mai 
complet gimnast în întrecerea 
de la Arad. Locul 1 la sol, lo
cul 2 la individual compus, 
paralele și bară fixă și locul 3 
la sărituri confirmă afirmația 
noastră. Plăcute surprize au 
fost, de asemenea. Camelia 
Voinea, Eugenia Golea și Le- 
nuța Rus. Prima, cu deosebire, 
s-a aflat în permanență, ca 
valoare și evoluție în preaj
ma Ecaterinei Szabo, iar note
le obținute — 9.85. 9,90, 9,85, 
9,90 — reflectă nivelul ridicat 
atins de această tînără gimnas
tă constănțeană. Eugenia Go
lea și Lenuta Rus au avut și 
ele evoluții bune, promițătoare, 
în perspectiva grelelor între
ceri ale anului viitor, an ' în 
care campionatele europene de

într-o altă țară nordică. 
Finlanda, tot rezultatele de la 
„Olimpiada albă", de la Sara
jevo. au fost cele care au ho- 
tărit in alegerea celui mai bun 
sportiv al anului 1984. Deși 
Finlanda a avut in ’84 mal 
multi campioni olimpici, între 
care și aruncătorii Juha Tial- 
nen (78,08 m la ciocan) șl 
Arta Hărkonen (86,76 m la su
liță), sufragiile specialiștilor au 
preferat-o pe schioara fon- 
distă Marja-Liisa Hămălâinen, 
una dintre marile vedete ale 
competiției olimpice de la Sa
rajevo. Pe pîrtia de concurs de 
la Veliko Polje, Marja-Liisa a 
dominat categoric Întrecerile 
alergătoarelor pe schiuri și ■ 
ciștigat trei probe : 5 km 
(17:04,0). 10 km (31:44,2) și 20 
km (1.01:45,0).

★

Cei mai buni sportivi in 
1984 din Cehoslovacia au fost 
desemnați doi aruncători, am
bii recordmani la aruncarea 
discului. Este vorba, la fete, de 
Zdenka Bartonova-Silhava, cea 
care, la Nitra, la 26 august, a 
devenit recordmană a lumii cu 
o ’-erformanță de 74,56 m. 
Zdenka a întrecut, astfel, re
cordul Irinei Meszynski, din 
R.D. Germană (73,26 m), care 
n-a „trăit" decît nouă zile. 
La băieți, pe primul loc, Im- 
rich Bugar, campion european 

bilaterale : la fete. România — 
U.R.S.S., iar la băieți. România 
— R. D. Germană. în toate 
echipele participante vor fi 
prezențl cei mai buni gimnaști 
juniori la ora actuală din 
România, U.R.S.S. și R.D. Ger
mană. sportivi de perspectivă 
care reprezintă schimbul de 
mîine al gimnasticii din țările 
respective.

la Helsinki, Jocurile Mondiale 
Universitare din Japonia și 
campionatele mondiale de la 
Montreal reprezintă examene 
de căpătil pentru gimnastica 
noastră.

Să spunem citeva cuvinte și 
despre gimnastica noaftră rit
mică. Ea are in Doina Siăicu- 
lescu și Alina Drăgan două 
sportive care și-au cucerit, prin 
rezultatele obținute pină acum 
in competiții mondiale și euro
pene, o bună reputație în 
această disciplină. Și la cam
pionatele balcanice din acest 
an, cu exerciții competitive la 
nivel internațional, ele s-au 
situat in prim-planul disputei 
pentru locurile fruntașe. Ali
na Drăgan reușind chiar — 
printr-o remarcabilă constanță 
la cele patru probe — să cu
cerească titlul la individual 
compus. Succesul acesta și 
l-ar fi dorit, nu ne îndoim, 
șl Doina Stăiculescu. care îm
plinea chiar vinerea trecută 
vîrsta de 17 ani. dar nereușita 
de la panglică a privat-o de o 
victorie care i-ar fi întregit 
palmaresul internațional. Dat 

la Atena in 1982 (66,41 m) și 
campion mondial în 1983 la 
Helsinki (67,72 m), a reușit în 
acest sezon o suită impresio
nantă de rezultate valoroase.

★
Comisia redactorilor de schi 

din cadrul Asociației Interna
ționale a Presei Sportive l-a 
desemnat pe elvețianul Pirmin 
Zurbriggen ca cel mai bun 
schior alpin al acestui an. 
Zurbriggen a cîștigat „Cupa 
mondială", arătîndu-se cel mal 
constant, la un nivel ridicat, 
dintre fruntașii schiului. îl ur
mează in clasament : Bill John
son (S.U.A.) — campion olim
pic la coborîre, Marc Girardelli 
(Luxemburg), Michael* Figinl 
(Elveția) — campioană olimpi
că la coborîre etc.

IN „CUPA U.EFJL*

Astăzi stat programate meciu
rile retur din cadrul optimilor de 
finali ale „Cupei U.E.F.A.*. După 
această manșă vom afla care stat 
echipele calificate pentru sfertu
rile de finali « șl 20 martie 
1985). Prin prisma rezultatelor din 
turul optimilor au mai mari 
șanse de calificare ta etapa ur
mătoare : Dinamo Minsk, Video
ton, Anderlecht șl chiar Dundee 
United. Celelalte promovări ră- 
mta deschise...

Iată programul jocurilor de azi 
(Intre paranteze rezultatele din 
prima manșă) : Beai Madrid — 
Anderlecht (0—3), F.C. KOln — 
Spartak Moscova (0—1), zeleznl- 
ecar Sarajevo — Universitate* 
Craiova (0—2), Internazionale Mi
lano — Hamburger S.V. (1—t), 
Dinamo Minsk — Widxew Loda 
(2—0), Bohemians Fraga — Tot
tenham (0—2), Dundee Utd. — 
Manchester Utd. (2—2), Partizan 
Belgrad — Videoton (0—5).
• Tot azi se va rejuca medul 

dintre Celtic Glasgow șl Rapid 
Viena din cadrul „Cupei cupelor*. 
Tn tur, la Viena, Rapid a ciști
gat cu 2—1, iar la Glasgow. Cel
tic a Învins cu 3—0, dar Comisia 
de apel a U.E.F.A. a constatat că 
partida retur s-a desfășurat ta 
condiții necorespur.zătoare, hotă- 
rtad rej urarea meciului, pe teren 
neutru. Jocul va avea loc - la 
Manchester.

CAMPIONATE
AUSTRIA (et. ÎS). Rapid Viena .

— Vienna 5—0. Eisenstadt — 
Splttal 1—2. Admira Wacker — 
Austria Viena 0—1, Sturm Graz — 
Wiener Sportclub 3—2. I.ASK — 
Salzburg 4—3, Innsbruck — Voest 
Linz 4—1. Favorit — Donawltx 
0—L Pe primele locuri : Austria 
St p, Bapld Viena 25 p, I.ASK It 
p. Pe ultimele : 15. Vienna 10 p, 
IS. Salzburg • p.

CEHOSLOVACIA (et. 15). Trna- 
va — Bohemians 1—3, Ostrava — 
Inter Bratislava 1—1, Slavia — 
Zillna 0—0, Olomouc — Dukla 
1—1, Sparta — Banska Bystrica 
5—0, Petrzalka — Preșov 1—1, Slo
van — Vitkovice 1—0. Cheb — 
Kosice 2—1. Pe primele locuri: 
Bohemians H p, Slavia șl Ostra
va cu cite 21 p Pe ultimele : 15. 
Preșov 10 p. IS. Slovan 9 p.

SPANIA (et 15). CT. Barcelona
— F.C. Sevilla 2—1. Atletico Ma
drid — Real Madrid 0—1, Murcia
— Zaragoza 0—3. Real Sodedad
— Elche 2—8, Betls Sevilla — E>- 
panol 3—1. Gijon — Valladolid 
1—2, Hercules — Athletic, Bilbao 
0—4, Valencia — Santander 0—0. 
Malaga — Osasuna 2—1. Pe pri
mele locuri : CT. Barcelona 25 p, 
Beal Madrid SB p. Valencia it p. 
Pe ultimele : 17. Elche t p, It. 
Murcia 7 p.

fiindcă nu e prima oară ctad 
Doina ratează exercițiul la 
panglică, considerăm că atît 
sportiva, cit și antrenoarele lo
tului reprezentativ au datoria 
să ia măsurile ce se impun 
pentru remedierea acestei si
tuații.

Oaspeții sportivi ai Aradului 
au avut aprecieri elogioase la 
adresa organizării celei de-a 
16-a ediții a campionatelor 
balcanice de gimnastică. Efor
turilor depuse pe multiple pla
nuri de organele locale li 
s-au adăugat, la sala poliva
lentă. cele ale unui mare nu
măr de iubitori ai sportului, 
foste sportive de performanță 
și activiști sportivi, ale unui 
secretariat de concurs foarte 
activ și competent (ing. Traian 
Roșculeț și programator Emil 
Popa, de la Centrul teritorial 
de calcul electronic Arad, Au
relia și Albert Varga. Hilde și 
Horațiu Adam, Doru-Dinu Glă- 
van), care au avut o contri
buție importantă la succesul pe 
care l-au cunoscut campiona
tele balcanice de gimnastică 
din acest an.

LA 200 m FLUTURE
La Întrecerile de la Havana 

din cadrul „Cupei Prietenia" la 
Înot, puternic concurs interna
țional rezervat unor speranțe 
ale acestei importante disci
pline olimpice, foarte tînăra 
sportivă româncă Iulia Ma- 
teescu a avut o comportare 
remarcabilă. Eleva ploieșteană, 
pregătită de antrenorul Mihai 
Gotha, a ciștigat proba de 
200 m fluture, cu un rezultat 
bun — 2:17. Iulia Mateescu a 
urcat pe podium și la 100 m 
spate, dasîndu-se a doua, cu 
timpul de 1:07,25. Sînt perfor
manțe frumoase, realizate de 
tripla medialiată cu bronz a 
„europenelor" pentru juniori

BELGIA (et 17). La Gantoise — 
Courtral 4—0, Waterschel — Ant
werp 0—1. St Nicolas — Llerse
3— 4. F.C. Bruges — Cercle Bru
ges 8—1, F. C. Ltage — Beveren 
2—0, Beerschot — Standard 1—0, 
Waregem — Lokeren 3—1, Malines
— Anderlecht 1—2, Racing Jet — 
Seralng 0—1. Pe primele locuri 2 
Anderlecht 34 p, Waregem 14 p. 
La Gantoise șl F.C. Bruges cu 
dte 22 p. Pe ultimele : 18—17. St 
Nicola*. Waterschel dte 11 p, IS. 
Racing t p.

OLANDA (et 15). Twente — 
Breda 3—4. Zwolle — Maastricht 
0—4, Haarlem — Sparta 0—0, Eind
hoven — Excelsior 2—0. Volendam
— Ajax 1—3. Kerkrade — Alk- 
maar 4—2, Feyenoord — Slttard
4— 0, Utrecht — Den Bosch 2—1. 
Groningen — Deventer 2—0. Pe 
primele locuri: Ajax 28 p, Eind
hoven 34 p, Feyenoord 20 p. Pe 
ultimele : 14—It. Haarlem, Breda, 
Alkmaar cu dte t p.

ALTE ȘTIRI

• Antrenorul echipei Elveției, 
Paul Wolfiaberg, care-șl prezen
tase demiși» in septembrie, din 
motiv* <5* sănătate, a revenit a- 
(upra deciziei sale șl va rămlne 
la drma primei reprezentative 
ptaă ta 1984.
• A fost constituit Comitetul 

de organizare a turneului final 
al CK din 1998, care se va des
fășura ta Italia. Din Comitet fao 
parte zece membri din partea fe
derației italiene șl dnd din. par
tea FJT.A.
• Pentru injurii aduse arbitrilor 

de tușă ta medul tur din „Cupa 
U.XT.A.* (optimi) dintre Ander
lecht — Real Madrid (3—0), por
tarul madrilenilor Agustin a fost 
suspendat pentru trei etape. Clu
bul Real Madrid a-a adresat Co
misiei de apel a U.E.F.A.. care a 
respins contestația spanlonllor.

Io al 9-lea „amical" de rolei (m):

S.U.A.-BRAZILIA 3-2
Echipele masculine de volei ale 

S.UJU, campioana olimpică, șl 
Braziliei, vicecamploană olimpică, 
l-au tatUnlt la San Francisco, tn 
ultimul din cele 9 jocuri amicale 
prevăzute ta cadrul turneului 
brazilienilor in Statele Unite ale 
Amertdl. Campionii olimpici au 
cîștigat CU 3—3 (—13, 9, 9, —10, 
5), Din cele I partide disputate in
tre cele două reprezentative, a- 
mericanll au cîștigat 5.

• La Copenhaga, tn med retur 
pentru C.CJE. (m), Gladsaxe — 
Hapoel Hamapll 3—1 (slmbătă, ta 
tur : 5—1). Echipa daneză s-a ca
lificat In sferturi*. 

CINE FIIUĂ PE CINE ?...
Vă mai aduceți aminte ? Faimoasa cupă ,,Jules Rimei", ..zeița da 

auf care a aprins atîtea pasiuni fotbalistice timp de aproape 40 de 
ani. spre care au stat ațintite privirile a milioane și milioane de in- 
focați Iubitori ai sportului, a dispărut I Cucerită de trei ori de re
prezentativa Braziliei (1958, 1962, 1970), ea a revenit definitiv, conform 
regulamentului, federației de specialitate a acestei țâri, spre imensa 
bucurie a atît de înfocaților susținători ..cariocas".

Șl intr-o zi a venit vestea : cupa a dispărut de la sediul federației. 
Lesne de Imaginat ce consternare a fost, nu numai în lumea .fotbalu
lui brazilian, ci peste tot unde soccerul este adine împîîntat in viața 
diferitelor colectivități. Era pentru a doua oarâ cînd cupa .Jules Ri- 
met" dispărea. De aceea totul a fost luat ușor. S-a crezut că. la fel ca 
In Anglia, în 1966, „zeița" va fl repede găsită și reașezată in vitrină, 
la locul oi de onoare.

Numai că zilele au trecut una cîte una șl „zeița" tot dispăruta a 
rămas. Au urmat febrile investigații alo poliției braziliene, care au dus. 
in cele din urmă, la arestarea a doi cetățeni: un argentinian, pe nume 
Juan Carlos Hernandez, și un brazilian, Antonio Pugliesi. După scurt 
timp, cei doi au fost eliberați din lipsa de probe. Ancheta a stagnat 
un timp. Iar acum a reizbucnit cu mai multă patima, pentru că cei doi, 
de la caro fuseseră confiscate în momentul arestării 5 lingouri de aur 
și numeroase bijuterii, amenință să dea In Judecată autoritățile judi
ciare. Motivul? Cele 5 lingouri șl bijuteriile au dispărut, și e?e, chiar 
de la sediul poliției. Asta-i culmea I...

Acum ancheta s-a încurcat de tot. Problema care se pune este dacă 
încurcătura este întîmplătoare sau nu. Poate că nu I Vorba aceea : 
cine fură pe cine ?...

Călin ANTONESCU

intr-o companie valoroasă, in 
frunte eu reprezentantele tine
rei generații de înotătoare din 
R. D. Germană sau Uniunea 
Sovietică.

Alte rezultate : feminin : 100 
m liber: Manuela Stellmach 
(R.D.G.) 4:20,56 ; TOO m spates 
Cornelia Siethe (R.D.G.) 1:06,52 1 
masculin 5 200 m liber : Andrei 
Solln (U.R.S.S.) 1:59,34 ; 200 m 
fluture J Jan Hensler (R.D.G.) 
2:11,57.

PE GHEATĂ 
ȘI PE ZĂPADĂ

MEGEVE. Intr-un meci in
ternațional de hochei pe gheată,' 
echipa finlandeză Tappara Tam
pere a învins cu scorul de 14—1 
formația locală, din prima ligă 
a campionatului francez.

THUNDERBAT. „Cupa Mon
dială" la sărituri cu schiurile a 
programat pe trambulina de 
90 m din această stațiune un 
concurs ciștigat de austriacul 
Andreas Felder cu 233,2 p, (să
rituri de 120,5 m și 120 m). Pe 
locul secund s-a situat Jart 
Puikkonen (Finlanda) — 225,6 
p. Clasat pe locul patru, fin
landezul Matti Nykaennen a 
realizat cea mai lungă săritură 
a concursului — 121 m.

SESTRIERE. Proba de sla
lom special disputată in sta
țiunea italiană de sporturi de 
iarnă Sestriere a fost cîștigată 
de schiorul elvețian Pirmin 
Zurbriggen, cronometrat in două 
manșe cu timpul de 1:36,02. Pe 
locul următor s-a clasat 
Padlo de Chiesa (Italia) 1:36,85. 
Pîrtia, cu o diferență de nivel 
de 130 m, a“ fost pichetată cu 
53 de porți.

SAINTE-JOVITE (Canada),' 
Proba de slalom special disputa
tă în localitate s-a încheiat cu 
victoria schiorului american Ti
ger Shan, cronometrat în două 
manșe cu timpul de 1:49,96. La 
feminin prima, s-a clasat aus
triaca Gapp Atelheid — 1:58,53, 
urmată de Katja Nesjak (Iu
goslavia) — 1:59,31.

STORA BLOSJVEN (Suedia). 
Proba de 20 km din cadrul unul 
concurs de biatlon a fost ciș- 
tigată de Matias Jakoc (R.D. 
Germană) — lh!0:42. Pe locu
rile următoare s-au clasat Sven 
Fahlen (Suedia) lhll:29 și 
Frank-Peter Roetsch (R.D.G.) 
— lhll:34.

VIITOAREA EDIȚIE A JOCURILOR
AMERICII CENTRALE 

Șl CARAIBILOR
SANTO DOMINGO (Agerpres». 

Cea de-a 25-a ediție — jubi
liară — a Jocurilor sportive ale 
Americll Centrale șt Caraibilor 
se va desfășura in 1986 la Santo 
Domingo, capitala Republicii Do
minicane, In program flgurtnd 
întreceri la 22 de discipline. Prin
tre țările care au confirmat încă 
de pe acum participarea se nu
mără Cuba, Mexic, Panama, 
Nicaragua și Bahamas

Organizatorii speră că la star
tul Întrecerilor să fie prezent! 
sportivi și sportive din 27 de 
țări.


