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La sfirșit de an, cu gindul la J. O. 1984

DE LA BUCURIA SUCCESELOR PREZENTE
LA MAREA RĂSPUNDERE A REPREZENTĂRII OLIMPICE
La ora bilanțului, mișcarea 

noastră sportivă a făcut, la 
rindu-i. duminică. în frumosul 
Palat al Sporturilor si Culturii 
din Capitală. o trecere în re-

Autorii celei moi mari surprize la Campionatele mondiale de ca iac-canoe din 
acest an, tinerii caiaclști Angelin Velea, Ionel Lețcale, Ionel Constantin >1 
Nicolae Fedosel (do Io stingă la dreapta), medaliațl cu aur la K 4-1000 m.

vistă a marilor succese dobîn- 
dite în acest an. a principalilor 
realizatori ai acestora. Prilel 
de satisfacție si bucurie pen
tru toti sportivii care au fost 
recompensați cu trofee, cupe 
si diplome pentru locurile de 
frunte cucerite în campionate 
mondiale, europene si în alte 
importante competiții interna
ționale. dar si pentru milioa
nele de iubitori ai sportului din 
tara noastră — dintre care ’ cî
teva mii au fost părtași directl 
si entuziaști la această sărbă
torire — festivitatea de dumi
nică s-a constituit într-o ma
nifestare unanimă a caldei re
cunoștințe si dragostei nemăr
ginite pentru conducerea parti
dului si statului nostru, perso
nal pentru tovarășul NICOLAE 
CEAUSESCU, secretarul gene
ral al _ partidului, președintele 
României, pentru grija perma
nentă pe care o poartă tinere
tului sportiv al patriei.

Martori oculari la entuziasta 
si tinereasca desfășurare a fe«- 
tivitătii. am rămas impresio
nați. de asemenea, de emoția 
— atît de omenească chiar si 
la niște mari performeri, căliți 
în focul asprelor întreceri — 

cu care fiecare sportiv laureat 
de la foarte tinerele gimnaste 
care abia au pășit De Dodiumul 
celor mai importante compe
tiții internaționale si Dină la 

cei care au în vitrina cu tro
fee numeroase medalii olim
pice. mondiale si europene, 
cînd isi auzea strigat numele.

Bucuria lor. desigur profundă 
la ora bilanțului anului pre- 
olimpic. nu se exterioriza prea 
mult dominanta landurilor lor 
fiind — se înțelege de ce — 
marea răspundere pe care o 
simțeau ca sportivi olimpici, 
succesele sărbătorite rămînînd 
— iată, de De acum — doar o 
premisă pentru ee va fi la 
Jocurile Olimpice din 1984. An
gajamentul solemn rostit în 
numele sportivilor olimpici, de 
o recordmană mondială, dădea 
glas, sub cupola sălii, tocmai 
acestor gîndurL Si tn acele 
clipe ne aminteam de frumoa
sele cuvinte ale marelui căr
turar Tudor Vianu : „Pe fapta 
fizică a antrenamentului spor
tiv se dezvoltă un mare număr 
de însușiri ai achiziții morale". 
Si tricolorii s-au angaiat în 
fata conducerii de partid si de 
stat a întregii mișcări spor
tive. să apere cu fierbinte pa
triotism sl dragoste nețărmu
rită culorile patriei, să mun
cească sl să se pregătească fără 
preget dînd dovadă de disci
plină. spirit de sacrificiu si

—Wte Năstase, ca de obicei la sflrșit de an, acasă

„MI-AM ALES TURNEE ÎN CARE 
SĂ MĂ PREGĂTESC PENTRU «CUPA DAVIS»
Scenă care ar fi putut inspi

ra pe un pictor : Ilie mersese 
în camera mamei sale cu o ca
nă de lapte, au rămas împreu
nă un timp, apoi, ținînd-o cu 
duioșie la pieptul său, au intrat 
amîndol în sufragerie, oprin- 
du-se pentru cîteva clipe în 
fața bradului împodobit încă de 
pe acum pentru Anul Nou. 
„Ești așteptat, Iliută. Fă-|i tre
burile și-om mai discuta ! A- 
vein atîtea să ne spunem..." 
Am lăsat să treacă vreo cîteva 
momente, și am început discu

ția cu Ilie Năs
tase. „încerc, pe 
cit îmi permite 
timpul, să mă aflu 
linsă ai mei. ală
turi de mama mea. 
la fiecare sfirsit 
de an. Mă bucur 
că am reușit si a- 
cum. Voi petrece 
Revelionul in fa
milie. Aștept un 
an întreg aceste 
clipe fericite". 

tărie de caracter, respectînd le
gile deplinei soortivitătL în a- 
renă si în viata de fiecare zL 

Am nrivit adesea în tribune, 
atrași de căldura aDlauzelor si

Va reuși Marla Macovel să trans
forme aurul „europenelor" din 1993 
într-o medalie olimpica în 1984 ?

a îndemnurilor care se asociau 
urărilor înscrise Pe panouri și 
De tabela electronică a sălii. 
Am avut bucuria să citim în 
ochii copiilor, veniti cu părinții 
sau cu profesorii lor. nu numai 
admirația pentru eroii arenei 
sportive, ci si dorința lor de 
a fi. miine. ca ei. Ștafeta ge
nerațiilor — care a fost atît 
de generos înfățișată în sim
bolicele demonstrații de hand
bal si fotbal — a căpătat ast
fel noi si promițătoare dimen
siuni.

J.O. 1984... J.O. 1988... J.O. 
1992...

L-am ascultat, i-am înțeles 
starea sufletească, apoi am tre
cut la ale tenisului. Firește, am 
dorit mai întii să știm ce gîn- 
dește marele nostru tenisman 
despre partida din luna februa
rie, în cadrul „Cupei Davis", 
cu reprezentativa S.U.A. Se va 
afla și Ilie printre protagoniștii 
acestei atît de așteptate dispu
te ?

— Sigur, doresc din toată ' ini
ma să fac parte, pentru a cin- 
cea oară, din echipa țării mele, 
în meciul cu tenismanii ameri
cani. Vedeți, însă, chestiunea 
nu este chiar simplă. O voi fa
ce numai dacă îmi voi da sca
ma că sînt capabil să lupt cu 
toate puterile mele. Altfel, de 
ce să ocup un Ioc în echipă ? 
Mă pregătesc, cu toate acestea, 
pentru eventualitatea că va fi 
nevoie de serviciile mele. Pri
mele trei turnee de după 1 ia
nuarie, la Philadelphia și două 
la Palm Springs, le-am ales 
specia! pentru a-i revedea — 
oare a cita oară ? — pe posi

MANIFESTĂRI SPORTIVE DEDICATE 
ZILEI DE „30 DECEMBRIE1*

In aceste zile, pe întreg cuprinsul 
țârii, au loe numeroase manifest&rl 
sportive dedicate aniversării Repu
blicii, manifestări donate cu „Cupa 
30 Decembrie", latâ cîteva relatări 
primite de la corespondenții noștri :

© BRAȘOV: C.J.E.F.S., prin comisia 
de specialitate, în colaborare cu 
comisia sport-turism din cadrul Con
siliului județean al sindicatelor a or
ganizat douâ atractive concursuri de 
popice pe arena Hidromecanica din 
localitate (pentru sportivi legitimați 
în campionatele județene și rvelegfti- 
mați). La legitimați (100 bile mixte), 
au cîștigat Octavia Stoia (A. S. „Fe
roviarul") cu 430 p.d. șl Vasile Boer 
(A. S. „Flaeâra-) cu 414 p.d. ; la 
nelegitimați (40 bile mixte), prime
le locuri le-au ocupat Elena Buna urs 
(Steagul roșu) șl Dumitra Prodan 
(A. S. „Răsăritul*). Tot In oraștrf da 
la Poalele Tîmpel, peste 40 de mem
bri al U.J.C.M. au participat (și par
ticipă deoarece partidele de tenis 
de masă se dispută In această sâp- 
tăminâ) Ia faza finală a competiției 
dotată cu „Cupa 30 Decembrie, or
ganizată de clubul Voința. întreceri
le de popice le-au cîștîgat Felida 
Râducanu sl Adorîan Gavrilâ, Iar 
cele de șan Doina Flencheș șl Con
stantin Comânîțâ. Șl la întreprinde
rea de tractoare s-au întrecut cîte 
8 echipe (la handbal șl volei) din 
sectoarele productive. Oțelâria a ie
șit pe primul loc la handbal. Finala 
la volei se dispută miercuri. (Victor 
SECAREANU).

© GALAȚI: Aîcl s-au consumat între
cerile la volei și popice organizate

RETROSPECTIVĂ 1983

IN PERSPECTIVA J. O. 7984

Cu două medalii dc argint $1 una dc Bronz ia C. n.

CANOTAJUL NOSTRU FEMININ
A REALIZAT UN BIEANȚ BUN, 

CARE PUTEA FI ÎNSĂ FOARTE BUN!
Anul acesta ca-

notoarele si-au lan
sat schiturile pe 
apă cînd primă
vara era încă de
parte. cînd ghețu
rile mai pluteau pe 
lac. Era o grabă 
anume planificată, 
o arzătoare dorință 
de a cuceri cit mai 
multe locuri frun
tașe la cel mai 
mare concurs din 
acest an preolim- 
pic — Campiona
tele mondiale de Ia 
Duisburg.

în ziua finalelor, 
fetele — bine pre
gătite pe Snagov 
— au fost prezente 
in toate cele sase 
probe ale C.M. tn 
prima cursă, echi
patul Olga Bular- 
da. Chira Apostol. 
Maria Fricioiu, Flo- 
riea Lavrig. Vio
rica Veres a cuce
rit medalia de ar
gint la 4+1 rame, 
depășind — cu un finis pre
lungit. de mare spectacol — 
puternica formație a Uniunii 

bilii tenismani ai S.U.A. care 
vor veni ia București.

— Ați vrea să... alcătuiți e- 
chipa S.U.A. ?

— Este dificil s-o fac, pentru 
simplul motiv că prietenul meu 
Arthur Ashe are foarte multe 
„nume" la dispoziție. îi va ale
ge, desigur, pe cei mai în for
mă. Oricum, este cert că John 
McEnroe nu va lipsi. Și cred 
că nici capriciosul Jimmy Con
nors. Ar mai fi apoi Fleming, 
Arias, Genne Mayer, Teltscher. 
Am discutat, destul de recent, 
cu McEnroe. I-am spus : Jo. 
dacă vii la București, prietenii 
mei te vor întîmpina cu sunete 
de tălăngi. Știu că nu-ți place 
„muzica" asta ! Evident, a fost 
o glumă, dar nu neg că am vrut 
să fiu puțin răutăcios...

— Cu Segărceanu v-ați văzut 
în ultima vreme ?

— M-a vizitat zilele acestea

Ion GAVRILESCU

(Continuări In pag 2-3)

de Consiliul județean al stadfcatefor. 
Oțelul a terminat pe tacul I la vo
id ; la popice i Marla ButarA (do 
ba A. S. Comerțul) pi Potricd Chia- 
ru (A„ &. Ancora). La handbal,
C. 5. Șc. nr. 1 a organizat o com
petiție la care au luat parte 15 for
mații (fete șl băieți) din mol multe 
județe ale ț&rH. Competiția a fost 
adjudecată de echipele dubufui or
ganizator. (Tolomac S1RIOPOL).
• BACĂU i In organizarea 

C.O.E.F.S. este în curs de desfășurare 
o competiție de șah ta care Iau 
parte 12 formații provenind din aso
ciațiile sportive Metalurgia, 
Victoria, C.F.R., Poștașul șl Aurora. 
Foarte atractive so dovedesc șl con
cursurile de popice care au angajat 
(în finale) pe pistele de întreceri 
peste 20 de băieți șl tot atîtea fete 
de la A.S. C.F.R., Viitorul șl Bara
jul C.S.H. (Iile IANCU).
• BORȘA : In frumoasa stațiune 

cu același nume. din Maramureș, 
prin preocuparea deosebită manifes
tată do C.O.E.F.S, ou fost amena
jate și date, recent. In folosință, în 
cinstea zilei de „30 Decembrie", trei 
noi pîrtH de schi pentru probele al
pine. Accesul ta aceste pîrtH, în 
lungime de 2 400 m. 1 200 m șl 860 
m. este asigurat prta tracțiune meca
nică (tefescaun șl telesehF). De a- 
semeneo, ta complexul de trambuli
ne s-au făcut pregătirile necesare 
apropiatelor concursuri de lamă. 
Menționăm totodată că s-a amenajat 
o nouă trambulină pentru începători^ 
în lungime de 15 m. (Gheorghe 
PETER).

Elena Horvath ji Rodica Arba, medaliate cu 
argint in proba de 2 rame la C.M. de la 
Duisburg, aspiri la un loc pe podiumul de 
premiere la J.O. Foto: Vasile BAGEAC

Sovietice. în a doua finală, ti
nerele Elisabeta Oleniuc, Ma- 
rioara Ciobanu au obținut me
dalia de bronz la 2 vîsle. în 
cursa imediat următoare. Rodi
ca Arba și Elena Horvath au 
devenit vicecampioane mondia
le la 2 rame.

Așadar, după primele trei fi
nale — trei medalii : două de 
argint și una de bronz. La ju
mătatea întrecerilor, bilanțul e- 
ra bun. El .reprezenta un pro
gres față de ediția- precedentă 
a campionatelor mondiale, de 
la Lucerna (o medalie de ar
gint șl două de bronz). Specia
liștii prezenți în tribunele de 
la Wedau întrevedeau, .însă, 
școlii de canotaj de la Snagov 
un bilanț foarte bune în fina
la cu nr. 4, urma sa evolueze 
marea favorită a probei de sim
plu, Valeria Racilă, vicecampi- 
oană mondială anul trecut în 
țara cantoanelor. Dar, partea 
pozitivă a „retrospectivei ’83“ a 
canotajului nostru feminin o 
vom încheia aici. în drum către 
cea mai strălucitoare medalie, 
în nerăbdarea dinaintea celor 
citeva minute care o despărțeau 
de cucerirea titlului suprem, 
Valeria Răcilă a neglijat un 
lucru ce s-a dovedit a fi hotă- 
rîtor în cursa finală : verifica
rea siguranțelor care împiedică 
visîeîe să iasă din făgașul lor. 
Campioana noastră se pregătise 
cu sîrgu’ntă pentru acest se
zon, ieșise victorioasă în mai

Vasile TOFAN

(Continuare in pag 2-3)



cu putință, loan Petru are timp să discute eu 
reporterul fără ca antrenamentul sd sufere. 
Ci din contră, Să ciștige. Pentru că Ileana 
Manole știe perfect ceea ce trebuie să facă 
o grupă de copile la încălzire, deși este doar 
intr-a treia, la „generală 46", deși are numai 
8 ani. Ileana Manole se formează pe ea Însăși 
ca performeră in gimnastica sportivi, dind 
comenzi din

INVESTIȚIA INTELIGENȚĂ
A PROFESORULUI DE GIMNASTICA

kmin
penalizare), 2. A.S.A. Bra-

Carol GRUIA coresp.

★

CRITERIUL JUNIORILOR

rina

COMPETIȚIA POLOIȘTIL
ua

și 
țin-

1—
I

cursa de 10

„CUPA A.S.A. BRAȘOV", PRIMUL CONCURS
UE BIATLON AL SEZONULUI

I. Lestien, învingător
capul șirului de colege care șer

puiesc de-a lungul și de-o 
latul covorului. Explicația 
profesorului loan Petru e 
simplă. „O mare campioană 
trebuie să aibă foarte dez
voltată conștiința propriei 
sale valori, a propriei sale 
pregătiri. Nadia era imba

tabilă si pentru că era convinsă că e de ne-- 
invins". E simplă,, intr-adevăr, explicația. E 
simplă și materializarea acestei idei: acest 
talent deosebit care este Ileana Manole tre
buie pregătit pentru a urca pe podiumurile 
viitoare, iar faptul că ea conduce o parte din 
antrenament nu constituie decit un exercițiu 
menit să ajute la împlinirea acestui deziderat. 
Simplu, intr-adevăr.

Dar n-a fost întotdeauna așa.
Pentru a ajunge la această concluzie, i-au 

trebuit profesorului loan Petru ani mulți de 
experiență, de muncă, de gindire, ziua și 
noaptea. Poate că Marilena Vlădărău — fosta 
sa elevă — a fost o excepțională gimnastă 
de echipă, dar nu o prim-solistă tocmai pen
tru că pe vremea aceea loan Petru nu știa 
acest adevăr de care e convins astăzi. Poate. 
Timpul il va proba sau infirma prin Ileana 
Manole. Sau printr-o altă micuță gimnastă 
care-i va „pica" peste ani în mină, lui și 
soției sale. Și poate că atunci, adevărurilor 
de astăzi le va adăuga altele. Descoperite in 
urma altor ceasuri de muncă, a nenumărate 
zile și nopți de reflecție, a mii de experi
mente. Fetele sale vor munci la aparate, dar 
alături de covor, profesorul va munci la fel 
sau poate mai mult. Va lucra cu mintea și 
aceasta este — la urma urmei — definitoriu.

Radu TIMOFTE

săptămînii trecu- 
amenajat in Va- 

din apropierea

La sfirșițul 
te, pe traseul 
lea Rîșnoavei, 
Predealului, s-a disputat primul 
concurs de biatlon al sezonului, 
dotat cu „Cupa A.S.A. Brașov". 
In prima zi (vineri) pirtia a 
fost excelentă și a oferit con
diții bune de Întrecere, in timp 
ce simbătă condițiile meteorolo
gice s-au schimbat, zăpadă 
moale, grea influential rezul
tatele. Au avut loc curse de 
seniori și juniori, atît indivi
duale, cit și de ștafetă. Vineri 
s-a disputat proba de 10 km, 
dominată de sportivii de la 
A.S.A.. clasați pe primele trei 
locuri, In timp ce la juniori a în
vins un reprezentant al clubu
lui Dinamo Brașov.

Ștafeta de 4 X 7,5 km a fost 
ciștigată de echipa formată din 
membrii lotului olimpic, care, 
efectuînd două ture de penali
zare, au depășit cu doar 4 sec. 
cea de a doua formație a spor
tivilor de la A.S.A. REZULTA
TE TEHNICE : 10 km, seniori S 
1. Imre Lestien 33:46 (o tură 
de penalizare), 2. Mihai Radu
lescu 33:47 (2), 3. Vincențiu Pe
lin (toți de la A.S.A.) 34:21 (1). 
Proba juniorilor a fost cîștiga- 
tă de Sorin Popa (Dinamo) 
37:12 (4) ; ștafetă : 1. Lotul o- 
limpic (Vladimir Todașcă, Fran- 
cisc Foriko, Imre Lestien, 
Gheorghe Berdar) 1 h 51:04 (2

ture
șov Ih 51:08 (0), 3. Steagul ro
șu Brașov 2 h 04:07 (4) ; ju
niori, 3X7.5 km : 1. A.S.A. I 
Brașov (M. Cioacă, K. Onodi, 
S. Csedo) 1 h 26:30 (2), 2. Di
namo Brașov 1 h 29:12 (3), 3. 
A.S.A. II 1 h 35:52 (7).

Marți se va disputa Ia Pre
deal „Cupa Dinamo" la biatlon, 
cu proba de 20 km individual.de la „23 Au-

6 și 9 ani In-
sala de gimnastică 
70 de fetițe intre 
toate puterile să ajungă la faima 
fac cu ajutorul și sub suprave- 

„____  .... loan Petru și Ion Hagiescu, ale
Getei Dumitrescu și Alinei Goreac. care, toți, 
alcătuiesc catedra de gimnastică a Clubului 
sportiv școlar bucureștean „Viitorul". Se mun- - 
cește din greu, un antrenament durează două 
ore și ceva, dar nu timpul contează in pri-^ 
mul rind, ci ceea ce se petrece in această 
perioadă pe covor sau la aparate și, nu in 
ultimul rind, in preajma lor. Nu miilor de 
repetări, nu exercițiilor de subjugare a ten- 
doanelor și de supunere a fibrei, nu dezvol
tării simțului de echilibru, intr-un cuvint nu 
perfecționării, pas cu pas, secundă cu se
cundă, a elementelor de tehnică le vom de
dica rîndurile de față. Ci celor ce se petrec 
in mintea unui antrenor de gimnastică, cel 
care organizează și oferă un scop clar imen
sei cantități de muncă depusă de el și de 
elevele sale. E vorba despre investiția de in
teligență.

Bunăoară, loan Petru este foarte liniștit la 
începutul ședințelor. Doar in aparentă insă, 
El dă comanda de începere a încălzirii ți 
așteaptă ca evenimentele să se petreacă de 
la sine, supravegheate de la o oarecare dis
tanță, in modul cel mai corect și responsabil

Zilnic, in 
gust", vreo 
cearcă din 
Nadiei. O 
gherea lui De azi, pe Valea Rîșnoavei 

din apropierea Predealului, se 
va desfășura „Cupa Dinamo 
Brașov" la biatlon. în program 
o cursă de 20 km, urmînd ca 
joi să aibă loc proba de ștafe
tă. Miercuri, în ziua de pauză, 
organizatorii preconizează o 
trecere de schi fond.

Joi, la Predeal, va avea 
ședința biroului federal al 
derației române de schi-biatlon, 
pe ordinea de zi figurînd o 
trecere în revistă a stadiului 
pregătirilor loturilor olimpice 
de schi și biatlon în vederea 
Jocurilor Olimpice de iarnă de 
la Sarajevo.

In Divizia masculină „A" de handbal

Handbaliștii se grăbesc ! E- 
tapele se tin lanț Dentru bu
nul motiv că — fiind singurii 
sportivi români calificați, deo
camdată, 
încă multe 
astfel ca la 
noastră să 
mai bună 
îndeDlini obiectivul olanificat.

Dar. deocamdată cum spu
neam. campionatul Diviziei ..A" 
menține trează atentia iubito
rilor handbalului. Desigur, pre
vederea expresă din regulamen
tul actualei ediții, aceea ca 
primele 11 etape să se desfă-

pentru J.O. — sint 
lucruri de făcut. 

Los Angeles echipa 
se prezinte in cea 
formă pentru a-si 

obiectivul 
deocamdată.

CALITATEA JOCURILOR IN CREȘTERE
soare în 4 turnee, pe terenuri 
neutre, i-a lipsit pe suporterii 
locali de posibilitatea de a-si 
vedea la lucru sportivii favo- 
riti. Astfel se explică, 
altele, faptul că — asa 
ne relatează corespondenții noș
tri. si cum noi înșine am vă
zut Ia citeva partide unde am 
fost prezenți — sălile sint arhi
pline. Handbaliștii. Ia rindul 
lor. se străduiesc să ofere par
tide plăcute si. cel puțin for
mațiile din primul eșalon valo
ric (cele care își dispută locu
rile 1—6 în clasamentul final), 
reusesc acest lucru. în această

între
cum

CURIHD PUPA ÎNCEPUTUL NOULUI AN,

SCRIMERII REVIN PE PLANȘELE COMPETITIONALE
Curînd după debutul noului 

an. sezonul competițional in
tern 1984 de scrimă va progra
ma. în Capitală, importante 
competiții. Astfel, în sala Flo
reasca. la 5 și 6 ianuarig vor 
evolua pe planșe spadasini! și. 
respectiv, floretistele. In ca
drul primei etape a campio
natului național individual de 
seniori, aceleași arme fiind a- 
poi prezente, 
rie, la etapa 
lor naționale 
mijlocul lunii 
pectiv între 12 și 15. vor intra 
tn competiție, tn cadrul acelo
rași etape, sabrerii și floretiștii.

Și tot la începutul . primei

luni a noului an, tinerii scri- 
meri români vor lua parte la 
campionatele internaționale ale 
Budapestei.

în 7 și 8 ianua-
I a Divizii- 

„AM și ,,B“. La 
ianuarie. res-

privință echipa campioană — 
am numit formația Steaua — 
menține ridicată ștacheta ca
lității. Faptul este dovedit de 
scorurile la care cîstigă elevii 
lui Radu Voina si Otto Tel
man. în general la diferente 
mari. Stelistii nu au pierdut 
nici un meci în 13 etape și. 
desigur. în intenția celor doi 
antrenori este să continue pe 
aceeași linie. Dinamovistii bucu- 
resteni se mențin aproape, o 
singură partidă pierdută con- 
ferindu-le încă 
puțin teoretic ■ 
schimb de locuri
S-ar părea că H.C. Minaur are 
asigurat locul III. dar echipa 
băimăreană așpiră la mai mult.

Dacă — indiferent de poziția 
ce o vor ocupa — primele sase 
echipe clasate la finele cam
pionatului sint cunoscute, cu 
totul alta se prezintă situația 
în privința celei de a* doua 
iumătăti a clasamentului. Cele 
mai amenințate cu părăsirea 
primei scene sint Relonul Să- 
vinesti si Constructorul Oradea 
(doar cu cite două victorii).

șanse — cel 
■ pentru un... 

cu liderii.

a
CLASAMENT

nistite.
Să așteptăm, oricum, etapele 

următoare.
Ion GAVRILESCU

1. STEAUA 13 13 0 0 391-304 39
2. Dinamo B. 13 12 0 1 385-284 37
3. H.C. Min. 13 10 1 2 369-318 34
4. Dinamo Bv. 13 6 1 6 301-292 26
5. Ind. Mîrșa 13 6 0 7 316-348 25
6. Constr. Ar. 13 5 2 8 296-298 25

7. Mim. Cavnic 13 6 0 7 325-362 25
8. Poli. Tim. 13 5 2 6 288-284 25
9. „U“ CJ.-N. 13 3 1 9 292-315 20

10. Tract. Bv. 13 3 0 10 316-374 19
11. Constr. Or. 13 2 2 9 278-322 19
12. Relo-n Săv. 13 2 1 10 282-338 18

dar nici Tractorul Brașov Și
Universitatea Cluj -Napoca nu
au destule motive să fie li-

® Derby-ul din etapa a 
XlV-a dintre Dinamo București 
și H.C. Minaur Baia Mare va 
avea loc miercuri 28 decembrie, 
în sala Floreasca din Capitală, 
începînd de la ora 15.

Celelalte meciuri ale etapei 
vor avea loc ioi.

rr
în București, la poligonul a- 

coperit Dinamo, s-a desfășurat, 
timp de trei zile. „Criteriul 
juniorilor II" la tir pentru arme 
speciale cu aer comprimat. 
Competiția a reușit să fie ceea 
ce si-au dorit organizatorii (fe
derația de specialitate), adică 
un examen al muncii princi
palelor secții din tară, care au 
drept obiectiv 
formarea foarte 
tasi. asigurarea 
mîine al tirului 
fiind rezultatele 
pozițiile ocupate 
lele generale, se cuvin scoase 
în evidentă. în primul rind. 
secțiile C.S.M.. U.T.A. si C.F.R. 
din Arad (antrenori : I. Vast- 
lescu. A. Turtea, Carmen Dră- 
guceanu. la pușcă. A. Csik. la 
pistoale), ai căror reprezentanți 
au dominat maioritatea probe
lor. Continuă să fie cu deose
bire „productivi" specialiști ca 
Teodor Jeglinschi si Vladimir 
Eckert (I.E.F.S. și. respectiv, 
Dinamo). Alte secții (Construc
torul Galati. Pionierul Arad) ar 
trebui mai substantial spriji
nite local, de vreme ce. în 
ciuda unor condiții vitrege, reu
șesc să aibă reprezentanți in 
lupta pentru primele lccuri.

depistarea 
tinerilor 
schimbului de 
românesc. Date 
înregistrate si 
în clasamen-

ILIE NĂSTASE, CA DE OBICEI LA SFÎRȘIT DE AN, ACASĂ
(Urmare din pag. 1)

de cîteva ori. Am și stabilit 
citeva ore de antrenamente. 
Dar, apropo de Florin. Am vă
zut, în vară meciul său de la 
Wimbledon cu McEnroe. Tină- 
rul meu prieten a jucat exce
lent I-am spus, și cred că așa

CANOTAJUL FEMININ A REALIZAT

va face, să joace la fel și în 
partida de la București...

Ilie Năstase a precizat apoi 
că dacă va juca în „Cupa Da
vis" cu S.U.A. va veni acasă cu 
10—12 zile înainte, pentru a se 
pregăti serios. Cunoaște supra
fața de „GreenSet", sțune că 
„este destul de înceată față de 
alte covoare sintetice, dar că 
zgura ne-ar fi avantajat mai 
mult. Oricum, însă, cînd joci 
cu McEnroe nu contează nici

suprafața, nici locul. Doar felul 
cum joci contează". Am discu
tat mult despre tenis. Conside
răm util să mai redăm una 
din opiniile lui Ilie Năstase 
privitoare la viitorul tenisului 
nostru. „Trebuie început cit 
mai devreme. La 3—1 ani am 
văzut copii trimiși să învețe te
nis. De la 5 ani intră deja în 
concursuri. Trebuie să facem și 
noi la fel. Este singura solu
ție.. “

(Urmare din pag

RE 
ieți 
283 
(C.I 
rius 
Mol

în competiția de polo orga
nizată de clubul Rapid Bucu
rești. dotată cu „Cupa 30 De
cembrie". s-au disputat alte 
două etape. Sîmbătă. echipa de 
iuniori a Rapidului a reusiț 
să întreacă pe C.N. A.S.E. cu 
4—2 (1—1. 1—0. 2—1. 0—0). în 
derbyul zilei s-au întîlnit Di
namo si Rapid. După o primă 
repriză echilibrată, feroviarii — 
lipsiți de unii titulari — au 
trebuit să se recunoască învinși 
in fata campionilor, cîstieători 
cu 9—5 (0—0. 1—0. 3—2. 5—3). 
Foarte disputată, partida Stea-

UN BILANȚ BUN
paje 
a păstra, spre a consolida po
ziția canotajului nostru feminin 
în arena internațională — lo
cul 3 Ia C.M. de Ia Duisburg, 
in clasamentul pe națiuni, după 
R. D. Germană și U.R.S.S.

întrecerile din acest sezon 
nautic au confirmat valoarea e- 
chipajelor de 4-ț-l rame, 2 ra
me și 2 vîsle, medaliate cu ar
gint și bronz la ultimele cam
pionate mondiale, candidate la 
un loc pe podiumul de premiere 
la J.O. de la Los Angeles. De
sigur, Valeria Răcilă rămîne 
„simplista" noastră nr. 1, cu 
șanse reale la o medalie olim
pică. Echipajele de 4-f-l vîsle 
și 8+1, aspiră, de asemenea, la 
un loc fruntaș în finalele ma
rilor întreceri de pe Lake Cassi- 
tas. Angajamentul, hotărîrea 
colectivului de antrenori condus 
de prof. Victor Mociani, ambi
ția, dorința canotoarelor vizea
ză mărirea numărului medalii
lor la viitoarele Jocuri Olimpi
ce, sporirea strălucirii lor, prin 
muncă, disciplină și dăruire to
tală 1

1) făcute și desfăcute, spre
PROMISIUNI DIN PARTEA

multe regate internaționale. Ac
cidentul avea să se producă 
imediat după start, cînd — su
prasolicitată — una din vîsle 
s-a desprins din furchet, cînd 
Valeria Răcilă era în prim-pla- 
nul camerelor de luat vederi, 
cînd conducea, pe prima sută 
de metri, cu aproape o jumăta
te de barcă ! Se confirma, În
că o dată, că verificarea am- 
barcațiilor înainte de a pleca 
tn cursă este de importanță ca
pitală. După acest trist episod, 
echipajele de 44-1 vîsle și 8+1 
n-au mai avut tăria morală (dar 
nici combativitatea) să evolueze 
conform așteptărilor.

Sigur, în liniștea atîtor seri 
din Siliștea Snagovului, antre
norii au analizat (unii, sperăm, 
autocritic), au reluat de zeci 
de ori filmul întrecerilor de la 
Duisburg, în perspectiva viitoa
relor Jocuri Olimpice. Vor fi, 
înaintea startului de pe Lake 
Cassltas, mulți kilometri de 
parcurs pe apă, multe concur
suri de verificare. Vor fi echi-

ȘAHULUI

In această vacanță de iarnă 
elevilor, sectorul 2 al CEFS

PITIC

a 
a 

lansat o primi acțiune sportivă 
de masă — un festival al șahu
lui deschis elevilor din școlile 
generale. Găzduit, tn condiții 
excelente, tn mai multe săli 
din strada Logofătul Luca 
Stroici 13, acest festival a con
stituit, realmente, un succes al 
șahului de masă : peste 300 de 
pionieri șl școlari s-au aflat 
printre particlpanți, mal tntii 
la un simultan susținut de can- 
didații de maeștri Gabriel Io- 
naș, Dan Teodorescu și Nlcolae 
Diaconescu cu băieții și Diana 
Gheorghe cu fetele. Un simul
tan pasionant încheiat cu ctteva 
surprize, trei dintre mintșahiștli 
din școlile acestui sector reușind 
să țină tn... șah pe rutlnații lor 
adversari. Numele lor, Mugurel 
Voicu, Gabriel Schwartzmann 
și Dumitru Alexandru. „Toți trei, 
promisiuni pentru șahul de

performanță", afirmă Barbu Sl- 
nlșteanu, din- conducerea comi
siei de șah a sectorului 2 al 
Capitalei, care ține să adauge : 
„Dorim Insă ca numărul șahiș
tilor '
mult

Și, 
nizat 
pitic 
lui de care am amintit, a mai 
cuprins un campionat al capi
ilor, elevi de la școlile gene
rale nr. 10, 19, M, 27, 30, 31, 
SO, 51, S2, 53, «4, 77 etc. Un 
campionat tn care s-au impus 
Cristina Pleu (Școala generală 
27), Daniela Ciuncan (Școala 
generală 21) și Lidia Popescu 
(Școala generală SI), precum șl 
Adrian Chimoala („50"), Tașan 
Barba („30") și Florin Rupe- 
deal („10“) la grupa mică, Du
mitru Alexandru („50“), Ionuț 
Chirlcuță („«<“), Laurențiu Nu- 
țu („26“) și Doru Plrșoiu („53") 
la grupa mare. Flnaltștl sau 
sporttvi care au urcat pe po
diumul fruntașilor.

tn totul, o reușită 1 Președin
tele CEFS al sectorului 2 al

de perspectivă să fie cu 
mai mare..."
tn consecință, a fost orga- 
acest festival al șahului... 
care, în afara simultanu-

Capitalei, Radu Tonciu, s-a 
declarat satisfăcut de felul cum 
au răspuns conducerile (colilor 
generale și profesorii de speciali
tate din sector la această frumoa
să acțiune sportivă de masă. Nă
dăjduiește totodată ca „și tn 
această „recreație" de lamă a 
acestui an școlar elevii unități
lor de învfițămtnt din sector să 
fie prezenți Ia clubul de va
canță al șahiștilor, organizat în 
același loc..." Copiii, partici-



DIVIZIONARELE „A“ IN CIFRE Șl COMENTARII

jî de la Coverciano

NfA TREBUIE 
SPECTACULOS"
irul Mircea Radulescu
•u tentia De întreaga lui desfășu- 
oi rare. Asa cum au subliniat in 
:a cuvintul lor F. Sordilto. Dre-
u. ședințele federației italiene de
17 fotbal, si dr. V. Jira. membru 
In in comisia tehnici a F.I.F.A.-ei, 
1- acest reputat centru tehnic de 
t- formare si perfecționare a ca- 

drelor a înlesnit — si o face 
fe- in continuare — un util schimb 
tu de experiență intre tehnicieni 

din foarte multe țări ale lumii. 
\j — La concret, care a fost te- 
L matica lui ?
L_ — în linii mari, eursul a pre- 
i rentat si analizat mai multe

categorii de probleme. Partea
pur tehnică au alcătuit-o refe- 

r ratele susținute de L. Anto-
r" niotti (care, profitind de carac-

terul festiv al cursului. împli
nirea a 25 de ani de existentă, 
a încercat o istorie a evoluției 
tehnicii si tacticii. Pe plan au- 

L tohton si mondial). N. Comucci
(care a făcut o incursiune în 
metodele de antrenament) si 

h H. Marotzke (un instructor
i F.I.F.A.. care a prezentat o a-

k naliză a ultimului campionat
L. mondial).
>. — Ne-ar interesa, deocam-
) dată, citeva din ideile de prim-
) Dlan ale referatelor...

— Apreciez ca foarte intere- 
r sântă si. totodată, reală urmă-

1° toarea idee sinteză la Anto-
L niotti : „Pentru ca fotbalul să
p atragă în continuare marele du-
b blic. PERFORMANTA trebuie

obținută în mod SPECTACU- 
I) LOS, în asa fel incit scopul,
I adică victoria, să nu scuze mij-
I) toacele". Este o idee de avan-
) gardă, ca să-i spunem asa —

H Ia care echipa noastră natio-
r nală, ca si unele echipe de
- club, an și aderat — susținută,
I- cu brio, de o altă opinie-con-
; cluzie De care tehnicienii lucizi
r ai fotbalului o doresc trans-
r pusă în practică : „antrenorii,
I fără excepție, trebuie să aibă
l un rol decisiv în evoluția fot-
b- balului, ne linia menținerii lui
f- in limitele SDortivitâtii. împo-
[’• triva_ violentei, a oricăror stări
b. de încordare oe dreptunghiul
r gazonului. Toți tehnicienii să
p fie uniți sub lozinca : în fotbal

să învingă cel mai bun si cel 
I maj corect !“
I — fn concluzie...
I Cuprinzînd lecții practice,

colocvii prevăzute cu materiale 
didactice, planșe, casete-video. 

L cursul si-a atins scopul. Dealt- 
L fel. tot ceea ce s-a discutat timp 

de o săptămină Ia Coverciano 
h va fi adus la cunoștința tehnî- 
I, elenilor noștri, la începutul a- 
L nului viitor, mai precis în zi- 
E lele de 5. 6 si 7 ianuarie, cu 
[ prilejul consfătuirii pe care o
h va organiza F.R. Fotbal.
I G. Nic.

1. WNAMO 17 10 5 2 33-15 25
• A obținut 14

puncte acasă (a
pierdut două punc
te cu Steaua) șl
11 In deplasare 
(cite două cu Ra
pid, C.S. Tîrgoviște 
și Sportul studențesc, 
cite unul cu Politeh
nica Iași. Dunărea 
C.s.U. Galati. F. C. 
Argeș, Jiul și S.C. 
Bacău).
• Golgeterll echi

pei : Augustin 7 go
luri, Dragnea 6, 
Nemțeanu, Orae șl 
Mulțescu — cite 4, 
Iamandl 3, Mărgi
nean, Dlma șl Turcu 
— cite 1, Gălățeanu 
(Petrolul) șl Dumi
trescu (C.S. Tlrgo- 
viște) — cite un au
togol.
• Jucători folosiți : 

20 — Moraru, Red- 
nio șl Custov — cite 
17 meciuri, Nicolae,

Augustin și Tălnar-

cite ÎS. Dragnea ÎS, 
Orac 14. Movilă șl I. 
Marin — cite 15, An- 
done 12. Stănescu 
șl Mulțescu — cite 
11, Mărginean S, Ia- 
mandi 7, Nemțeanu 
S, V. Radu 4, Eftl- 
mescu șl Turcu — 
cite 2. Dima 1.
• Podiumul remar- 

caților : 1. Rednlc a 
fost trecut de 9 ori 
cu majuscule In ca
seta tehnică. 2. Drag
nea 8, 3. Augustin 7.
• Cartonașe roșii : 

nici unul.
• Cartonase gal

bene : 10 — 7 jucă
tori ; cele mai multe: 
Mulțescu, Augustin 
și Nicolae — cite 2.
• A beneficiat de 

3 lovituri de la 11 
m, toate transforma
te (Nemțeanu 2 șl 
Orac) ; a fost sanc-

REDNIC
țlonată ou 2 penalty- 
uri ; unul transfor
mat. unul ratat.
• A expediat 27Ș 

de șuturi (140 acasă 
— 13S In deplasare), 
dintre care 11Ș pe 
poartă (54 acasă — 
«5 in deplasare).

CAMPIONII St RESPECTĂ
• Campioana „en titre- nu s-a lăsat pînă n-a devenit și cam

pioană de toamnă. Atuul campionilor: maturitatea lor în joc.
• Campionii au terminat turul la un pas de al doilea record, 

al eficacității, echipa din Sos. Ștefan cel Mare aflîndu-se. după 
Steaua, pe locul secund în clasamentul golurilor marcate. f
• Maturitatea, liniștea și ideile moderne in jocul echipei vin 

îl de pe banca antrenorilor, unde se află, intr-un fericit cuplu, 
unul dintre „bătrînii înțelepți" apreciațî In fotbalul nostru, Du
mitru Nicolae-Nicușor, și un tînăr de mare ambiție. Cornel Dinu,
• Forța de joc a echipei a venit si din moralul robust al 

formației care a intrat în teren, indiferent de improvizații. 
Improvizații datorate unui nefericit lanț de accidentări (Mulțes- 
eu, Nemțeanu, Iamandi, Andone — am amintit numai piesele 
je bază) care au afectat, logic, randamentul echipei.

• Campionii sînt lideri de toamnă,' lideri în „clasamentul ade
vărului", în cel al deplasărilor și primii în clasamentul sporti
vității. așa cum stă bine oricărei echipe mari.
• O echipă mare ca Dinamo putea obține însă, credem, mai 

mult din acest tur, dacă nu ar fi „acceptat" prea ușor „remizele" 
cu adversari inferiori cum s-a întîmplat la Galați (unde dina- 
moviștii aveau în palmares 4 victorii), la Iași (6 victorii), la 
Petroșani (3 victorii), la Bacău (7 victorii) și Pitești (4 victorii). 
Succesul de la Tîrgoviște, care a însemnat, de fapt, respingerea 
ideii unei alte remize, susține, credem, afirmația.
• Pentru eă Dinamo înseamnă echipa care a eliminat pe 

Hamburg, ceea ce nu poate uita nimeni !
Mircea M. IONESCU

2. STEAUA 17 11 2 4 39-13 24
• A obținut 14 

puncte acasă (a pier- 
Out două puncte cu 
Sportul studențesc)

LĂCĂTUȘ
șl 10 în deplasare 
(cite două cu F.C. 
Argeș, Corvinul, Di
namo și F.C. Olt ; 
cite unul cu C. S.

Tîrgoviște șl Rapid).
• Golgeterll echi

pei î Lăcătuș 10 go
luri. Pițurcă 8, Clm- 
peanu 7, Pușcaș șl 
Ballnt — cite 4, Lau- 
rențlu, Majaru, Tur- 
eu. Stoica șl Petcu 
cîte 1. Călin (Petro
lul) autogol.
• Jucători folosiți:

20 — Ballnt șl Lăcă
tuș — cite 17 me
ciuri, lovan, Tățăran, 
Eduard șl Pițurcă — 
cîte 16 Fi. Marin șl 
Petcu — oițe 15, Ior- 
dache 13, Pușcaș, 
Majaru șl Cîmpeanu 
— cite 11, Turcu 10, 
Stoica 9. Launențiu 
7, Ducadam 6, An- 
ghelinl, Belbdedicl șl 
Dlaconescu — cite 3, 
Fodor 1.

• Podiumul remar-
caților : 1. Lăcătuș

a fost trecut de 9 
ori eu majuscule in 
caseta tehnică, 2. fl 
Marin 7, 3. Iordache, 
Balint șl Majaru — 
cite 6.
• Cartonașe roșii 1 

nici unul.

• Cartonașe galbe- 
bene : 20 — 10 jucă
tori ; cele mai mul
te : Fl. Marin șl E- 
duard — cîte 4.
• A beneficiat de 

2 lovituri de la 11 m, 
ambele transformate 
(Lăcătuș șl Petcu); a 
fost sancționată cu 
un penalty, transfor
mat
• A expediat 221 

de șuturi (147 acasă 
— 74 in deplasare), 
dintre care 95 pe 
poartă (63 acasă — 
32 m deplasare).

SUPORTERII SIEIIȘTI, MU1JUMIJI Șl NU PREA...
• Locul 2 la sfîrșitul turului poate fi socotit bun, luindu-se 

în considerare numeroasele partide reușite ale echipei, dar poate 
fl socotit și nemulțumitor, gîndindu-ne la unele jocuri pe care 
echipa le-a ratat copilărește, inadmisibil.
• A făcut achiziții în majoritatea lor inspirate, la începutul 

campionatului: 1. Lăcătuș, 2. Pițurcă. 3. Tătăran, 4. Petcu etc.
• Echipa s-a legat bine, un timp. Apoi au apărut unele ne- 

sincronizări surprinzătoare (de joc, de concepție) care i-au afec
tat randamentul.

• A iuțit mult jocul, trecînd în „viteza a 4-a“ pe lingă destule 
echipe care ajung cu greu la viteza a 3-a. (De aicj șj ploaia 
de goluri înscrise: 39 !)
• Antrenorii Jenei Si Stănculescu au așezat bine apărarea, sin

gura greșeală evidentă — amendată indirect de Lucescu la Na
țională — fiind nefolosirea portarului Iordache tot timpul cit 
a fost valid, foarte valorosul goal-keeper stelist rămînînd evi
dent omul nr. 1 din toate punctele de vedere în formația militară.
• Lipsită de un conducător de joc de clasă (gen Dumitru, 

Dobrin sau Mulțescu), echipa s-a bazat pe altruismul și dărui
rea excepționale ale lui Majaru, a cărui accidentare a marcat 
evident (negativ) evoluția echipei, construcția jocului ei.

• Conducerea tehnică nu are explicații — și cu atît mai mult 
vreo justificare — pentru tpfrîngerea, la proporțiile știute (1—3), 
de la Galați !
• Cu lotul său, cu condițiile sale excelente, poate face — ar 

trebui să facă ! — mari progrese în retur.
Marius POPESCU

3. UNIV. CRAIOVA 17 10 2 5 26-14 22 0 REVENIRE IA... TIMP
• A obținut 14 

puncte acasă (a pier
dut două puncte cu 
Politehnica Iași) și 8 
în deplasare (cîte do
uă cu Chimia, Du
nărea C.S.U. și F.C. 
Olt ; cîte unul cu 
A.S.A. Tg. Mureș șl 
Jiul).
• Golgeteril echi

pei : Cămătaru 8 go
luri, Cîrțu și Irimes- 
cu — cîte 5, Negrilă 
2, Beldeanu, Ticlea
nu, Tilihol. Ungurea- 
nu, Bîcu șl Săndoi — 
cîte unul.

• Jucători folosiți : 
20 — Ad. PopesCu 17 
meciuri, Negrilă șl 
Ticleanu — cite 16, 
Tilihol. Ungureanu, 
Geolgău șl Cămătaru 
— cite 15, Lung, Ște- 
fănescu, Donose șl 
Trimes cu — cite 14. 
Clrțu 13 Săndoi 8.

Beldeanu și Bîcu — 
cîte 7, Păuna 5, 
Bica 4. Boldicl 3, 
Balacl și Drînceanu
— cîte 2.
• Podiumul remar-

caților : 1. Stefănes-
cu a fost trecut de 
16 ori cu majuscule 
în casetele tehnice, 
2. Ungureanu 9, 3.
Negrilă șl Ticleanu
— cîte 8.
• Cartonașe roșii : 

Ungureanu (etapa a 
5-a) și Donose (eta
pa a 16-a).

• Cartonașe galbe
ne : 13 — 10 jucă
tori ; cele mal mul
te : Negrilă 4.
• A beneficiat de 

6 lovituri de la 11 m: 
4 transformate (Iri- 
mescu). 2 ratate (I- 
rlmescu) ; a fost 
sancționată cu 2

FORMAȚIA F. PASCĂ - PROTAGONISTA REUNIUNII
învingătoare In două alergări 

și sosind de trei ori pe locul se
cund, formația antrenată de F. 
Pașcă a fost protagonista zilei. 
Odeon, condus cu brio de talen
tatul D. Iorga, și Ilot, strecurat 
din nou pe coardă la sosire de 
tînărul F. Baicu, au produs cele 
două mari surprize ale zilei, în- 
chizind toate pariurile angajate, 
inclusiv cel austriac. Două vic
torii a obținut și formația antre
nată de I. Oană : Majiuc și-a 
dominat net adversarii In finalul 
cursei, iar Relativ, condus cu a- 
bildtate potrivit stării pistei, a 
reușit victoria în fața Secăricăi, 
imprudent lansată la atac. Cam
pionul pe 1983, M. Ștefănescu, a 
reușit să salveze o victorie ce 
era compromisă deoarece Secret 
intrase în buestru și trebuia des
calificat de comisarii alergărilor, 
el trecînd în mers neregulat po
toul (pînă cînd comisarii vor to
lera astfel de neregularități ?).

Cea mai disputată cursă a zilei 
s-a terminat deat-heat între Su
dor și Tenor, ambii susținuți e- 
nergic în finalul cursei de G. 
Grigore și, respectiv, D. Toduță. 
Principala alergare a zilei a re
venit Iuliei, condusă într-o fru
moasă cursă de așteptare de T. 
Marinescu. N. Gheorghe, eu 
precizia-i cunoscută l-a cor.dus 
la victorie pe Hălmaș, tar Per
soana a reușit să smulgă un cap 
pe potou la mare cravașă Da
nielei.

REZULTATE TEHNICE : Cursa 
I : 1. Hălmaș (N. Gheorghe) 
1:37,8, 2. Honorică, 3. Oazan.
Cota : cîșt. 1, ord. 8„ ord. triplă 
85. Cursa a n-a : L Secret (M. 
ștefănescu) 1:31,1, 2. Adorata.
Cota : cîșt. 3, ord. 32, ev. 15. 
Cursa a m-a ; 1. sudor — Te
nor (Grigore — Toduțăl 1:32, 
8—1 : 30,7. Cota : dșt. 4—1, ord. 
închisă — 4, ev. 26.4. Cursa a 
iV-a : 1. Persoana (Sandu) 1:35,2,

ȘTEFĂNESCU
penalty-uri : unul
transformat, unul
ratat.
• A expediat 232 

de șuturi (165 acasă 
— 67 In deplasare), 
dintre care 113 pe 
poartă (74 acasă — 
39 In deplasare).

HIPISM

3. Daniela. 3. Suditu. Cota : dșt.
8, ord. închisă, ev. 60 șl 5, ord. 
triplă 354. Cursa a V-a : 1. Ma- 
nuc (Oană) 130,1, 2. Hadeș, 3. 
Radna. Cota : cîșt. 2.40, ord. 4. 
ev. 14 ord. triplă 190. Cursa a 
Vl-a : 1. Tulia (Marinescu) 1:33,6,
2. Excelent, L Percutor. Cota : 
dșt. 6. ord. 20. ev. 24, ord. tri
plă 729. Cursa a vn-a : 1. Odeon 
(D. Iorga) 1:33,0, 2. Respect. Co
ta : cîșt. 5, ord. Închisă, ev. 43, 
triplu 3—5—7 383. Cursa a Vni-a:
1. Bot (Baicu) 1:31,6, 2. Halmeu,
3. Humor. Cfota : dșt. Închisă, ev. 
închis, ord. triplă închisă. Cursa 
a IX-a : 1. Relativ (Oană) 1:39A
2. Secărica, 3. Jurata. Cota : dșt.
9, ord. 60. ev. 370. ord. triplă În
chisă, triplu 7—8—9 Închis. Pa
riul austriac s-a ridicat la suma 
de 57.505 lei și a fost cîștigat de 
un buletin cu 6 cal.

A. MOSCU

ADMINISTRAȚIA DI SIAT LOTO PRONOSPORT WFORNEAlA
CÎȘTIGURILE TRAGERII PRO- 

NOEXPRES DIN 21 DECEMBRIE.

Cat. 1 : 2 variante 25% a 29.678 
lei ; cat. 2 : 4 variante 25% a 
14.839 lei ; cat. 3 : 11 variante 
100% a 2.327 Iei și 40 variante 
25% a 707 lei ; cat. 4 : 89,50 a 663 
Iei ; cat. 5 : 231,25 a 257 lei ; cat. 
6 : 7.903 a 40 lei ; cat. 7 : 231,75 
a 200 lei ; cat. 8 : 4.212,75 a 40 
lei. Cîștigurile de Ia categoria 1 

' au fost obținute de loan Uveges

din Brașov și ’ respectiv Gheor.- 
ghe Sita din Deva, astfel obți- 
nînd fiecare frumoasa sumă de 
29.678 lei.

IN ATENTIA PARTICIPAN- 
ȚILOR !

Ca «ie obicei, în preajma Re
velionului se lansează emisiunea 
specială limitată LOZUL ANU
LUI NOU, care oferă părticipan- 
ților posibilități sporite de a ob

ține autoturisme ..Dacia 1300“ și 
importante sume de bani : 50.000, 
10.003, 5.000 lei etc. ÎNCERCAȚI 
SA VA NUM ARAȚI ȘI DV. 
PRINTRE PRIMII MARI CÎȘTI- 
GATORI I © Pentru a se crea 
condiții optime de participare 
Ia tradiționala tragere extraordi
nară Loto a Revelionului din 1 
ianuarie 1984. în cursul acestei 
săptămîni nu vor mai avea loc 
tragerile obișnuite Pro-noexpres 
și Loto.

• Semifinalista Cupei U.E.F.A. n-a mai putut repeta traseul 
de primăvară.
• O oboseală psihică (derivind și dintr-o explicabilă uzură 

fizică) și-a pus amprenta pe comportarea ei în prima parte a... 
toamnei: atunci cînd — pe plan extern — a pierdut, la pe- 
nalty-uri. la Hajduk Split, iar în plan autohton a fost învin
să, acasă, de Politehnica Iași !
• In partea a doua a întrecerii, antrenorii Constantin Oțet și 

Nicolae Ivan au mai redresat barca, echipa din Bănie întoreîn- 
du-se cu ambele puncte de la Rm. Vîlcea. Galați și Slatina !
• Revenirea Universității Craiova aproape de forma sportivă 

care a consacrat-o, precum și de piscurile clasamentului, ne 
apare cu atît mai merituoasă, cu cît, și în acest interval de 
timp. la_ indisponibilități mai vechi (Bălăci, Crișan, Beldeanu), 
s-au adăugat altele, pe motive de accidentări sau de suspendări, 
ultimele „defecțiuni" implicînd. desigur, din partea clubului o 
intensificare a muncii de educație.

• Aceste indisponibilități, mai vechi sau mai noi, au însemnat, 
Intr-un fel, și un... profit pentru conducerea tehnică, care. în 
scopul încropirii unui „11“ etapă de etapă, a rulat un mare 
număr de jucători tineri, cu reale perspective de titularizare: 
Săndoi, Bîcu, Păuna, Bica. Drînceanu.
• Deși a folosit jucători aproape cît pentru două garnituri, 

Universitatea a fost în multe din meciurile turului echipa omo
genă pe care o cunoaștem.

Gheorghe NICOLAESCU

UN SUCCES PENTRU DV., 
UN CADOU PLĂCUT Șl UTIL 

PENTRU CEI DRAGI I

TRAGEREA EXTRAORDINARA
LOTO A REVELIONULUI

FIECARE VA
RIANTA JUCATA 
— O SANSA DE 
A OBȚINE :

• autoturisme „Da
cia 1300“

• mari sume de 
bani

• excursii peste 
hotare

12 EXTRAGERI 
= 120 NUMERE !

Biletele de 25 Iei 
participă la toate 
extragerile.

CONSULTAȚI 
PROSPECTUL ȘI 
JUCAȚI DIN TIMP 
NUMERELE PRE
FERATE !

Un bilet la a- 
ccastă tradițională 
tragere poate fi și 
UN CADOU ORI
GINAL, PLĂCUT 
Și UTIL.



Să-i cunoaștem pe candidafii In finala „Cupei Davis“ ANCHETE BE SFÎR$IT DE Al

noștri olimpici AUSTRALIA SUEDIA 1-1

ION LUNGOCIU

Satul de vacantă Fundata are 
o frumoasă tradiție sportivă. 
De ne aceste meleaguri. în 
care zănada se menține o bună 
Derioadă de timp, au olecat 
spre performantă un însemnat 
număr de schiori fondisti. Prin
tre aceștia se află si Ion Lun
gociu. Născut la 20 aprilie 1961, 

destul deacest băiat blond, 
firav, s-a dovedit extrem de 
vioi nrintre colegii de...
rație. Fotbalul din curtea scolii 
a dus bazele rezistentei orga
nismului. Orele petrecute în a- 
lergarea după minge au dat 
roade. Iarna, stratul de zăpadă 
ascundea gazonul poienilor si. 
astfel, a trecut la schiurile de 
fond. Primele întreceri au în
semnat si primele victorii. Cu 
Dreeătirea căDătată la fotbal a 
progresat repede la schi. La 
un concurs local a fost pre
zent si prof. Ion Dudu. de Ia 
Liceul din 
perimentat 
sesizat că 
poate ieși_________ _  _ _
formantă. Au urmat discuțiile 
cu părinții si înscrierea lui Ion

Predeal. Ochiul ex
al antrenorului a 
din Ion Lungociu 

un schior de per-

gene-

MELBOURNE. Terenul gazo- 
nat al cunoscutei arene Koo- 
yong este scena pe care se 
desfășoară ultimul act al ediției 
a 72-a a „Cutpei Davis* 
la tenis. Potrivit sorților, prima , 
partidă s-a desfășurat între 
australianul Pat Cash și suede
zul Mats Wilander. Conștient 
că pe un teren cu iarbă, care, 
dealtfel, li și este foarte fami
liar, mingea „fuge* foarte re
pede, Cash a ales, de la bun 
început, arma atacului, cu atît 
mai mult cu cît Wilander, se 
știe, joacă foarte bine de pe 
fundul terenului, mai ales min
gile In serie. Dar, nervos și 
prea grăbit. Cash a greșit multe 
voleuri, n-a fost prea sigur 
nici pe serviciu și a făcut... 16 
duble greșeli ! In aceste condi
ții, chiar dacă Wilander a evo
luat mai puțin convingător ca

in urmă cu 15 zile, cînd a cîș- 
tigat, pe același teren, „interna
ționalele* Australiei, suedezul 
s-a impus șl a învins, după trei 
ore de joc, cu 6—3, 4—6, 9—7, 
6—3. în setul trei Cash s-a 
„salvat" la două mingi de set 
în ghemul al 12-lea. dar și în al 
16-Iea, la o nouă minge de set, 
Wilander a obținut succesul.

A urmat al doilea meci de 
simplu intre John Fitzgerald și 
Joakim Nystrom. A fost o par
tidă echilibrată, de mare luptă, 
in care australianul a avut mai 
mult Inițiativa, mai ales in fi- 
nalurile de set, cîștigînd tiei 
din cele patru jucate : 6—4, 
6—2, 4—6, 6 ■ 4.

Astăzi are loc partida de du
blu : Paul Mc Names și Mark 
Edmondson contra Anders 
Jarryd și Hans Simonsson, 
care ar putea fi decisivă—

ECHIPA FEMININA A IUGOSLAVIEI
CAMPIOANA BALCANICA DE BASCHET

MEXIC. Sub patronajul Co
misiei solidarității olimpice 
dto cadrul C.I.O., la Ciudad 
de Mexico a avut loc recent 
primul curs pentru activiștii 
sportivi din America Centrală. 
Au luat parte delegați dto 
Cuba, Republica Dominicana, 
Nicaragua, Panama și Porto 
Rico. Cursul s-a desfășurat 
sub conducerea mexicanului 
Mario Vasquez Rana, pre
ședintele organizației sportive 
panamericane, și a abordat 
diferite teme referitoare la 
mișcarea olimpică, la lupta 
antidoping etc.

ANGLIA. Casa de edituri 
,,B.T. Batsford- din Londra, 
fondată în 1843, a publicat, 
începînd din anul 1969 și 
pînă astăzi, 150 de cărți des
pre șah. Ultima apariție, de 
zrlele trecute, este intitulată 
„Kasparov - Korcinoi : me
ciul londonez**. în aceasta 
lucrare marele maestru

Lcwson 
portrti. 

semifinale ale

.1
I

!
*1
5

glez R. Keene și D. 
comentează cele 11 
ale recentei 
candidaților la titlul de cam
pion mondial la șah.

BRAZILIA. Noul antrenor 
al reprezentativei de fotbal 
a Braziliei. Carlos-Alberto 
Parreira, a declarat că exe 
in vedere organizarea unui 
cantonament de pregătire a 
echipei naționale, de două 
luni, in vederea preliminari
ilor campionatului mondial 
din anul 1966, cons ide rind că 
insuccesul din partida cu U- 
ruguayul. in finala „Cupei 
Americii “, s-a datorat lipsei 
de omogenitate a formației 
cariocas. Pentru a evita orice 
surpriză in partida cu Boli
via, avind in vedere c'ttu- 
dinea de 3700 m a capitalei 
acestei țări, fotbaliștii brazi- 
h'erw vor efectua un stagiu 
de pregătire și acomodare 
chiar la La Poz.

PAKISTAN. Pentru al trei
lea on consecutiv jucătorul 
pakistanez Jahangir Khan a 
devenit campion al lumii la 
squash. In finala C.M., des
fășurată zilele trecute tei 
Munchen, M n-a avut nevoie 
decit de 35 de minute pen
tru a-l învinge pe austral Io
nul Chris Dittmar (9—3, 9—4, 
9—0), calificat neașteptat in 
ultimul act ol competiției.

EGIPT. “ “ ' ‘
vut loc, 
calificare 
masculin, 
cîștigatâ 
giptului, 
fel dreptul de participare la 
întrecerile de la Los Angeles. 
Tunisia, clasata a doua, poa
te participa la încâ un tur
neu de calificare, în ianua
rie, la Barcelona. La Port 
Said au mai fost prezente e- 
chipele reprezentative a!e Al
geriei, Camerunului, Sudanu
lui, Angolei și Zimbabwe.

BULGARIA. în luna august 
1985 vor avea loc Ja Sofia 
campionatele europene 
notație. Norman 
președintele forului 
tal, a propus ca, 
chelerea competiției, să se 
desfășoare în capitala Bul
gariei un meci de înot, polo 
si sărituri între selecționatele 
Europei șl Americii.

Lungociu Liceul din Pre
deal. Prof. Jt>n Dudu a început 
o muncă 
tire, de 
tin arului 
zon mai 
Lungociu 
Dună drept unul dintre cei 
buni schiori ai generației sale. 
Titlurile de campion național 
de iuniori au început să curgă 
spre Liceul din Predeal, dato
rită în special lui Ion Lun
gociu. care a devenit liderul 
generației sale de tineri schiori 
fondieti. Dar anii au trecut si 
Ion Lungociu a ai uns student 
în anul II la I.E.F.S. Absolvind 
liceul, el a fost legitimat la 
Dinamo Brașov, unde a intrat 
in griia altui antrenor reputat. 
Nicolae Dudu (fratele primului 
dascăl al lui Lungociu). Au ur
mat alte sezoane de antrena
mente si concursuri. Ion a cu- 

campion 
national de seniori si a aiuns 
cel mai bun fondist al tării. 
A fost cooptat in lotul olimpic, 
alături de Elena Lagusis-Reit. 
Antrenorul Nicolae Dudu a al
cătuit un program adecvat de 
pregătire în vederea starturilor 
olimpice. Băiatul din Fundata 
nu precupețește nici un efort. 
El parcurge zilnic zeci si zeci 
de km cu convingejea că pe 
traseele de la Sarajevo va ob
ține o Derformantă care să a- 
teste talentul cu care este do
tat si munca sa stăruitoare. Cei 
22 de ani îi dau dreptul Ia un 
optimism robust. De fundalul 
uner Dregătiri intense.

Reprezentativa noastră a ocupat locul 3
migăloasă de Dregă- 
cizelare a calităților 
schior. După un 

nesemnificativ.
a înceDut să se

se- 
lon 
im- 
mai

Duminică. în localitatea iu
goslavă Vrsac. s-a încheiat cea 
de a 21-a ediție a Balcaniadei 
de baschet pentru senioare. In 
ultima zi a avut loc ai finala 
competiției, care a opus repre
zentativele Iugoslaviei si Bul
gariei. Evolulnd din nou foarte 
bine, baschetbalistele din e- 
chipa gazdă au cucerit o aolau-

A 6-a EDIȚIE A RALIULUI

dată 
74—65
Dosesia trofeului. Partida a fost 
de bun nivel tehnic si specta
cular. In urma rezultatelor în
registrate. clasamentul final al 
celei de a 21-a 
cerilor balcanice 
rea Înfățișare t 
4 p. 2. Bulgaria 
nia 2 P.

Următoarea ediție 
niadel va avea loc. între 21—23 
decembrie 1984. in tara noastră.

cerit noi titluri de

Paul IOVAN

victorie cu scorul de 
(36—36). intrlnd astfel în

ediții a lntre- 
are
1.

3 P.

următoa- 
Iugoslavi* 
3. Româ

a Balca-

• Semifondistul marocan Said 
Aouita, medaliat cu bronz tn 
proba de 1 500 m la campio
natele mondiale de la Helsinki, 
a fost ales ca cel mai bun 
sportiv din Africa. în urma 
unei anchete organizate de A- 
genția France Presse si Radio 
France-Internationale. In 1982, 
primul loc în această anchetă 
fusese ocupat de fotbalistul al- 
gerian Assad.

• Ancheta organizată de zia
rul „Politika“ din Belgrad l-a 
desemnat pe înotătorul Borut 
Petrici ca cel mai bun sportiv 
al Iugoslaviei pe anul in curs. 
Petrici a fost clasat oe locul 
secund în Drobele de 400 m șl 
1 500 m la campionatele euro
pene de înot de la Roma. In 
clasamentul celor mai bune e- 
chine. primul loc a fost atri
buit perechii de iucători da 
tenis de masă Dragutin Surbek 
șl Zoran Kalinici.

• Cotidianul nipon „Yomiurl 
Shimbun" din Tokio l-a ales 
Pe Aklra Kuroiw* (patinai vi
teză) cel mai bun sportiv ja
ponez în 1983. Cei 14 membri 
ai iuriului. care au avut 1« 
dispoziție o listă cu 27 de can
didați. l-au desemnat în unani
mitate pe Kuroiwa.

• Selecționata feminină de 
baschet, clasată ne locul doi la 
campionatul european, a fost 
desemnată cea mai bună e- 
chipă din Bulgaria pe anul 1983. 
in urma anchetei ziarului _Ve- 
cemi Novini*. Pe locurile ur
mătoare au fost clasate echipa 
feminină de gimnastică ritmică 
si selecționata masculină de 
volei. Campioana mondială ab
solută la gimnastică ritmică. 
Diliana Gheoighleva, a fost a- 
leasă cea mai populară spor
tivă a anului.

PARIS - DAKAR
PARIS. Din chiar centrul ca

pitalei Franței, celebra «Place 
de la Concorde*, se va da star
tul la 1 ianuarie in cursa auto- 
moto. de la Paris la Dakar 
(capitala Senegalului), un ra
liu ca nici unul altul, de o duri
tate cu totul neobișnuită. După 
ce partidpantii (motociclete solo 
si cu ataș, automobile de serie 
si speciale, autocamioane) vor 
parcurge distanta de la Paris 
la Sete. De țărmul Mediteranei. 
se vor îmbarca pînă la Alger 
de unde lsi vor continua dru
mul 
pe... 
rei. 
ditii 
Dlin 
in egală măsură. De piloti. mă
soară 
Dakar 
fantele 
tru 20

ne șoselele sau chiar direct 
nisipul fierbinte al Saha- 

Traseul acestei a sasea e- 
a cursei, care solicită din 
mașinile dar si. cel puțin

12 000 km. Sosirea la 
este prevăzută (dacă 
decurg normal !_.) pen- 
ianuarie !

FOT ■»

LONDRA (Agerpres). — An
trenorul echipei de fotbal a 
Angliei, Bebby Robson, s-a de
clarat mulțumit de programul 
formației sale în preliminarii
le campionatului mondial, de- 
clarînd că modul de desfășura
re a meciurilor în seria a 3-a 
europeană (alături de formațiile 
României, Irlandei de Nord, 
Turciei și Finlandei) ar putea 
să-i avantajeze pe fotbaliștii 
englezi. „In ultimii doi ani, a 
arătat Bobby Robson, am de
monstrat un joc foarte biln în 
deplasare. Dacă ne vom men
ține această evoluție, cu un 
plus in ultimele trei meciuri 
pe care le vom disputa pe teren 
propriu, am putea să ne cali
ficăm*.

RIO DE JANEIRO. (Agerpres). 
— Fostul antrenor al reprezenta
tivei de fotbal a Braziliei, Tele 
Santana, și-a reînnoit contrac
tul la clubul Al Ahli de Yidda 
(Arabia Saudită), pentru o pe
rioadă de doi ani. anunță presa 
braziliană.

LENINGRAD. Cea de a doua 
ediție a competiției internațio
nale de fotbal în sală, pentru 
juniori (sub 18 ani) „Memoria
lul Granatkin" se va desfășura 
între 4 și 12 ianuarie în Pala
tul sporturilor din orașul de pe 
Neva. La întreceri vor lua par
te echipele : U.R.S.S. cu două 
formații, R. F. Germania, 
Franța, Belgia și S.U.A.

PE GHEAȚĂ Șl PE ZĂPADĂ

La Port Said a a- 
recent, turneul de 
pentru J.O. la volei 
Competiția a fost 

de reprezentativa E- 
care a obținut ast-

de 
Sarafield, 
continen- 
dupâ în

să

HELSINKI. — Orașul fini an- 
dez Lahti va candida la orga
nizarea campionatelor mondia
le de schi-fond din anul 1989. 
Potrivit acordurilor existente 
Intre țările scandinave, această 
candidatură va obține în mod 
automat sprijinul federațiilor 
de specialitate din Suedia ji 
Norvegia. In schimb este sigur 
că si Federația finlandeză va 
susține, la riadul ei, candida
turile orașelor Falun (Suedia) 
și Lillehammer (Norvegia) la 
organizarea Jocurilor Olimpice 
de iarnă din 1992 și. respectiv, 
1996

TOKIO. — Schiorul japonez 
Y. Miura (în vîrstă de 51 de 
ani) a efectuat pentru prima 
oară o coborire de pe cel mai 
înalt punct al Antarcticei, ma
sivul Vicent (5140 m). Miura

TELEX • TELEX
BASCHET • Turneul masculin 

de la Madrid a fost cîștteat de 
reprezentativa URSS, care a în
trecut în finală pe Real Madrid 
cu 88—87 (38—48). Pe locul trei 
s-a clasat New York „AII Stars’, 
care a învins cu 91—€3 (41—17) 
selecționata Cubei.

CICLISM • Studentul american 
Russel Dolby a stabilit un re
cord original, parcurgind pe o 
bicicletă aerodinamică distanta de 
o milă (1609.52 m) în 1:2«47, cu 
o medie orară de 65 km. Pe a- 
cest tip de bicicletă se „pedalea
ză" în poziție culcat.

HOCHEI PE GHEAȚA > La 
Stockholm, în campionatul mon
dial de juniori (grupa A). Ceho
slovacia a întrecut R.F. Germa
nia cu 6—1 (1—1, 2—0. 3—0).

din virful muntelui, 
o temperatură de

s-a lansat 
unde era 
minus 40 grade, iar vântul bă- 
tea cu peste 70 km pe oră, 
parcurgind în mare viteză pan
tele ghețarilor pe o distanță de 
20 km.

VIENA. — Antrenorul lotu
lui austriac de schi alpin. 
Prodigger, consideră că antre
namentele efectuate de sportivi 
pe zăpadă artificială constituie 
o mare greșeală. După părerea 
tehnicianului austriac. In tim
pul acestor antrenamente schi
orii tși însușesc unele elemen
te de tehnică in mod eronat și 
acestea se fixează pentru o pe
rioadă Îndelungată, constituind 
o piedică in atingerea perfor
manței. Prodigger ii dă ca e- 
xemplu de urmat pe schiorii 
suedezi, care obțin rezultate

foarte bune in primul rind da
torită faptului că pregătirea lor 
*e desfășoară numai In condiții 
naturale.

NEW YORK (Agerpres). — 
Pe pista olimpică de la Lake 
Placid se va desfășura în cu- 
rind un concurs de bob, la ca
re au fost invitați foștii mari 
campioni ai acestui sport. Prin
tre participanțl se numără „ve
teranii* Stadler și Scherer (El
veția), Alver» (Italia), Delee- 
kart (Austria) și Rec Recsh 
(R. F. Germania).

RABAT. A noua etapă a cam
pionatului Marocului a prilejuit 
următoarele rezultate : Settat 
— Fkih Bensalah 1—0, Sidi Ka- 
cem — Berkane 0—1, Raja Ca
sablanca — Meknes 0—0, K.A.C. 
Kenitra — F.U.S. Rabat 0-0. 
F.A.R. Rabat — R. S. Kenitra 
0—0, Oujda — Casa 2—1, EL 
Jadida — Mohammedia 2—0, 
Fes — Khouribga 1—0. Clasa
mentul : 1. F.A.R. Rabat 22 p, 
Oujda 20 p, 3. Fes 20 p, 3. El 
Jadida 20 p.

NISA. Rezultate din turneul 
international pentru echipe de 
juniori : Franța — Algeria 5—0, 
Italia — Polonia 3—0.

fyro/Mcfe UNELE RECALIFICĂRII

• TELEX • TELEX
glorii ale 

participat re- 
desfășurat pe

YACHTING • 177 de ambarca
țiuni au luat startul In cursa 
Sidney — Hobart. După 80 de 
mile de cursă conduce yachtul 
american ..Nirvana*, urmat la 
două mSe de ..Condor* (Insulele 
Bermude).

Luptc pe core o desfășoară astăzi toate forurile sportive tot emo
ționale, și nu numai ele, împotriva acestui adevărat flagel care este 
dcptogui a luat forme foarte octive. Controalele onti-doping s-au ex
tins, astfel, de fa competiții la... antrenamente și măsurile punitiv*» 
sînt tot mai aspre, ajungi ndu-se pînă la radierea dto activitatea com- 
pet'tionolă a sportivului vinovat ce dopaj.

Una dintre federative internaționale foarte intransigente în privința 
conVoh/v cn’-doping este șl cea de ciclism, care nu face nici un 
fel de rabat In această chestiune. In toamnă, spre exemplu,, la cam- 
picnatele mondiale, desfășurate în Elveția, în urma unor analize pozi
tive, U.C.I. a d ctot sancțiuni aspre împotriva celor vlnovați, pe care, 
in primul rind, i-a descalificat. Și bine a făcut I

lată insă că, mal zilele trecute Comitetul director al U.C.I. a ju
decat un raport al dr. Bancour, medicul oficial al ,,mondialelor- șl 
avizul profesorului Montanaro, președintele comisiei medicale a foru
lui internațional, (oameni foarte competenți în materie) prin care se 
cere... anularea unora dintre sancțiunile dictate după C.M. de la 
Zurich. Și U.C.I. a fost de acord cu recalificarea și implicit cu rsfen- 
tegrarea în clasament a Claudiei Lommatzsch (R.F. Germania),, fina
listă a cursei de viteză, și a conaționalilor ei Schmîdtke-Giebker, ocu- 
ponțiî locului al treilea în proba de tandem.

Deși au fost decelate urme de efedrină (substanță interzisă !) s-a 
cprectot că laboratorul din Macolin, unde au fost efectuate analizele, 
nu răspunde în totul... exigențelor regulamentului Uniunii cicliste in
ternaționale. Mai știi ? I

Romeo VILARA
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