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La invitația tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, președintele Republi
cii Socialiste România, marți 
a sosit la București tovarășul 
Todor Jivkov, secretar general 
ai Comitetului Central al Tarii- 
dului Comunist Bulgar, preșe
dintele Consiliului de Stat al 
Republicii Populare Bulgaria, 
care, in fruntea unei delegați» 
de partid și de stat a Repu
blicii Populare Bulgaria, efec
tuează o vizită oficială de prie
tenie in Republica 
România.

Noul dialog dintre 
Nicolae Ceaușescu și 
Todor Jivkov se înscrie in spi
ritul relațiilor tradiționale ro
mâno-bulgare și este menit să 
contribuie, asemenea celorlalte 
intîlnirl la nivel înalt, la a- 
dîncirea prieteniei și conlucră
rii dintre cele două țări, parti
de și popoare, la cauza gene
rală a socialismului, la efortu
rile pentru întărirea păcii iu 
lumea întreagă.

Ceremonia sosirii înaltului 
oaspete a avut loc pe aero
portul Otopeni, împodobit săr
bătorește.

...Ora 10,30. Aeronava prezi
dențială aterizează pe pista 
roportului.

La coborîrea din avion, 
varâșul Todor Jivkov este 
tîmpinat cu cordialitate de 
varășul Nicolae Ceaușescu. 
doi conducători de partid și de 
stat își string călduros miinile. 
se îmbrățișează prietenește. .

O gardă militară, aliniată pe 
aeroport, prezintă onorul. Se in
tonează imnurile de stat ale 
Republicii Populare Bulgaria și 
Republicii Socialiste România, 
în semn de salut sînt trase 21 
salve de artilerie.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu 
și Todor Jivkov trec în revistă 
garda de onoare.

De pe un podium, special 
amenajat, cei doi conducători 
de partid și de stat primeso 
apoi defilarea gărzii de onoare.

In intimpinarea înaltului oas
pete, pe aeroport au venit mii 
de locuitori al Capitalei, care 
aplaudă și ovaționează înde
lung.

In aplauzele entuziaste ale 
celor prezenți, tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Todor Jivkov pă
răsesc aeroportul într-o mașină 
escortată de motocieliști, în- 
dreptîndu-se spre reședința re
zervată înalților oaspeți.

Pe traseul străbătut de coloa
na oficială de mașini, mii de 
cetățeni salută cu deosebită 
căldură pe conducătorii de 
partid și de stat ai României 
și Bulgariei.

In Piața Scînteii, tineri spor
tivi înalță o piramidă în vîrful 
căreia poartă portretele tovară
șilor Nicolae Ceaușescu și 
Todor Jivkov. Diverse ansam
bluri artistice prezintă în cins-

DINAMO 5-5!
S-a reluat campionatul hochei

Atmosferă de mare derby, ieri, 
la patinoarul ,,23 August- din 
Capitală. Peste 3000 de spectatori 
au fost martorii unor partide de 
mare angajament fizic, „capul 
de afiș" deținîndu-1, firește, tra
diționala (nu numai pentru ho
chei...) confruntare dintre Steaua 
și Dinamo. La capătul unui meci 
foarte frumos, în care s-a ratat 
mult șl tn care ambele formații 
au aruncat în luptă totul, cele 
două echipe au terminat la ega-

Viitorul

PROGRAMUL DE AZI
ora 12 .* Dunărea 

Miercurea Clue
ora 15 : Steaua - 

Gheorgheni
ora 17,30 : Dinamo — Progre

sul Miercurea Ciuc

litate : 5—5 (3—2, 
acest fel, în fruntea clasamentului 
situația după partidele de ieri 
este următoarea : 1. Steaua 11 p: 
8. S.C. Miercurea Ciuc 9 p : 3. 
Dinamo 8 p.

Cum spuneam, partida a fost 
dinamică, rapidă, cu faze alter- 
nînd repede de la o poartă la 
alta. Așa au reușit cete două e- 
chipe, care merită felicitate, să 
țină tn picioare spectatorii pînă 
în ultimele secunde ale unei 
confruntări, într-adevăr. de 
„vîrf". Șl dacă n-ar fl fost acea

de- 
pe

de entuziasmul 
celor prezenți 
tovarășii Nicolae 
și Todor Jivkov se 

spre reședință.
oficială, tb- 

SÎ 
Întreținut

vizita oficială 
a tovarășului 
JIVKOV 
tea înalților oaspeți scurte pro
grame artistice.

La intrarea in Piața Aviato
rilor, purtători ai cravatelor 
roșii cu tricolor dau semnalul 
pentru onor. Tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Todor Jivkov 
coboară din mașini. Grupuri de 
tineri și tinere le inminează 
buchete de flori.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu 
șl Todor Jivkov sînt invitați să 
se prindă, alături de tineri șl 
tinere îmbrăcați in frumoase 
costume naționale, în hora prie
teniei.

însoțiți 
osebit al 
traseu, 
Ceaușescu 
îndreaptă _

La reședința 
varășii Nicolae Ceaușescu 
Todor Jivkov s-au 
într-o atmosferă cordială.

★
Tovarășul Todor Jivkov, se

cretar general al Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Bulgar, președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Populare 
Bulgaria, a făcut, marți după- 
amiază, o vizita protocolară 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
la Palatul Consiliului de Stat.

Intilnirea dintre cei doi con
ducători de partid și de stat, 
care a precedat convorbirile o- 
ficiale, a avut loc într-o at
mosferă cordială, de stimă și 
încredere reciprocă, in spiritul 
tradiționalelor iegături de prie
tenie șl colaborare dintre par
tidele, țările și popoarele noas
tre.

★
La Palatul Consiliului de 

Stat au început, marți, 18 de
cembrie, convorbirile 
dintre tovarășul 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialis
te România, și tovarășul Todor 
Jivkov, secretar general al Co
mitetului Central al Partidului 
Comunist Bulgar, președintele 
Consiliului de Stat al Republicii 
Populare Bulgaria.

Convorbirile, care prilejuiesc 
o amplă analiză a stadiului ac
tual și perspectivelor conlu
crării româno-bulgare, precum 
și a principalelor probleme in
ternaționale, se desfășoară in
tr-o atmosferă de caldă priete
nie, de stimă și înțelegere re
ciprocă.

★
Nicolae Ceaușescu 

Elena Ceaușescu au
Tovarășul 

și tovarășa 
oferit, marți, un dineu oficial 
în onoarea tovarășului Todoi 
Jivkov.

In timpul dineului, desfășurat 
într-o atmosferă de caldă prie
tenie, tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Todor Jivkov au 
rostit toasturi.

Gherghișan (Dinamo) in stingă, 
porții lui Netedu, dar Chiriță (Steaua) 
Steaua — Dinamo (5—5).
scurtă altercație din ultimele 20 
de secunde, am fi putut spune, 
chiar, că, în ciuda mizei mari, 
meciul s-a disputat într-un spi
rit de deplină sportivitate.

Rezultatul îl considerăm echi
tabil. Chiar dacă Steaua a con
dus tot timpul : 1—0 (min. 4).

ftOtETAKl PIN TOATE TARILE. UNIȚI VA I

portul
ZIAR AL CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORT

I ANUL XL - Nr. 10 890

AMPLU Șl MOBILIZA I (IR PROGRAM DL ACȚIUNE
LA HĂRNICIA MUNCII, SPORTUL ARE PARTEA SA DE CONTRIBUȚIE

8

8

însemnări de la I.F.E.T Nehoiu

I
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Cind urci pe valea Buzău
lui, cu puțin Înainte ca acest 
rîu să primească ca afluent 
pe Bîsca Mică, banda de as
falt capătă treptat dimensiuni 
largi, anunțind o așezare de 
munte cu un pitoresc aparte. 
Se cheamă Nehoiu, cuprinzînd 
peste 10 000 de suflete, dintre 
care mai bine de o treime lu
crează într-un sector specific 
acestei zone geografice, și a- 
nume 
Numele colectivului de muncă 
— întreprinderea forestieră 
exploatare și transport, 
scurt : I.F.E.T.

Prima impresie la popasul 
Nehoiu este de-a dreptul cuce
ritoare. Oamenii, cei mai mulți 
foarte tineri, sînt deschiși, în- 
cîntați să primească oaspeți, să 
le arate cum lucrează, să-și 

prelucrarea lemnului.

de 
Pe

în

Cultivindu-se cu migală fi pricepere talentele existente

oficiale 
Ni colac NOUL VAL“ AL ÎNOTULUI NOSTRU

POATE AJUNGE LA MAREA PERFORMANȚA
g

Tot ce are mai bun înotul 
nostru in „noul val“ s-a reu
nit săptămîna trecută la Pi-

Tamara Costache, in plin efort

încearcă să arunce pucul In fata 
se opune. Fază din meciul 
Foto : Aurel D. NEAGU 

(min. 13) 4—2 (min. 88),
(min. 43), totuși Dinamo are

2—1
5—4
meritul de a fi revenit tot ttm-

Călin ANTONESCU

(Continuare In oap 8—3)
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manifeste bucuria pentru viața 
senină pe care o trăiesc și 
convingerea deplină că hotărl- 
rile Congresului al XIII-lea al 
partidului vor duce la Înfăp
tuiri și mai mărețe, tn folosul 
oamenilor, pentru bunăstarea 
și fericirea lor. „In acest am
plu efort de materializare a 
botăririlor Congresului — ne 
spunea inginerul Nicolae Cos- 
tache, directorul întreprinderii 
— șl noi, cei de aici, ne con
siderăm deplin angajați, într-o 
activitate de înaltă calitate și 
de o mare eficiență, așa cum 
ne cere tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretarul general 
al partidului nostru**.

Șl ceilalți comuniști din În
treprindere gîndesc la fel. Do
vadă, felul avintat cu care lu
crează, acolo In unitățile de 

tești. Pe bloc-starturile splen
didului bazin olimpic argeșean 
au urcat tineri între 12—14 
ani, plus cîteva vîrfuri ale ge
nerației de 11 ani. Cu totul, 
aproape 230 de concurenți din 
20 de unități din țară, care 
s-au întrecut în cadrul con
cursului republican al speran
țelor olimpice și al competiției 
internaționale dotate cu „Cupa 
Carpați**, la această din urmă 
întrecere fiind, de asemenea, 
prezenți sportivi din R. D. Ger
mană și Polonia. Este lesne de 
înțeles febra disputelor, agi
tația din piscină și din preajma 
ei constituind cadrul firesc 
pentru manifestarea ambițiilor 
și talentului speranțelor aces
tei importante discipline olim
pice, in care vîrsta optimă a 
performanței coboară mereu

Sigur, apele nu au stat o 
clipă în loc, cursele au fost 
multe, unele pasionante prin 
disputa în sine sau prin 
permanenta încercare de a face 
cronometrele să se oprească 
mai repede. Tabela de recor
duri a suferit modificări, la 
o categorie sau alta, cea mai 
spectaculoasă fiind realizarea 
Tamarei Costache. Cu acel 
58,51, foarte dotata ploieșteancâ 
de 14 ani a devenit recordmană 
națională de senioare pe „sută* 
liber, după ce la Balcaniada 
de la Izmir visul ei era să 
coboare sub un minut 1 Și.

Astăzi, la Craiova, ultima „secvență" a turului Diviziei „A" de fotbal

UNIVERSITA TEA COR VINUL
Stadionul „Central" din Craio

va va găzdui astăzi, începînd de 
La ora 14,' ultima „secvență" a 
acestui tur de campionat. Vor 
trage cortina peste scena fotba
listică echipele Universitatea și 
Corvinul, meciul lor fiind res
tant din cadrul etapei a 17-a. 
Evident, ambele formații vor să 
încheie actuala stagiune printr-o 
evoluție cit mai aproape de 
„cota" recomandată de „cărțile 
lor de vizită".

Cele două echipe au următoa
rele poziții în clasament : 
4. Univ. Craiova 
6. Corvinul

Tabăra oraioveană 
probleme de efectiv. Ctrțu

ÎS 8 3 5 29-26 19
16 8 1 7 29-19 17 

are destule 
este
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luînd calea expor- 
fapt, munca noastră 
aici, la Nehoiu, in 
secții, ci la mulți

prelucrare a lemnului, dînd la 
iveală obiecte de mobilă de o 
mare varietate și finețe, cele 
mai multe 
tulul. „De 
începe nu 
ateliere și 
kilometri distanță, in diferite 
centre de exploatare, situate, 
adesea, la peste 1 700 de metri 
altitudine...**. Cel ce ne-a ofe
rit acest detaliu, tehnicianul 
Gabriel Năstase, este secretar 
al asociației sportive, care — 
din cite am înțeles — a în
soțit nu -o dată echipele de 
muncitori în urcușul lor la 
munte. „Este, dacă vreți, pri
mul contact 
din I.F.E.T., 
cițiul fizic,

pe care noi, cel 
îl avem cu exer- 
cu mișcarea, cu

Tiberiu STAMA

(Continuare tn pag 2—3)

pentru a-și evidenția și mal 
clar impresionantul progres, 
Tamara a spulberat și reali
zarea anterioară a brăilencel 
Laura Sachelarie pe o lungime

și Mădălin Iliescu 
Foto: I. BĂNICĂ

bazinde 
premieră 
secunde, 
26,91. Nu

(50 m), coborind, 
la noi, sub 27 
mai exact pînă 

mai încape nici

in 
de 
la
6

Geo RAEȚCHI

(Continuare in nap l—3)

indisponibil, Negrilă și Țicleanu 
prezintă semne de întrebare pri
vind folosirea lor. In schimb, va 
reintra Mănăilă.

Nici hunedorenii nu stau prea 
bine, avînd nu mai puțin de trei 
suspendați : Mărginean (două
etape), Dubinciuc (o etapă} și 
Văetuș (pentru cumul de carto
nașe galbene). Deci marea pro
blemă a conducerii tehnice este 
stabilirea celor doi fundași cen
trali. După toate probab:htâtile, 
..pereche** vor face Gălan șl 
Oncu.

Meciul va fi condus de o bri
gadă bucureșteană, avîndu-1 la 
centru pe D. Petrescu, Iar la 
tușe pe N. Voinea și E. Pătrașcu»



CAMPIONATUL PE ECHIPE A SCOS Șl MAI CLAR CRESC ARIPILE
IN EVIDENTĂ CE
Se cuvine precizat de la 

Început că reînscrierea, tn a- 
cest an. a campionatului de 
box pe echipe in calendarul 
eompetițional a fost nu numai 
o necesitate, ei șl un set de 
curaj al federației de specia
litate. Pentru că de «ăl de 
zile se observă o scădere În
grijorătoare a valorii pe an
samblu a pugiliștilor noștri, ae 
caută soluții la nivelul birou
lui federal, ta timp ce tn sec
țiile asociațiilor și duhurilor 
antrenorii — tn marea loc ma
joritate — sînt liniștiți și ra
portează că au participat la o 
competiție sau alto, mal mare 
sau mai mică, eu anul nu doi 
sportivi, fără să dea. insă, ni
mic valoros.

Iată că sfîrșitul acestui se- 
zon eompetițional reușește, pro 
campionatul pe echipe, să 
tragă perdeaua care desparte 
culisele de scenă Ș d ae »- 
rate cine, ee p cit 
te
nu 
0 
de

TREBUIE FĂCUT IN BOXUL NOSTRU

1 I
h ăl î/4■- > 11^'

„PUILOR DE ȘOIM" DIN PUCIOASA

box. Pentru ei ân«renlnd 

numai formații de club, d 
selecționate de Județe, era 
așteptat ca acest campionat 
aducă in ring formații com

plete, pregătite la un nivel 
corespunzător. Dar taxele pre
liminare ale competiției ne-au 
arătat că selecționatele județe
lor nu au putut aduna rite UN 
pugilist pentru fiecare din rele 
12 categorii. ba mai mult, 
chiar combinatele a două ju
dețe au prezentat formații in
complete. Să dăm exemple : 
Argeș + Vil rea, Galați + 
Vraneea. Dolj + Mehedinți, 
ca și Cluj, Bacăn șl altele.

Să reținem, însă, că la Galați 
și Brăila există chiar cluburi 
specializate pe box I

Semifinalele șt finala, mai 
ales, ne-au confirmat ci sto
res actuală a boxului nostru 
nu este deloc roză. Fără să 
Știrbim din meritele semifina- 
Uștilor (Brăila a pus, totuși, 
probleme adversarei), slntem 
datori să reținem că selecțio
nata Argeș+vncea a făcut fi
gurație (1—11 cu Steaua), iar 
tn finala Dinamo — Steaua am 
asistat la un veritabil „duel 
al prosoapelor" Intre antrenorii 
Teodor Nieulescu și Dumitru 
Ion, deoarece ei urcau tn ring 
boxeri cu o pregătire slabă, pe 
care — firește — se simțeau 
obligați să-l protejeze. Aceasta 
și pentru că regulamentul de 
departajare a câștigătoarei (ta 
eaz de egalitate) viza, tn afara 
criteriului vârste! fi cel al 
formațiilor complete, numărul 
k.o.-urilor înregistrate Șl •- 
tund, decit învinși prin k.o„

Croșral de stispe <1 M Nieolae Talpoș a lovit in plin și Marian 
Ftalțaa uea-’U numărătoarea arbitrului Gabriel Danciu 

Foto: Aurel D. NEAGU
mal bine aruncareoL- prasopu- 
lul șl evitarea, astfel, a dau
nt din regulament I

Șl iată că, după na rampîo- 
nat pe echipe, care a făcut ca 
prin fața aelecUooerflcr să 
treacă numeroși pugiliști, ear- 
netele de tasrmnări au rămas 
Imaculate, pentru că nu au a- 
părut nr.n*j» DOi gc 1"
dauge celor avute deja ta ve
dere la alcătuirea lotului re
prezentativ. Rrește, nu-șl face 
nimeni Hurii -ă un bexer va
loros poate fi format intr-un 
timp scurt și tocmai de aceea 
am căutat, ea și tehnicienii 
federației, ta rtadurile echipe
lor aliniate tineri susceptibili 
de a promova, tatr-un vlitar 
dt mai apropiat, tn primele 
garnituri. E bine, cu regret 
am constatat că asemenea de
mente lipsesc tacă, această pe
nurie manii esttadu—se ptaă și 
la cele două dubori bocureș- 
tene care și-au disputat finala 
și care dispun de condiții deo
sebite, organizatorice și teh
nice. Sperăm că federația va 
fl sensibilizată de cele eviden
țiate ta acest campionat pe 
echipe și va lua măsurile ce 
se impun Împotriva antrenori
lor care-și încasează cu regu
laritate retribuția lunară, dar 
ta schimbul ei nu dau nimic I

Și astfel, selecționerii var 
continua să se bazeze pe ace
iași oameni și pentru viitorul 
sezon internațional. Dar, oare, 
mal putem aștepta performan
țe de la unii dintre ei 1 
Ceea ce ne Îngrijorează,

de asemenea, este faptul că și 
tinerele speranțe Rudei Obrejă. 
Nieolae Talpoș, Marian Flnă- 

ru Marieeseu, Dorin 
și Mieioș Palia au

început să bată pasul pe loc. 
O mențiune «parte trebuie 

făcută cu privire la absența 
din selecționata Argeș + Vâlcea 
a celor mai buni boxeri al ei 
(Viorel Ioana, Mircea Fulger. 
Ilarie Petrescu, Floricel Ungu
reanul. cărora. In loc să fie 
folosiți pentru asigurarea 
reprezentări onorabile ta 
finală a campionatului, 11 
aprobat participarea la 
turneu peste hotare I O
mostră de dezinteres pentru 
competiție de bază.

unei 
fa ra
s-a 

un... 
rară 

o

O școală cu porțile larg des
chise copiilor, școală • muncii, 
sportului și creației tehnice, 
chiar ți In silele vacanțelor 
(putem spune i mai ales a- 
tunci) — astfel s-ar putea 
numi Aero-model-clubul din 
Pucioasa, purtind numele pio
nierului aeronauticii romănești 
și mondiale Henri Coandă, 
club funcționind In cadrul Ca
sei pionierilor și șoimilor pa
triei. Cu aproape 30 de ani in 
urmă, un mare pasionat al mo- 
delismului, Dumitru Diaconescu, 
azi maestru al sportului, deți
nător al unui impresionant pal
mares de performanțe, dar mai 
ales pedagog, a început să cul
tive, la Pucioasa, dragostea co
piilor pentru disciplinele teh- 
nico-aplicative, intr-o pepinieră 
care a dat mulți specialiști de 
valoare in tehnicile de virf ale 
economiei noastre. Diaconescu 
este cunoscut in lumea mode- 
Usmului ca .un om modest, 
peste tot. In concursuri mai 
mici sau mai mari, Înconjurat 
de copii". El a reușit să orga
nizeze aici un exemplar club 
pentru pionieri și copii, îm
preună cu care a înființat la 
Pucioasa 
de prestigiu 
țiază anual 
național de 
oane, dotat 
Coandă".

Modeliștii 
lui Dumitru 
rui soție și _ 
menea, maeștri ai sportului) 
au încheiat iar un an eompe
tițional — dar... activitatea 
continuă tot mai entuziastă și 
mai fructuoasă. Cu ce rezul
tate s-a soldat bilanțul ?

Să facem 
care tint 
decit orice 
parea la 12

un muzeu aeronautic 
internațional, ini- 

un concurs inter- 
machete de avi- 

cu trofeul .Henri

Pucioasei. elevi ai 
Diaconescu (a că- 
copil tini, de ase-

republicane tiinterjudețene, 
internaționale eu sin număr de 
peste SO de sportivi. Și nu 
orice participare. Două titluri 
de campioni republicani la 
machete, prin Cezar Andro- 
nescu, junior, și Ion Șerban, 
senior; un titlu de campioni 
pe echipe, juniori, două titluri 
de vicecampioni la juniori, in
dividual și pe echipe; locul I 
pe echipe la „Memorialul Ro
meo Popescu", la machete de 
avioane, și locul I, seniori, la 
„Memorialul Gheorghe Bănciu- 
lescu", aceeași categorie de 
modele. Să mai adăugăm: 50 
de diplome ale .Daciadei" și 
30 de medalii care îmbogățesc 
frumoasa colecție a modeliști- 
lor de la Casa pionierilor șl 
șoimilor patriei din Pucioasa, 
exemplar sprijiniți de condu
cerea unității. Pentru un sin
gur an slnt realizări apre
ciabile.

Planuri de viitor ? Mari 1 
îmbogățirea muzeului, realiza
rea unui parc de avioane, ea 
material didactic, modernizarea 
pistei de zbor captiv, realiza
rea unei centrale eoliene... 
Ce-am putea spune decit că, 
de la an la an. cresc viguroase 
aripile „puilor de șoim" din 
Pucioasa.

Viorel TONCEANU

tn ultima e 
viziri „B“ de 
trat rezultatele

FEMININ, se 
nlcUlna Iași
n — c.s.s. u 
Ceahlăul Piatr

De astăzi

AL D

Astăzi, 
din Brașov (lo 
sala „Olimpia 
(locurile 7—12 
al doilea turn 
tulul masculin 
vizii de volei.

Iubitorii ac 
rașul de la po 
teaptă cu j 
confruntarea, 1 
(de azi pină 
chipelor din 
in primul rind 
cale, pe parc 
turneu și, fir 
tru titlul de 
re s-au însc 
namo și Stea 
reprezintă — 
succes — volei 
pele europene, 
ția de la ca 
6 fruntașe : 1. 
2. Steaua 9 p 
versitatea C.I/ 
(10:8). 4. Trac

REZUL

START IN SEZONUL COMPEEIJIONÂL
• Schiorii londiști iți disputa „Cupa 30 D

alpinii sc întrec in cadrul „Cupâ trist
apel la citeva cifre 
mai convingătoare 
apreciere : pârtiei- 
competiții Județene,

Mircea CO STEA 
Paul IOVAN

Șl SĂRITORILOR IN APĂ
ULTIMELE ÎNTRECERI ALE ÎNOTĂTORILOR

La Sibiu se va desfășura, de 
joi pină sâmbătă, in bazinul 
de 25 m din localitate, com
petiția de Înot .Cupa de iar
nă", la care participă sportivi 
fruntași, 
cuprinde 
două pe 
amiaza.

Programul Întrecerilor 
șase reuniuni, cite 

zi, dimineața și după-

In aceleași zile, tot la Si
biu, va avea loc ultimul con
curs de sărituri al anului, .Cu
pa F. R. Natație", la sfîrșitul 
căruia, in afara premiilor ofe
rite câștigătorilor individuali și 
pe echipe, vor fi decernate di
plomele cuvenite campionilor 
republicani absoluți pe anul 
1984. ’

I magme 
surprinsă

de la un recent antrenament cronomei 
de fotoreporterul nostru Aurel D. NE 

MantaAlexandru

//NOUL VAL" AL ÎNOTULUI nostru
Campionatele nafionale de baschet

■

LA ZI, IN TROFEELE EFICACITĂȚII Șl FAIR-PLAY
După desfășurarea ultimelor 

turnee (cu 12 echipe) ale Dlvl- 
zle! „A* de baschet, ta fruntea 
clasamentelor „TROFEULUI E- 
FICACITAȚU" oferit de ziarul 
„SPORTUL" se află Magdalena 
Pali sl Marin Chlrllă (actualii 
deținători al cupelor). Iată cla
samentele la zi : FETE : 1. Mag
dalena Pall (Universitatea Cluj- 
Napoca) S01 p, X Luminița Mă- 
ringuț (Progresul București) 459 
p, 3. Marla Bărăgan (Politeh
nica Sp studențesc Buc.) 356 p,
4. Gabriela Petre (Chimistul
C. S.Ș. Rm. Vîlcea) 353 p, X Ana
Iatan (ICEMENERG) 350 p, 6. 
Elena Pușcașu (Progresul) 336 p, 
7—6 Maia Cuțov (Politehnica 
Sp. studențesc) si Suzana GrOn- 
wald (Voința Brasov) 332 p, 9. 
Roxana ștefan (Voința Buc.) 
129 p 10. Paula Mlsăilă (Chi
mistul C S.ș.) 319 p ; BĂIEȚI :
L M. Cbirilă (CȘ.U. Balanța Si
biu) 560 p. x A. Constantinescu 
(Politehnica Sp. studențesc) 504 
p. 3. Fl. Ermurachc (Steaua) 
423 p, 4. D. Nieulescu (Dinamo 
Buc.) 422 p, s. M. Costin (Dina
mo Oradea) 375 n. X P. Măgu- 
rlan (Politehnica Iași) 371 p, 7.
D. Dumitru (IMUAS) 301 p, 8. 
P. Grădișteanu (I.C.E.D) 300 p,
5. D. Mara (IMUAS) 355 p, 10. 
M. Barna (Universitatea CfuJ- Napoca) 345 p.

CLASAMENTELE „TROFEULUI 
FAIR-PLAY CONSTANTIN HE
ROLD" se prezintă astfel: FETE: 
1—2 Politehnica Timișoara sl 
Voința Brașov — nlri o greșeală 
tehnică. 3—4. Comerțul Tg. Mu
reș (la ultimul turneu ". Melinda 
SzOcs) sl Universitatea CluJ-Na- 
Poca 1 g.t.. 5. Voința Buc. xgx.

>
6—8. Chimistul (antrenorul Al. 
Moise), Politehnica București 
(antrenorul Gr. Costescu), Rapid 
(Tatiana Popescu șl Mlhaela Pa
nă) 3 g.t., 8—10. Crișul (antre
norul Tr. Constantinescu si ju- 
cătoarea Ilona Chvatal), Olimpia 
(Alexandrina Biră) I g.L, 11. 
ICEMENERG (antrenorul Gh. 
Lăzărescu sl Lenuța Trlcă) I g.t., 
IX Progresul (Viorica Ciocan) 
I g.t. ; băieți ; i. steaua 1 g.t.. 
2—3. C.S.U. Sibiu (la ultimele 
două tumeee: M. Chtrllă), Di
namo Buc. s g.t.. 4. Politehnica 
lași (P. Măgurian si K. Takacs) 
3 g.t., 5—8. Academia Militară
(Gh. Neculce). Dinamo Oradea,
I. C.E.D., IMUAS (D. Mara) 4 g.t., 
5—11 Farul (Gh. Radu), Politeh
nica Buc. (I. Ionescu — 1 g.t., 
suspendat o etapă). Universitatea 
Cluj-Napoca (M. Rotaru) 4 g.t.,
II. Rapid (Gh. ------ “ ~
ion) 8 g.t.

Ghița. M Cara-

• întrecerile
țlonale vor ti 
itor. Primele vor evolua echipele 
feminine, care vor susține me
ciurile etapei I a celui de al 
treilea tur (pe grupe valorice 
1—6 sl 7—12 : etape săptămlnale 
cu jocuri duble) in zilele de 18 
șl 30 ianuarie : formațiile mas
culine vor inaugura turul al trei
lea (grupe valorice 1—4, 5—8 șl 
5—12 ; etape aiptămtnale
jocuri simple) tn ziua de 1 
bruarle.
• Prima acțiune inițiată 

F. R. Baschet in anul 1S85 
fl selecția juniorilor Șnăacuți

cam ploua trior na- 
reluate anul vi-

cu 
fe-

de 
va 

. _ ________ __ __ _ tn
1968) sl Junioarelor (1969), care 
va avea loc in zilele de 1 fl I 
ianuarie, in sala Horească.

(Urmare din pag I)

ANUNȚ
ÎNTREPRINDEREA ECONOMICA DE ADMINISTRARE 

A BAZELOR SPORTIVE, Bd. Muncii 37—3», sector 2, tele
fon 20.70.40/1», angajam da nrgențâ trigotebniștl cate- 
goria 3—5.

Îndoială, ne aflăm in fața u- 
nui talent autentic, al unui 
„vîrf“ al generației viitorului, 
nu numai a prezentului. Iar 
asemenea 
prin 
năr, 
cem 
rea, 
vind 
a concurenților de la anumite 
categorii. Mai există, spre 
pildă, colegii Tamarei Costa- 
che, ploieștenii (la Pitești a 
fost... ora lor !). In primul 
rînd, cealaltă talentată elevă 
a lui Mihail Gothe, devenită 
de-acum un nume, Iulia Mate- 
escu. Abia întoarsă de la 
„Concursul Prietenia" din Cuba 
— cu patru medalii, dintre care 
două de aur —, Iulia și-a a- 
nulat rapid oboseala, cîștigind 
lejer probele In care a fost 
înscrisă și primind, pentru re
zultatul de la 200 m spate 
(2:18,69, cu aproape 4 zecimi 
sub recordul său), trofeul com
petiției internaționale In între
cerea fetelor, după punctajul 
tabelei internaționale, generoa
să cu acest procedeu. E, apoi, 
laureatul concursului băieților, 
Mădălin Iliescu, de asemenea 
ploieștean, de asemenea din 
grupa pasionatului tehnician 
Gothe. Rămlnlnd la acest cen
tru, să-i mai amintim pe Dra- 
goș Băcescu, Al. Moldoveana, 
L, Nicolescu, D. Bălașa, Cătă
lina Antonescu, Viorica Marin. 
A impresionat mai cu seamă 
primul dintre ei, elevul antre
norului Gh. Iorgulescu spulbe
rând numeroase recorduri ale 
categoriei sale (11 ani) și im- 
pun!ndu-se în fața concurenți
lor de Ia ..treapta* următoare.

Deși, de această dată, mai 
în... umbra reușitelor ploieș- 
tene, foarte puternica grupare 
băimăreană are și la vîrsta de 
14 ani un grup bun, format 
din Ad. Pop, D. Panga (locul 
3 în „Cupa Carpați"), B. Roa- 
tiș, Simona Ritti, exbrașo- 
veanca Adriana gerban, în

.vîrfurl" mai sînt 
apele înotului nostru tl- 
ceea ce ne face să tre
ma! ușor peste constata- 
mai puțin plăcută, prl- 
masa cam inconsistentă

centrul olimpic maramureșean 
pregătindu-se acum și orădea- 
nul cu multiple posibilități L. 
Bay, și promițătoarea constăn- 
țeancă Marcela Juca. Dar co
lectivul condus de neobositul 
antrenor emerit Gh. Dimeca 
pregătește, în perspectivă, o 
plină de speranțe generație de 
12—13 ani. Cînd cineva ne-a 
întrebat cu cîtva timp în urmă 
cine ar putea călca pe urmele 
Ancăi Pătrășcoiu ne-am gin- 
dit la Stela Pura. Iar acum, 
la Pitești, ne-am convins că 
această fată de 13 ani, plină 
de ambiție și de energie, are 
toate șansele să devină o mare 
performeră, cîștigul de timp al 
Stelei la 800 m reprezentînd 
doar un singur argument. Ea 
s-a clasat a treia In „Cupa 
Carpați", după Iulia și Tamara. 
Ligia Cozma, Andrea Szigyarto 
(cu un număr... respectabil de 
victorii). Simona Spaia, Simona 
Simu, Ramona Terșanschi sau 
I. Konnyu — iată alte cîteva 
nume băimărene de perspec
tivă.

Dintre... sute de catarge, se 
mai impun, treptat, dar spe
răm că sigur, longilina reși- 
teancă Luminița Dobrescu — 
pe care o vedem un alt ve
ritabil „vîrf" al generației de 
13 ani —, hunedorenii M. tri- 
șan și Fl. Nițu, care se pre
gătesc in centrul olimpic reșl- 
țean, ca și sibianca Uvia Co- 
pariu de altfel, constănțeanul 
D. Boncea, arădeanul C. Cata- 
rig, brăileanul M. Satnolanu, 
bucureștencele Carmen Geor
gescu, de la C.S.Ș. 2, șl Ma
riana Miclea, de la Dinamo, 
de Ia această din urmă bra- 
sistă așteptînd (și promițind) 
mult un specialist al procedeu
lui, A. Șopterian.

Prin tinerii înotători amin
tiți și prin alții pe care-1 aș
teptăm cu proxima ocazie, 
„noul val" al Înotului româ
nesc dă dreptul la speranță. 
Totul e ca drumul lor spre 
performanța autentică să fie 
condus, in continuare, cu mi
gală și înțelepciune.

BRAȘOV, 18 (prin telefon). 
Masiva cădere de zăpadă de 
Ia sfîrșitul săptăminii trecute 
a adus 
tuturor 
de iarnă 
întreaga 
sigur, 
lui alpin și de fond nu puteau 
rămine insensibili la eveni
ment : in consecință, C.J.E.F.S. 
Brașov, comisia județeană de 
resort Brașov și activul vo
luntar din Sinaia și Bușteni 
au procedat la organizarea 
concursurilor inaugurale ale se
zonului 1984—1985. întrucit pre
gătirile necesare formării tra
seelor sînt mai avansate (pe 
platoul Bucegilor a nins la 
mijlocul lui noiembrie), orga
nizatorii brașoveni ai „Cupei 
Cristianul Mare" (progra

bucurie in rândurile 
iubitorilor sporturilor 
din Brașov și de pe 

Vale a Prahovei. De
niei performerii schiu-

mată inițial 1 
șov) au decis I 
cerilor de siaj 
pe Valea Seini 
petiția se desfa 
și joi și este 
schiorilor care I 
a pârtie la I 
nivel n al I 
zon.

Tot miercuri I 
și seria concun 
fond și tot bras 
mii organizatori 
din această lai 
amenajate In I 
Piatra Arsă, dl 
cursul dotat cui 
eembrle" are tal 
de 5 și 10 km I 
15 km masculin 
niorl. I

Carol Gl

LA HĂRNICIA MUNCII, SPORTUL
intre cei de la 
donator, maiștri 
și Atelierul de 
nicianul Gheori 
tre colectivul 1 
canic (maistrul 
și cel al Fabril 
(strungarul Ca 
Place fotbalul a 
ca divizionara J 
mai mult, așa ] 
nu demult ^cu 
Dunărea -(®ărJ 
terminat la eg| 
jinul 
lorii 
ținut 
copii 
concursul Casei 
șoimilor patriei 
și a Liceului I 
tier. „E o ireal 
precizează ingj 
directorul coma 
și președintele 
tive — pentru 
vom reuși să n| 
pentru echipa 
copiilor și 
muncitori 
I.F.E.T. — 
titularii în

Este de 
și in alte 
xistă o inițiati'

(Urmare din pag l)
sportul. Majoritatea oamenilor 
noștri ar putea concura in în
treceri de turism montan, in 
cele de alpinism chiar, avind 
o pregătire fizică permanentă 
și — vă asigur 
unor competiții 
publican !...”

Sprinteneala
I.F.E.T. Nehoiu 
dar, o primă 
ceasta prezență, 
nuă, pe cărările 
le creează șl le menține un 
anumit tonus fizic și spiri
tual, sporindu-le, totodată, ca
pacitatea de muncă. Adevărul 
este, însă, că oamenii I.F.E.T.- 
ului realizează mult mal mult, 
pe planul practicării exercițiu
lui fizic-în mod organizat, fiind 
participanți activi la toate con
cursurile și competițiile inițiate 
de asociația sportivă a Între
prinderii — numită sugestiv 
Carpați —, fie la cele dotate 
cu „Cupa Congresului", fie la 
altele dedicate aniversării Re
publicii, toate Înscrise sub ge
nericul „Daciadei". Place mult 
Ia Nehoiu fotbalul mai ales, 
cu echipe în fiecare sector de 
muneă și cu „dueluri" aprige

— la cerințele 
de nivel re-

celor de la 
ar avea, așa- 
explicație, a- 
aproape confi
de munte, care acestei 

din Intreț 
consolidai 
și junloi

juni
Șl 
vre 
ech
sem 
râmi



I
I
I
I
I
I
I

luminica, la Brașov și Timișoara

L TURNEU MASCULIN
IA „A“ DE VOLEI

Liderii Diviziei „B“ la încheierea turului

xirturilor 
-6) ți In 
'imișoara 
s cel de 
ampiona- 
lmei di

(7:11), 5. Explorări Baia Mare 
8 p (4:12), 6. Elcond Dinamo 
Zalău 5 p (4:5). La turneu vor 
oficia arbitrii N. Găleșeanu, 
S. Popescu, C. Șovăială. E. 
dudec, CI. Murgulescu ți 
Chioreanu.

U- 
V.

I i
I ECHILIBRUL ATAC-APĂRARE

t din o- 
mpei aș-

Interes 
reuniuni 

ă), a e- 
fruntaș, 

lației lo- 
ntrcgului 
Iul pen- 
ă In ca- 
nou Di
nele care 
icum cu 
□ In cu- 
ă situa- 
ese cele 
10 (15:1),
3. Uni- 

iva 8 p 
•șov 7 p

Nu mai puțin interesant 
fi ți turneul plutonului 
cund. în care lupta pentru 
minerea pe prima scenă este 
ca de obicei aspră ți in același 
timp pasionantă. Cele 6 echipe 
pornesc de la situația : 7.
C.S.U. Oradea 9 p <14x5), 8. Ști- 
ința-MotoruI Baia Mare 9 p 
(12:7), 9. Politehnica C.S.Ș. Ti
mișoara 8 p (11:7), 10. C.S.M.U. 
Suceava 8 p (11:12), 11. Calcu
latorul București 6 p (7:13), 12. 
C.S.M. Caransebeș 5 p (4:15). 
Vor oficia: V. Ranghel, C. Pi- 
taru. L. Grun. FL Scorțaru. C. 
Gogoașe, V. Tilcă.

Meciurile vor Începe 
la ora 15,30 (duminică

va 
se- 
ră-

zilnic 
la 9.30).

I
E DIN DIVIZIA I
rulul Dl- 

taregis-
ZimbruJeoni Brăila 3—0. C.SJS.

Suceava — C.P. București 3—3; 
ierta a H-a : Voința București — 
C.S.U. I.E.F.S. București »—î, 
C.S.S. Oțelul Tîrgoviște — Chlm- 
pex n Constanta 3—0, A.S.S.U. 
Craiova — C.S.S.U. Dacia Pitești 
8—1, Confecția București — Chi
mia Tr. Măgurele 3—2 ; seria a 
ni-a : steaua roșie Sibiu — Po
litehnica C.S.S. Timișoara 1—3. 
Maratex Bala Mare — Olimpia 
Metal 33 București 3—2, Armă
tura ZaJău — „U* Cluj-Napoca 
3—0, G.I.G.C.L. Brașov — Metalo- 
tehnlca Tg. Mureș 3—0.

MASCULIN, seria I : A.S A.
Buzău — I.T.B. 3—1, Calculato
rul n București — Rea on ui Sâ- 
vinești 1—3, Prahova IJ>.G. Plo
iești — Electromagnetica Bucu
rești 3—1, C.S.U. Galați — Viito
rul Bacău 3—8 ; ierta a H-a : 
I.O.R. București — Oltul Rm. VH- 
cea 2—3, Rapid București — 
C.S.M. Delta Tuleea 2-3, Electra 
București — PECO Ploiești 3—2 
Dacia Service Pitești — S.A.R.O. 
Tlrgoviște 3—0 ; seria a II1-» : 
Voința Zalău — Oțetul Oraș. dr. 
P. Groza 3—2, A.S.A. Hectromu- 
reș Tg. Mureș — Tractorul n 
Brașov 3—0. Metalul Hunedoara— 
Voința Alba Iulia 3—2, A.S.A. 
Sibiu — ,,U“ Cluj-Napoca 3—0.

(Corespondenți : N. Mateescu,
Toader, Gh. Lazăr. O. Gutu,

. Avanu. V. Popovici, L Io- 
nescu, I. Domuța, C. Gruia, O. 
Bălteanu. T. Siriopol, N. Fețea- 
nu, c. Albu. I. Vlad).

I

I
I
I

Ipinilor,
i porți,

a Bra- 
tatre- 

Bucegi, 
. Com- 
niercuri 
tuturor 

)tul de

eschide 
le schi 
Int pri- 
tnpetițil 

trasee 
cabanei 
1, con- 
BO De
li curse 
Ți 10 și 
I ți ju-

resp.

DINAMO VICTORIA BUCUREȘTI- 
CEL MAI PRODUCTIV ATACofensiv, materializat printr-un 

gol in plus față de toamna tre
cută, gol echivalent, la urma 
urmei, și cu o victorie mai 
mult. In fapt. Dinamo, a că
rei apărare are cifre apropia
te in ultimele două tururi (15 
goluri primite anul trecui, 
în această toamnă) 
rează trecerea la 
reducerii apetitului ofensiv de 
la 33 de goluri marcate 1a 31. 
Dinamo a rămas neînvinsă, 
insă. iată, nu e lider de toam
nă, datorită creșterii număru
lui de remize (5 in turul tre
cut 7 In ultimul !)• Refuzul a- 
părării in deplasare In nume
le ofensivei, risen! atacului a 
avantajat formația stelistă. A- 
celați accent deosebit ți pe a- 
tac, mai exact contraatac, a- 
duce Gloria Buzău, promovată 
pe treapta a 5-a. cu 25 de go
luri marcate ți tot atitea pri
mite. Diminuarea echilibrului 
atac-apărare. In special In jocu
rile din deplasare, a coborit 
această solidă echipă care este 
Universitatea Craiova sub po
dium. Explicația este cit se 
poate de semnificativă tn pri
vința echipei din .Bănie* : a- 
cum un an avea 18 victorii in 
cont 2 egaluri si 5 infringeri. 
■n golaveraj de +12, acum 
mai are un meci de jucat as
tăzi. care nu mai poate schim
ba prea mult datele problemei. 
Pentru că studenții olteni au 
acum numai 8 succese. 3 re
mize ți 5 Infringeri. dar In 
special un golaveraj subțire 
(79—2S). adică mai multe go
luri primite chiar deeit .lan
terna- S. C. Bacău Si de două 
dintre promovate (F.C.M. Bra
șov si Gloria Bnăo).

A crescut punctajul in .față* 
s-a îmbunătății echilibrul alae- 
apărare. o-a ridicat .baremul* 
9i In lupta pentru evitarea re
trogradării. Să reținem doar 
că in toamna trecută trio-ul re
trogradării avea următorul 
punctaj : C. S. Tlrgoviște 11 p 
(golaveraj —13). Dunărea CAU. 
Galați 19 p. Petrolul 8 p. A- 
cum. zestrea .lanternei- este 
de 11 p (golaveraj —8), oricum 
punctaj superior turului trecut, 
ceea ce anunță o primăvară 
de mare luptă. Pînă atunci, insă, 
cifrele invită la un studiu mai 
atent al jocului, al echilibrului 
atac-apărare, altfel spus o a- 
propiere mai pronunțată de fot
balul modern.

Au început calculele In fot
bal. Se citesc, se recitesc cla
samente, se trag concluzii în 
așteptarea returului. Iarna fot
balistică pare lungă, abia a în
ceput, însă sînt atitea de dis
cutat, de pus la punct Toam
na fotbalistică internă poate fi 
privită sub mai multe aspec
te. Unul dintre ele ar fi acela 
al defensivei. S-a Îmbunătă
țit, oare, faza de apărare a 
fotbalului nostru, considerat n- 
neori prea defensiv 7 Plusul în
registrat de unele echipe la 
punctaj se datorează 
sau atacului 7 Nu-i o 
e o temă de meditație, 
chipe nu s-au apărat 
ți cite n-au pierdut 
prețioase din cauza unor de
ficiențe elementare In defen
sivă ! „

Dacă aruncăm o privire asu
pra sistemului defensiv al ul
timei toamne fotbalistice peste 
cele trei eșaloane vom desco
peri veritabile performanțe. Li
derul .etanșeității* 11 reprezin
tă Delta Tuleea, ta divizia a 
treia, cu numai 5 goluri pri
mite. O urmează CJ.L Sigbet 
6 goluri. Electroputere 7, Mus
celul Cimpotang 8. Dunărea 
CJB.D. Galati. V Cluj-Mzpo- 
ea ți Gloria Bistrița, ta _B*. 
cu cite 9 goluri ți— marele lider. 
Steaua, cu 10 goluri primite. 
Nu Intimplător aceste echipe 
sint angajate ta lupta pentru 
promovare sau pentru cuceri
rea campionatului. Simpla lec
tură a .defensivelor* ar putea 
deruta, dacă am ignora .balan
ța* atac-apărare care stă la 
baza jocului de fotbal. Galave- 

i urrna-urmei 
—-----------------  bază tn .citi
rea* unei echipe, te stabilirea 
progresului sau regresului ei. 
Sigur, există ți excepții de la 
regulă. Una ar fi cea oferită 
de seria a V-a a Diviziei .C*, 
In care liderul. Danubiana, are 
golaverajul 0. Iar secondanta 
sa. Petrolul Băicol, eu același 
număr de puncte, are golave
raj negativ —2 !!! Dar campio
natul trebuie privit dincolo de 
excepții.

în fond, poziția Stelei, lider 
de toamnă, se datoreste și Îm
bunătățirii apărării (de Ia 13 
goltiri primite In tarul trecut, 
la 10, acum). Insă ți plusului

Loaz-d jvvuiui UC IU 
rajul înseamnă la 
un indicator de b

I
I
I
I
I
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Iși dato- 

.urmărire*

apir ir ii 
dilemă, 
Cite e- 
atadnd 
puncte

S-A RELUAT CAMPIONATUL DE HOCHEI
tVrmaie din vag 1)

pul, de a nu se fi împăcat cu 
ideea infrîngerii. Șl, poate, acest 
lucru a dat „culoare- șl consis
tență acestui joc palpitant, cu o 
abundentă de faze de poartă 
cum rar am văzut, cu doi por
tari excelențl (Gh. Huțan șl VaL 
Netedu), cu goluri frumoase, din 
clteva combinații excelente, par
că trasate cu rigla pe gheață.

Au marcat : Hălăucă, K. Antal, 
Chlriță, Cazacu șl Șotron — 
Steaua, Solyom 4, Pisăru — 
Dinamo. A condus foarte corect 
st. Enclu, bine ajutat la cele 
două Uni! de FI. Gubernii și Gh. 
Micu.

S. C. MIERCUREA CIUC — 
PROGRESUL MIERCUREA CIUC 
7—3 (3—1, 4—2, 0—0). Meci mult 
mai agitat declt se putea aștepta, 
mal ales tn primele două repri
ze. Pronosticurile nu s-au con
firmat, fiindcă hochelțtll Pro-

greșului s-au... bătut In prima 
parte a meciului, Incercind să 
anihileze, prin elan ți ambiție, 
diferența de valoare tehnică. 
Sport-Club a început bine, a con
dus cu 3—0 In mln. 18, dar In 
finalul primei reprize scorul s-a 
modificat (3—1), pentru ea apoi, 
In repriza secundă, să asistăm 
la un joc destul de echilibrat și 
aprig, tn care chiar dacă echipa 
mal bună a avut avantaj (4—2 tn 
mln. 25 ți 5—3 mln. 30), totuși 
ea nu putea aștepta tn liniște 
sflrșltul partidei, tn ultimele mi
nute ale acestei a doua reprize, 
elevii lui Zoltan Csaka și Ion 
Bața au apăsat pe accelerator, 
detașîndu-se la 7—3. Ultima re
priză a fost calmă, ambele echi
pe părtnd mulțumite de scorul 
înscris pe tabelă. Au marcat: To
dor 2, E. Antal, B. Nagy, L. 
Bartells, J, Bartalis șl Gereb, 
respectiv Petres, Szentes și Koc- 
sls. A condus bine E. Both, la 
centru, ajutat de M. Presneanu 
sl Gh. Micu.

Mircea M. IONESCU

UN ANTRENOR
Vlad Marica a jucat pînă 

nu demult în prima divizie, 
încheind o îndelungată activi
tate fotbalistică, la 34 de ani. 
Cei 20 de ani consacrați fot
balului nu l-au Împiedicat să 
termine A.S.E.-U1. De un an, 
Marica nu a mai apărut ca ju
cător la rubrica noastră. Dar 
iată că fostul inaintaț al lui 
Dinamo, Politehnica lăți. Pro
gresul ți Petrolul continuă să 
se devoteze fotbalului.

„Am ttat pe tufă, cum 
tpune, doar cîteva luni,
iunie am primit oferta Dunării 
din Călărași, echipă căzută din 
Divizia „B“, sancționată eu un 
punct pentru neindeplinirea 
baremului... Am zis că e o 
fantă care mi te oferă. (în 
paranteză, aș vrea să spun că 
oferta mi-a fost făcută în urma 
celor cîteva 
păruseră in 
în care era 
rea mea...)".

începutul 
ușor, desigur.

te
In

RTEA SA DE CONTRIBUȚIE
pildă, tn lupte greco-romane și 
în box, discipline mult îndră
gite șt ele, acolo, la Nehoiu, 
printre muncitorii I.F.E.T.-ului, 
dar, deocamdată, eu încă prea 
puține nume chiar ți pe plan 
județean. Or, crearea unor cen
tre de copii ți juniori prove- 
niți din marea familie a mun
citorilor întreprinderii repre
zintă singura și cea mal bună 
soluție pentru a asigura trăi
nicie acestor ramuri de sport. 

Condițiile climaterice favori
zează, cam din ultima jumă
tate a lunii decembrie ți pînă 
prin mijlocul lui aprilie, prac
ticarea schiului ți săniușului. 
Amatori sint cu sutele, de toate 
vîrstele. Prof. Gh. Stanciu ți 
muncitorul Dănuț Ilie nu mai 
prididesc cu înscrierile, chiar 
de la primele ninsori. Meritul 
celor care iubesc sporturile 
iernii sint cu atît mai mari 
cu cit pîrtiile nu se află tn 
imediata vecinătate a așezării, 
ci tocmai la Gura Teghii, cam 
la 20 km distanță de Nehoiu, 
acolo unde sint programate a- 
proape toate competițiile ju
dețene. Iar ce) din Nehoiu 
transmit întotdeauna bucuria 
lor și celorlalți concurent! cu 
care se intrec pe pîrtii.

(coor- 
Vlaicu) 
t (teh- 
e). In
ii me- 
fănase) 
erestea 
lugică). 
dorința 
Lvadă" 
făcut-o

i spri- 
mun ci
li sus- 
lui de 

pat cu 
llor și 
calitate 
fores-
— ne 

ogdan. 
.F.E.T.

spor
ul ața 
valori 

Irîndul 
viitori 

H la 
lena ți 
miori*, 
ful că 
lort e- 
ră. De

VIITORUL GHEORGHENI — 
DUNĂREA GALAȚI *—0 (2—0.
2—0, 1—0). Am putea spune că a 
fost meciul ratărilor, la acest ca
pitol excelînd Dunărea, care ta 
ce privește patinajul ți combina
țiile tehnice a fost egala adver
sarei sale, dar nu ți ta finali
zare. Hochelțtll din Gheorgheni, 
cu mal multă forță țl decizie ta 
fata porții, au obținut o victorie 
meritată. O notă bună pentru 
ttnărul portar Ceata (Viitorul 
Gheorgheni). Au marcat : Andrei 
2, Ambnis, Korpaa ți Benedek. 
Arbitri : M. Dinu fia centru), M. 
Presneanu șl A. Baîlnt.

rînduri care •- 
ziarul Sportul ți 
anunțată retrage-

nu a fost prea
• .Ctnd am sorii 

tei Călărași, echipa trăia din 
plin amărăciunea retrogradării. 
Mi t-a ți tugerat de către su
porteri ci ar trebui ti mi det-

ADMINISTRAȚIA DL STAT LOTO PROVOSPORI INFORMEAZĂ
• Tragerea MARILOR CÎȘTI- 

GURI la Pronoexprea de astăzi. 
1» decembrie a.c„ va avea loc 
In sala clubului aportiv Progre
sul din București, str. Dr. Stel- 
covicl n.r. 42, taceplnd de la ora 
17,15. Numerele dștlgătoare vor 
tl radiodifuzate, după cum ur
mează : la ora 10 pe programul 
n. la ora 23 pe programul L 
precum ți a doua ri, la ora 8,5S, 
tot pe programul I.
• Se află In vftnzare biletele 

pentru tragerea obișnuită LOTO 
de vineri 21 decembrie. Nu scă- 
pațl prilejul de a vă număra 
printre ultimH câștigători al a- 
nulul, Jucând cât mal multe bi
lete și la această tragere.
• Pentru pasiona ții concursu

rilor PRONOSPORT, publicăm

mal joe etapa completă de du
minică 23 decembrie : 1. Ascoll— 
Milan ; 2. Atalanta—Torino ; 3.
Avelii.no—Lazio ; 4. Como—Vero
na ; 5. Inter—Sampdoria ; 8. Ju
ventus—Napoli : 7. Udtnese—Fio
rentina : 8. Arezzo—Bari ; 9. Ca
tania—Cam pobasso ; 10 Empoil— 
Trlestlna ; 11. Lecce—Perugia ; 
12. Genoa—Monza ; 13. Pisa—Ce
sena.

CIȘTIGURILE CONCURSULUI 
PRONOSPORT DIN IS DECEM
BRIE. categoria 1 (13 rezultate) 
3 variante 100% a 10.511 lei țl 
95 variante 25% a 2.828 lei ; Ca
tegoria 2 (12 rezultate) 87 varian
te 100% a 717 lei ți 1.805 varian
te 25% a 179 lei ; Categdrta 3 
(11 rezultate) 587 variante 100% a 
148 lei ți 15.008 variante 25% a 
37 lei.

• In seria a 11-a a Divi
ziei „B", un lider autoritar : 
Dinamo Victoria București. 
Bilanțul turului pentru a- 
ceastă echipă este deosebit de 
fructuos : 10 victorii, șase re
galuri- și doar un eșec (în 
fața formației C.S. Tîrgoviște
— meci disputat in deplasare, 
in etapa a 2-a), cu un total 
de 26 de puncte. Formația 
bucureșteană are un avans de 
4 puncte fată de Șoimii I.P.A. 
Sibiu ți de 6 față de Automa
tica București, iar o preten
dentă la promovarea tn Divi
zia »A“, C.S. Tîrgoviște, dato
rită Si penalizării cu trei 
puncte, se află in pluton la o 
diferență de nouă puncte 1 • 
în .clasamentul adevărului*, 
Dinamo Victoria are +8 : pe 
teren propriu a pierdut un 
punct (la I. P. Aluminiu Sla
tina, ta etapa a 4-a), iar In 
deplasare a realizat două vic
torii (la Șoimii I.P.A. Sibiu — 
in etapa a 8-a și la Autobuzul 
București — în etapa a 15-a) 
și cinci .remize* (Tractorul 
Brașov. Automatica București. 
Flacăra Automecanica Moreni, 
Unirea Alexandria șl I.M.A.S.A. 
St Gheorghe). • A preluat 
șefia seriei a Il-a după etapa 
a 8-a, io urma victoriei obți
nută io meciul direct de la 
Sibiu, eu Șoimii I.P.A., pis- 
triod poziția de lider pîoă la 
încheierea turului. • De sub
liniat faptul că Dinamo Vic
toria, după eșecul de la Tîr
goviște, din etapa a 2-a, n-a 
mai gustat din .cupa lnfrîn- 
gerii- pînă la terminarea se
zonului oficial de toamnă, rea- 
lizlod 9 victorii și 6 rezultate 
de egalitate. • Formația de 
bază folosită de tinerii antre
nori Florin Cheran ți Ștefan 
Feodot : Eftimescu (16 jocuri)
— Mana (16). Brumaru C7),
Dumitrescu (7). Frincu (17) — 
Ursu (13). Ivan (16). Custov 
(15) — Guda (17), Rădue^nu
(13), Glonț (16). Au mai jucat : 
Barba (1), Vasile (1) — por
tari, Drăghici (9), Nedelcearu 
(9) — fundați, Săndoi (4), I. 
Moldovan (15 — multe doar
parțial) — mijlocași, Popazit 
(5), lordache (5), Aelenei (9)
— înaintași. în vară au plecat 
Ștefan, Mirea, Ciomoavă și 
Cojocaru. .Noutățile" echipei, 
tot din vară : Eftimescu și 
Custov (ambii de la Dinamo 
București), I. Moldovan (F.C.

Constanta), Iordache (F.C. Olt) 
și Drăghici (de la echipa de 
juniori Dinamo București), 
înainte de începerea campiona
tului, antrenorii Cheran și 
Feodot au avut cîteva probleme 
In ceea ce privește alcătuirea 
unei formații puternice, deoa
rece s-au accidentat Dumi
trescu, Aelenei și Ursu, care 
au fost indisponibili perioade 
mai îndelungate (Aelenei oină 
la 30 septembrie, Dumitrescu 
pînă la 30 octombrie). • Au
torii celor 35 de goluri : Glon; 
— 7, Ursu — 6, Guda și Rădu- 
canu — cile 5, Custov și Ior- 
dache — cîte 3, Nedelcearu, 
Frincu, Brumaru. Aelenei ți 
Drăghici — cîte 1 și un auto
gol (Bălan — in partida cu 
Minerul Motru). • .Acciden
tările din timpul pregătirilor 
pentru campionat ne-au creat 
probleme serioase în privința 
prezentării unei echipe capa
bile să atace cu succes șefia 
seriei ți de aceea în primele 
etape rezultatele n-au fost pe 
măsura așteptărilor — ne-a 
spun antrenorul Florin Cheran. 
După cum s-a văzut, noi am 
reușii să trecem cu bine peri
oada critică din primele etape, 
aceasta insemnind eșecul de la 
Tîrgoviște și „egalul" de acasă 
cu I. P. Aluminiu Slatina, ți 
în continuare formația noas
tră a mers din ce în ce mai 
bine. împreună cu colegul meu 
Feodot am încercat să simpli
ficăm cit mai mult jocul, a- 
dieă, pe fondul unei eit mai 
bune pregătiri fizice, jucătorii 
să se demarce in permanentă, 
să plece cit mai repede din 
apărare in faza ofensivă, _a- 
tingindu-se de cit mai puține 
ori balonul. Jucătorii au fost 
disciplinați, nu am avut nici un 
eliminat in acest tur, ei fiind 
preocupați de construirea unor 
faze frumojse : astfel am reu
șit să avem cel mai productiv 
atac din serie. Sintem con- 
știenți de faptul că returul va 
fi foarte greu pentru nr eă 
celelalte echipe vor asalta po
ziția ce-o deținem. De aceea, 
pînă Ia reluarea campionatului 
vom face o pregătire la un 
bun nivel și nu vom neglija 
nici un factor care poate șă 
creeze minusuri în evoluția 
formației în sezonul de primă 
vară. Și sper că în vară vom 
fi în Divizia „A".

Pompiliu VINTILA

TINAR A PORNIT LA DRUM...
part de cel puțin fate jucători. 
N-am urmat acest sfat. Cred 
că e mai bine să te convingi 
tu însuți, să mergi pe mina 
ta*.

Cum s-a realizat metamor
foza echipei din Călărași, care 
este astăzi lider al seriei a

Sublinieri

IV-a, cu o linie de clasament 
impresionantă pentru o echipă 
de Divizia „C“, cu opt victorii, 
țapte jocuri egale si nici o tn- 
fringere 1

Jntr-un fel. Dunărea in
firmă ideea că pe terenurile 
Diviziei soarta echipei In
deplasare e... infringerea. Noi 
am reușit si încheiem turul 
firi infringere. Cum t-a pu
tut realiza acest lucru ? S-a 
muncit mult. Ne-am completai 
totul. Borcan are 16 «ui, F«rin 
— 18. Ambii provin din scoate 
sportivă din Călărași, unde «u 
fort crescuți și educați de iai-

moșul antrenor Ion Merlan".
Cum joacă astăzi Dunărea 

Călărași ?
„Mi-ar fi greu să vorbesc 

in amănunt. Am căutat doar 
să redau echipei plăcerea jo
cului. Rezultatul ? Publicul a 
venit in întimpinarea efortu
rilor echipei. Si astfel, de la 
o medie de 2 000 de spectatori, 
s-a ajuns la 8 000. Ce poate ji 
mai îmbucurător pentru un an
trenor și echipa lui ?“.

Vlad Marica a luat un start 
bun. „Am mizat pe ofensivă, 
pentru că ofensiva e cea care 
atrage un public plictisit de 
insuccese, cum a avut Dună
rea anul trecut. Bineînțeles că 
ofensiva nu a luat-o înaintea 
echilibrului. Așa se face că 
cele 29 de goluri au fost mar
cate de absolut toți jucătorii 
de cimp, iar golgeterul echipei 
este Bogatu, mijlocașul de a- 
coperire, un fel de Bălăni că- 
lirifan*.

Planuri ? .Unul singur. 8 000 
de spectatori și in Divizia 
•B„‘.

loan CHIIULA

ȘTEFĂNESCU -
Eliminat de pe teren ta me

ciul de duminică pentru lovi
rea lui Lăe+tuș (Steaua), gte- 
fănescu (Universitatea Craiova) 
a apărut ieri ta fața Comisiei 
de disciplină. Căpitanul echi
pei reprezentative șâ al forma
ției craiovene a avut o atitu
dine corectă, recunoscîndu-și 
vina și declarînd că «ancțiunea 
dictată de arbitru a fost În
dreptățită. El a mai apus că 
în decursul celor 14 ani de 
cînd joacă în Divizia ^A* a 
reușit întotdeauna să ue «tă- 
pînească, să nu reacționeze in 
nici un fel ia gesturile nespor
tive ale adversarilor aii. De 
data aceasta, însă, a greșit, 
răspunzind la provocările Iul 
Lăcătuș.

AVERTISMENT
Analizind toate aspectele a- 

cestui caz. Comisia de disci
plină, aplicind art. 157 din Re
gulamentul de organizare a ac
tivității fotbalistice — care se 
referă la serviciile aduse de 
un jucător fotbalului românesc 
—, a decis să-l sancționeze pe 
Ștefănescu doar cu avertis
ment.

Ștefănescu a mulțumit Co
misiei pentru înțelegerea ară
tată, luindu-și angajamentul că 
va fi ta continuare un model 
de disciplină, astfel Incît aba
terea de duminică să fie un 
simplu accident In prestigioasa 
sa carieră.

Abaterea lui Pițurcă — eli
minat ți el duminică — va fi 
analizată in ședința de joi a 
Comisiei de disciplină.



SUEDIA, PENTRU A DOUA OARA, 
CÎȘTIGĂTOARE A „SAIATIEREI DE ARGINTn

Anchete tradiționale de sfirșît de an

CEI MAI BUNI SPORTIVI Al ANULUI 1984
18. Mai rapid 

caz, mult mai net 
fi închipuit cineva, 
din reprezentativa 
tranșat în favoarea 
cu echipa S.U.A., 

„Cupei Davis ’84”. 
ei n-au avut

GOTEBORG, 
și, în orice 
decit și-ar 
tenismanii 
Suediei au 
lor partida 
din finala 
Pentru aceasta 
nevoie, în fapt, decit de două 
zile de întreceri, mal precii 
de 8 ore și 42 de minute de 
joc, pentru a obține cele trei 
puncte necesare victoriei, res
tul de partide răminind o 
chestiune de... protocol !

Luni seară, pe' zgura de la 
„Scandinavium”, tinerii jucători 
suedezi Stefan Edberg și An
ders Jarryd, alcătuind un cu
plu omogen și temerar, au în
trecut, după o luptă strinșă și 
echilibrată, perechea americană 
John McEnroe, Peter Fleming, 
considerată campioană mon
dială, a cărei forță de joc și 
valoare competitivă a fost de
monstrată in atitea turnee. De 
altfel, chiar in „Cupa Davis”, 
cuplul american n-a pierdut

nlci una dintre ultimele 15 
partide susținute. Luni însă, 
Edberg șl Jarryd au fost cu 
ceva mai buni și au Învins 
în patru seturi : 7—5, 5—7, 6—2, 
7—5, după trei ore de joc. Cu 
acest punct a fost asigurat 
succesul echipei scandinave, 
care ciștigă, astfel, pentru a 
doua oară, 
de argint”. 
Suedia și-a 
victoria ta 
vis” a fost 
ml echipei nordice fiind atunci 
Bjorn Borg.

Marți au avut loc ultimele 
jocuri de simplu. Potrivit tra
gerii la sorți inițiale, în prima 
partidă s-au întîlnît Mats Wl- 
lander cu John McEnroe, în 
cea de a doua Henrik Sund- 
sțrom cu Jimmy Connors. în 
primul joc McEnroe a obținut 
punctul de onoare intrecindu-1 
pe Wiiander cu 6—3, 5—7, 6—3. 
Rezultatul celei de-a doua par
tide nu ne-a parvenit pină la 
închiderea ediției.

faimoasa „salatleră 
Prima oară cind 

înscris in palmares 
finala „Cupei Da- 
in anul 1975, lide-

Consiliul mondial al boxului 
(WBC) a stabilit, in adunarea 
sa generală de la Montreal, 
că cel mai bun pugilist al a- 
nului a fost americanul Tho
mas Hearns, campionul mon
dial la categoria semimijlocie. 
în decursul acestui an, el șl-a 
apărat cu succes „centura cu 
diamante”, dispunind de italia
nul Luigl Minchillo, panamezul 
Roberto Duran și americanul 
Fred Hutchings.

„Meciul anului” a fost ales 
cel dintre mexicanul Gabriel 
Bernal, campionul mondial la 
muscă, și șalangerul său, 
francezul Antoine Montero. în 
meciul care a avut loc la Ni- 
mes, la 1 iunie, campionul și-a 
păstrat titlul, cîștigînd prin a- 
bandonul adversarului în re
priza a 11-a.

„Meciul cel mai dramatic” a 
fost considerat cel pentru cam
pionatul mondial la categoria . 
ușoară. La 3 noiembrie, pe rin
gul de la San Juan, s-au in-

fruntai mexicanul Jose Luîs 
Ramirez, campionul lumii, și 
portoricanul Edwin Rosario. 
Șalangerul a atacat puternic și 
in repriza secundă adversarul 
său s-a aflat de două ori la 
podea, la un pas de a fi scos 
din luptă. Situația părea cla
ră, dar cu un extraordinar e- 
fort de voință Ramirez a re
luat lupta șl in repriza a pa
tra Rosario, la rindul său, a 
trecut prin momente foarte 
grele, pe care nu le-a putut 
depăși, abandomnd disputa.

Elkjaer-Larssen a 
cel mai bun fotba- 
din acest an, de că-

fost campioa-
1972, la Mun-

MOSCOVA. Partida dintre _e- 
chipele Uniunii Sovietice și Fin
landei, în cadrul „Cupei Izves
tia” la hochei, a însemnat un 
adevărat „galop de sănătate” 
pentru campionii lumii, care 
au cîștigat cu un scor catego
ric : 8—1 (4—0, 1—0, 3—1).
Punctele au fost realizate de : 
Bikov (min. 3), Kasatonov 
(min. 8, 9 și 41), Fetisov (min. 
11), Makarov (min. 33), Lario
nov (min. 49), Guimaev (min. 
51), respectiv Helminen (min. 
58). într-un alt meci. Suedia 
a întrecut R. F. Germania cu 
2—1 (0—1, 1—0, 1—0). Au în
scris : Stahlnacke (min. 22) șl 
Pettersson 
Învingători, 
tru învinși.

INZELL.
1 000 m din cadrul concursului 
internațional de patinaj viteză 
a revenit sportivei vest-germa- 
ne Monika Fries, cronometrată 
în 1:37,11. Proba masculină pe 
aceeași distanță a fost ciștiga- 
tă de austriacul Walter Stein- 
brucker cu timpul de 1:29,44.

MADONNA DI CAMPIGLIO. 
Cursa de slalom super-uriaș 
desfășurată pe pîrtia din loca
litate s-a încheiat cu succesul 
net al lui Marc Girardelli (Lu
xemburg). care l-a învins pe

(min. 
Blum

Proba

(min. 22) șl
51) pentru 
(min. 3) pen-

feminină de

Marc Girardelli,
de la Madonna di Campiglio

----xlui super-uriaj 
A.P.-AGERPRES

ciștigătorul autoritar al slalomut 
Telefoto: A-T

elvețianul Pirmin Zurbriggen 
cu aproape o secundă, ceea ce 
este mult pentru concurențl de 
o asemenea valoare. Girardelli 
a fost cronometrat in 1:41,87, 
Zurbriggen a înregistrat un 
timp cu 91 de sutimi mai 
mare, iar un alt elvețian. Mar
tin HangL a avut In plus, 
față de ciștigător, 1,33 s. Con
cursul a făcut parte din .Cu
pa mondială*. In urma adițio
nării rezultatelor de la slalo
mul special și de la cel su- 
per-uriaș, clasamentul combi
natei este următorul: L An
dreas Wenzel (Liechtenstein) 
21,07 p, 2. Thomas SUngassi»- 
ger (Austria) 38.30 p. X Max 
Julen (Elveția) 44,44 p etc.

WISKL. Primul 
combinată nordică.

RE1T IM 
concurs de 
in .Cupa mondială”, care tre
buia să aibă loc in localitate, 
a fost anulat din cauza lipsei 
de zăpadă '

Preben 
fost ales 
list danez 
tre un juriu alcătuit din 48 
de antrenori ai cluburilor din 
cele două divizii naționale și 
antrenorul reprezentativei na
ționale, vest-germanul Sepp 
Piontek. Elkjaer-Larssen, în 
vîrstă de 27 de ani, evoluează, 
în prezent, sub culorile clubu
lui italian Verona. A făcut 
parte de 46 de ori din repre
zentativa daneză, pentru care 
a înscris 27 de goluri. A fost 
jucătorul nr. 1 al Danemarcei 
la turneul final al campiona
tului european din Franța.

Pilotul francez Henri Pesca- 
rol« a primit, la Stuttgart, 
„Cupa Porsche ’84”, care re
compensează anual pe automo
bilistul cel mai merituos din
tre cei care, evident, conduc 
mașini Porsche. Fost pilot de 
formula L Pescarolo a concu
rat anul acesta In campiona
tul mașinilor de serie, la tra
diționala cursă de 24 de ore 
de la Le Mans și la campio
natul mondial de rezistență 
(locul 4 în clasamentul gene
ral). Al doilea in clasamentul 
.Cupei Porsche ’84* a fost 
lotul american Al Holbert.

★
Presa de specialitate 

R. F. Germania a ales pe 
mai buni sportivi vest-germani 
ai anului 1984. La femei, nu
mărul 1 este campioana olim
pică a săriturii in înălțime. Ul- 
rike Meyfarth (28 ani), câștigă
toare la săritura in înălțime 
eu tm rezultat de 2.02 m — 
record olimpic. De notat că

Meyfarth a mai 
nă olimpică în 
chen, cu 1,92 m. Alegerea ei 
drept cea mai bună sportivă a 
R.F.G. s-a făcut pentru a pa
tra oară consecutiv, ceea ce 
constituie un record ! Nr. 1 la 
bărbați a fost desemnat îno
tătorul Michael Gross, dublu 
campion olimpic la Los Ange
les (200 m liber — 1:47,44 șl 
100 m fluture — 53,08, ambele 
recorduri ale J.O.), care pri
mește acest titlu pentru a treia 
oară consecutiv. Formația de 
spadă, campioană olimpică, a 
fost desemnată drept cea mal 
bună echipă 
anului 1984.

vest-germană a

★
artistici Jayne 

Christopher Dean 
desemnați, duminică

pi-

din 
cei

Patinatorii 
Torvill șl 
au fost 
seara, la Londra, ca cei mai 
buni sportivi britanici ai anu
lui 1984, de către postul de ra
dio și televiziune „B.B.C.”. în 
acest an, cuplul de patinatori 
englezi a obținut medaliile de 
aur la Jocurile Olimpice de la 
Sarajevo și la campionatele 
mondiale de la Ottawa.

★
Comitetul olimpic al 

i-a desemnat pe Tracy 
kins (înot) și Edwin 
(atletism) drept cei mai buni 
sportivi americani din acest an. 
La J.O. de la Los Angeles, 
Caulkins a cîștigat trei medalii 
de aur în probele de 200 m 
mixt — 2:12,64, 400 m mixt — 
4:39,24 și la ștafeta de 4X100 
m mixt — 4:08,34. Performan
ta la 200 m mixt reprezintă un 
nou record olimpic.

Edwin Moses a cîștigat la 
Los Angeles al doilea său titlu 
olimpic la 400 mg cu 47,75 s, 
după cel din 1976, de la Mont
real (47,64 s). Este neînvins in 
peste 100 de curse.

★
Confrații iugoslavi au ales-o 

pe handbalista Svetlana Da- 
sici (Kitici) ca cea mai bună 
sportivă a Iugoslaviei. Căpitan 
al reprezentativei naționale a 
„plavilor”, care a cîștigat cu 
autoritate titlul olimpic la Jocu
rile Olimpice de la Los Angeles, 
ea a fost jucătoarea cea mal 
valoroasă la această competiție.

S.U.A* 
Caul- 
Moses

ULTIMELE JOCURI DIN 1984 IN PRELIMINARIILE CM.
la *- 
preL- 
grupa 
repre-

CINCI RECORDURI MONDIALE
OE ATLETISM OMOLOGATE

DE FEDERAȚIA
In reuniunea sa re

centă, de La Canbe
rra, Consiliul Federa
ției Internaționale de 
Atletism 
cinci recorduri 
diale : 10 000
Fernando 
(Portugalia) 
la Stockholm. 2 iulie • 
săritura cu Drăjina — 
Thierry Vigneron
(Franța) 5.91 m 
și Serghei Bubka 
fU. R.S.S.) 5,94 m. la 
Roma. 31 august : 3 000 
m — Tatiana Kazan- 
kina (U.R.S.S.) 8:22.62. 
la Lreningrad, 20 au
gust 5000 m — Ingrid 
Kristiansen (Norve
gia) 14:5R.R9, la Oslo 
28 iunie. Dintre aces
tea, o foarte bun5

omologa
1 mon- 
m — 

Mamede 
27:13 81

INTERNAȚIONALĂ
valoare are perfor 
mar.ța de la 5 000 m 
realizată de norve- 
g.anca Kristiansen 
pe pista celebră a 
nu mai puțin cele
brului stad'.oo Bisle: 
Intr-o cursă mal pu 

țin familiară — deo
camdată — femeilor 
Kristiansen este pri
ma alergătoare 
parcurge cele 12 
ruri și jumătate 
mai puțin de 15 
nute. Intrednd 
pios recordul 
cancel Mary 
(15:08.26, din 1MZ).

Ingrid
(28 ani) a evoluat 
vară la J.O. de 
Los Angeles. Ea 
concurat (așa cum

care 
tu 
tn 

mi
ce

am er. - 
Decker

Kristiansen
în

TELEX • TELEX •
înot

„Cupa Europei”, de la 
(Norvegia), 
ber : Gross 
m bras : 
2:12.92 ; 100
(R.D.G.) 56,05 ; 100 m
Caron (Franța) 49.67.
100 m spate : Weigang (R.D.G.) 
1:03,21 ; ioo m liber : Verstappen 
"" m fluture:

l :00.44. La 
pe primele

Citeva rezultate din 
i Bergen 
200 m li- 

1:47.39 ; 200 
(U.R.S.S.)

Richter 
liber : 

Feminin :

Masculin, 
(R.F.G.) 
Volkov 

m spate 
100

(Oland-a) 55,90 : 100
Geweniger (R.D.G.) 
masculin și feminin „..... .....
locuri s-au clasat echipele R.D 
Germane.

ȘAH • După 6 runde tn tur
neul de la Titograd conduce Ve- 
limirovici (Iugoslavia) cu 4.5 p 
urmat de Tal (U R.S.S.) cu 4 p.

TENIS • In turneul de la 
Miami Beach (S.U.A.). ..Orange 
Bowl", rezervat junioarelor la

Au mal rămas de jncat. 
cest an. trei mecuri dm 
mm*rtxăe C M Astăzi. In 
L are Joc panxla dintre 
zentaome Greciei și Belgiei, iar 
slmbătă beigsecu se vor deplasa 
La Tirana pentru jocul cu echipa 
Albaniei. Este, desigur, un tur 
de torță pentru lotul Iul Guy 
TtLJa, oare In trei zile va trebui 
să susțină două LcULairi dificile 
In deplasare. El a alcătuit un 
lot de 1* jucători, care, de 
marți, se afiă la Atena. Printre 
aceșua se Pfafl (Bayem
MOncfien) — portar. Renquln 
"Serveee Geneva). Franky Van 
der Ost "F.C. Bruges) — fundași. 
Seif» (Anderiecht). Ceulemans 
'T.C. Bruges). Franky Vereante
ren (AnderiechU Leo Van der 
Elst (F.C. Bruges) — mijlocași șl 
Înaintași înainte de plecare, se- 
'ecțtonerol a declarat : „Știu că 
va fi greu, atit la Atena, cit și 
la Tirana, de aceea voi Întări 
apărarea, eu 5 jucători, și mă 
vel baza pe contraatacuri...” 
înainte de acest joc. sltuatla tn 
g-ipă se prezintă astfel : Polonia

3 p O Jocuri). Belgia 2 p (1 J). 
Albania 1 p (8 J) și Grecia 0 p 
fi 1).Duminică. *1 treilea joc din se
ri* ultimelor partide din 19*4. Un

adevărat derby al codașelor 
grupa a 5-a, Cipru — Olanda, 
care ptaâ acum au susținut cîte 
două meciuri 
vreun punct !
Ungaria 6 p 
(3 J).

ȘTIRI, REZULTATE

fără să fi realizat 
Pe primele poziții: 
(3 j), Austria 4 p

I. F. Germania

maraton, 
care 

patra.
s-a 

In

TELEX • TELEX
categoria sub 16 ani in primul 
tur Diane Samungi (România) a 
eliminat-o pe Rona Daniels 
(S.U.A.) cu 6—3, 6—3. In turul
al doilea, Patricia Tarabini (Ar
gentina) a învins-o pe Karman 
Wikinson (S.U.A.) cu 6—3, 7—5.
In turneul rezervat băieților (sub 
18 ani), In primul tur 
Jose Amin Daher l-a 
pe Mihnea Năstase 
cu 6—2, 6—0. Alte

brazilianul 
eliminat 

(România) 
rezultate : 

Bruno Oresar (Iugoslavia) — Amit 
Noar (Israel) 6—2, 6—3 Joao Sil
va (Portugalia) — Eduardo Gon
zales 7—5, 6—1, Christian Mlnuss 
(Argentina) — Andrew Sznajeder 
(Canada) 0—6, 6—4. 6—t

TENIS DE MASA în ..Cupa 
orașelor ttrgurl” (feminin) ; 
Spartaous Budapesta — Olimpia 
Ljubljana 5—1.

de finală ale 
trase recent La 
partide Lnlere- 
ecouri, după 
In „Cupa cu- 

Bayera 
Â.S. Roma, Uli H6-

• In sferturile 
cupelor europene, 
sorți, stat multe 
sânte. Istl clteva 
tragere* 1* sorți, 
prior-, despre meciul 
MOncben 
nes, (director tehnic al iul Ba
yern) spune : „Va fi, desigur, o 
confruntare grea, dar daci echi
pa noastră va arăta șl la primă
vară forma din turul camoiona- 
tutut, nu am emoții...” Ricardo 
Viola (Roma) s ,,Mă bucură că 
returul este programat pe terenul 
nostru șl dacă vom avea o com
portare remarcabilă la Mtinchen 
slnt toate șansele să ne 
căm”. In C.C.E., despre 
Juventus—Sparta Praga, 
plero 
bului

califi- 
meciul 
Glan- 

Bonlperti (președintele clu- 
torinez) afirmă : ..Nu stnt

mulțumit de tragerea la sorți. 
Echipele cehoslovace sînt Întot
deauna capabile de mari surpri
ze. Șansele noastre le estimez la 
5* la sută_ ”. în „Cupa U.E.F.A.”,
despre meciul Inter — F.C. Koin, 
K. H. Thiele (vicepreședintele lui 
F.C. K51n) declari : „Vor fi 
jocuri foarte grele pentru noi. cu 
attt mai mult că Inter a elimi
nat pe Hamburger S.V. Cred că 
totul va depinde de meciul re
tur, de la Milano*.
• Intr-un meci amical disputat 

la Nicosia, selecționata Ciprului 
a Învins cu 1—0 (0—0) echipa 
Luxemburgului.
• La Cairo, tn meci amical, 

reprezentativa Norvegiei a dispus 
de echipa olimpică a Egiptului 
cu 1—0 (1—0). A înscris Davidsen 
(min. S0).

Campionatele naționale intre două sezoane

CURSA SOLITARA
A LUI BAYERN MUNCHEN
început la 25 august, campiona

tul R.F.G. și-a consumat la 8 
decembrie ultima etapă a tu
rului, Echipele au dovedit. cu 
cîteva excepții, un mare apetit 
ofensiv și o eficacitate ridicată, 
dovadă fiind faptul că în cele 150 
meciuri disputate s-au marcat 555 
goluri, adică o medie de 3,7 go
luri de meci. Numărul spectato
rilor a fost insă mai mic decit 
in sezonul trecut, media înregis
trată fiind de 2! 000 
cu aproximativ 1000 
mal puțini decit in turui sezonu
lui 1983—84. Cel mai mulți spec
tatori (70 000) au fost prezenți la 
meciul Bayern Miinchen — Ham 
burger S.V„ iar cei mai puțini 
(6 000) la partida F.C. K81n — 
Bayem Urdingen.

Pe primul loc in clasament se 
situează (chiar și fără K. H. Ru- 
mmenigge) Bayem SIflnchen, 
care s-a aflat pe această poziție 
in toate cele 17 etape, tar di
ferența de două puncte care o 
separă de cea de a doua clasată 
putea fi mult mai mare, dacă ba
varezii n-ar fi cedat patru pune-

spectatori, 
spectatori

te acasă (două cu Mannheim șl 
cite unul ou Bochum și Ham 
buirg). Ei lșl datorează poziția 
din atașament atât valorii lotu
lui (printre alții, evoluează Pfaff 
Hoeness. M. Rummenigge, 
genthaler), omogenității Iul. 
șl priceperii antrenorului 
Lattek-, oare a Imprimat echipei 
o tactică de joc modernă șl 
competitivă. Punctul forte al e- 
chiipei îl constituie linia mediană 
(Dremmler, Matthăus, Lerby).

Locul , secund este ocupat 
Werder Bremen, echipa cu 
mai bun atac (Meier, Relnders 
și Voller), avînd 51 goluri mar
cate, dar cu o apărare destul de 
penetrabilă — 28 goluri primite, 
cu toate că In defensivă joacă 
doi internaționali (portarul Bur- 
denskl șl fundașul Pezzey) Pe 
locul trei se află Borussia MSn- 
chengladbach, o echipă fără ve
dete (doar Rahn este „Internatio
nal”), dar omogenă șl eficace — 
pe locul doi la acest capitol eu 
46 goluri marcate.

Ultimele trei locuri ale clasa 
mentulu! stnt ocupate de echi-

Dieter Hoeness „decanat- de 
vîrstă al lui Bayern Miinchcn 
Telefoto: A.P. — AGERPRES

.aub- 
mal 

Bielefeld și 
ele părînd a ti 

„condamnate” la retro- 
Dar balonul este totuși,

pele cu loturile cele mal 
țlri" șl cu evoluțiile cele 
slabe s Dortmund, ' ‘
Braunschweig, 
definitiv 
gradare, 
rotund...

Pau! ZAHARIA
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