
ÎNCHEIEREA VIZITEI OFICIALE
DE PRIETENIE A TOVARĂȘULUI

TODOR JIVKOV
Palatul Consiliului da 

s-au încheiat, joi dl- 
oficiale 
Nicolae 

gene- 
Comunist

La 
Stai 
mineaț*, convorbirile 
dintre tovarășul 
Ceaușeseu, secretar 
ral al Partidului
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, și tovară
șul Todor Jivkov, secretar ge
neral al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Bulgar, 
președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Bulga
ria.

Cei doi conducători de partid 
și de stat și-au exprimat de
plina satisfacție față de re
zultatele noului dialog româuo- 
bulgar la nivel înalt, care a 
constituit un moment de o im
portanță deosebită pentru dez
voltarea in continuare a tradi
ționalelor relații de prietenie 
și colaborare dintre partidele, 
țările și popoarele noastre.

Convorbirile s-au desfășurat 
intr-o atmosferă de caldă prie
tenie, de stimă și încredere 
reciprocă.

★
In legătură cu rezultatele vi

zitei, ale convorbirilor purtate 
între tovarășul 
Ceaușeseu
Jivkov, cu înțelegerile la care 
s-a ajuns,

. comunicat 
publicității.

★
Tovarășul Nicolae Ceaușeseu, 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
și tovarășul Todor 
secretar 
Central 
Bulgar, 
de Stat 
Bulgaria, au semnat, joi dimi
neața, in cadrul unei ceremonii 
care a avut loc la Palatul Con
siliului de Stat, Programul de 
lungă durată privind dezvolta
rea colaborării economice și 
tehnico-științifice dintre Repu
blica Socialistă România și Re
publica Populară — 
perioada pină in 
in unele domenii 
2000.

După semnare, 
Nicolae Ceaușeseu 
Jivkov și-au strins mîinile căl
duros, s-au îmbrățișat cu prie
tenie.

Nicolae
șl tovarășul Todor

a fost adoptat un 
comun, care se dă

Jivkov, 
general al Comitetului 
al Partidului Comunist 
președintele Consiliului 
al Republicii Populare

Bulgaria, pe 
anul 1990, iar 
pină in anul

tovarășii 
și Todor

din întreprinderi și instituții 
bucureștene. prezenți la adu
narea populară, au scandat în
delung „Ceaușeseu — Jivkov !“, 
expresie a 
osebite față 
noului dialog 
nivel înalt.

Adunarea populară consacrată 
prieteniei româno-buigare a fost 
deschisă de tovarășul Gheor- 
ghe Pană, membru al Comite
tului Politie Executiv al C.C. 
al P.CJL, 
miletului 
al P.C.R., 
Capitalei.

Pfîmiți cu puternice și înde
lungi aplauze, au luat cuvintul 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
și tovarășul TODOR JIVKOV, 
secretar general al ~ 
Central al Partidului 
Bulgar, președintele 
de Stat ai Republicii 
Bulgaria.

CuvinUrile rosti le 
doi conducători de 
de stat an fost urmărite 
deosebit* atenție, cu cel mai 
viu interes de întreaga asis
tență — Iar prin intermediul 
posturilor naționale de radio și 
televiziune, de milioane de ce
tățeni din întreaga țară —, și 
subliniate cu îndelungi aplauze 
și ovații.

In uralele celor prezenți, to
varășii Nicolae Ceaușeseu și 
Todor Jivkov s-au Îmbrățișat 
prietenește, au salutat pe pârti
ei panții Ia adunarea populară, 
au răspuns eu deosebită căl
dură manifestărilor 
ale mulțlmlL

★
Joi, s-a încheiat 

cială de prietenie in 
tră a tovarășului Todor Jivkov, 
in fruntea unei 
partid și de stat a R, 
ria.

Ceremonia plecării 
oaspete a avut Ioc 
portul OtopenL

Tovarășii Todor Jivkov și 
Nicolae Ceaușeseu au sosii 

la aeroport
locuitori al Capitalei, 
aeroport au făcut o

satisfacției de- 
de rezultatele 

româno-bulgar Ia

prim-secretar al Co
muni cipai București 
primarul general al

Comitetului 
Comunist 

Consiliului 
i Populara

La Sala Palatului Republicii 
Socialiste România a avut loe, 
joi, 29 decembrie, adunarea 
popular* consacrată prieteniei 
româno-buigare, prilejuită 
prezența in țara noastră, 
vizită oficială de prietenie, 
tovarășului Todor Jivkov,
fruntea unei delegații de partid 
și de stat

Tovarășul Nicolae Ceaușeseu 
și tovarășul Todor Jivkov au 
fost intimpinați, la sosirea în 
sală, eu puternice aplauze șl u- 
rale. Miile de oameni ai muncii

de 
in

a 
in
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In dcrbuul de ieri al campionatuiul de hochei

MECI SPECTACULOS, SCOR ECHITABIL:
Tradiționala 

anchetă
a ziarului
„SPORTUL" 

l-a ales pe

SILVIU LUNG
fotbalistul nr. 1 

al anuluL A
Pe locurile

de 
partid

Ș Etapa a treia a celui de al 
ș doilea turneu al Diviziei „A" 
jî de hochei s-a dsefășurat ieri, 
țs la patinoarul „23 August

DINAMO — S. C. MIERCU
REA CIUC 4—4 (0—0. 3—1,
1—3). După o primă repriză 
neinteresantă (fără goluri, fă-

Citiți in pag. 2-3

Fază „fierbinte" din partida inaugurală a 
Viitorul Gheorgheni și

următoare

STEFANESCU 
REDNIC 

MORARU

entuziaste

vizita ofi- 
țara noas-

delegații de 
P. Bulga-

Înaltului 
pe aero-

Nicolae 
împreună

Mii de 
aflați pe 
caldă și entuziastă manifestare 
de prietenie celor' doi condu
cători de partid șl de stai, in 
care au dat expresie satisfac
ției pentru rezultatele cu care 
s-a Încheiat noul dialog la nivel 
înalt româno-bulgar.

La scara avionului, 
Nicolae Ceaușeseu și 
Todor Jivkov și-au 
deosebit* căldură mllnile, s-au 
îmbrățișat prietenește.

La ora 13 aeronava preziden
țial* a decolai tndreptîndu-se 
spre patrie.

tovarășul 
tovarășul 
strins eu

zilei de ieri, dintre
Progresul Miercurea Ciuc

Foto: Aurel D. NEAGU
Capitală. Cum era de așteptat, 
partida-derby a zilei, dintre 

și S. C. Miercurea 
suscitat din plin 
celor aproximativ

Dinamo
Ciuc, a 
interesul
2 500 de spectatori, oferind, mai
cu seamă în reprizele a doua 
și a treia, un spectacol hoche- 
istic de bună calitate.

ră deosebite virtuți tehnice), 
partea a doua a debutat cu o 
„lovitură de teatru", semnată 
de Solyom, care a Înscris pen
tru Dinamo după doar 13 se-

Călin ANTONESCU
T. RADU

(Continuare In pag 1-3)

REZULTATELE 
COMPLETE 

ALE ANCHETEI, 
la care au participat 

antrenori, 
conducători 

de club, 
cronicarii 
ziarului 
nostru ’

Județele montane și marea performanță in sporturile de iarnă

CÎND VA OFERI VALEA ARIESULUI
PRIMUL CAMPION NATIONAL DE SCHI?

In cadru] anal ancheta, ne propunem ră trecem in 
revistă contribuția pe care unele județe montane din 
țara noastră au avut-o In dezvoltarea de pină acum a 
disciplinelor iernii, practicate pe zăpadă sau pe gheață, 
în funcție de specificul și tradiția locurilor. In același 
timp, dorim să depistăm șl alte căi de urmat, soluții

noi In vederea valorificării depline a tuturor condițiilor 
existente, pentru ca în cel mal scurt timp posibil, toate 
regiunile cu condiții climaterice ți materiale propice să 
se alinieze ‘ ..........................
lamă din 
pe pirtiile

la eforturile de lansare a sporturilor de 
țara noastră, 
internaționale.

pentru o prestigioasă prezență 
Azi, județul ALBA.

Doar două slnt, In momen
tul de față, legăturile majore 
ale județului Alba cu sportu
rile de iarnă : unele rezultate 
bune, reușite In sportul de 
masă (locul 8 In clasamentul

MEDICINA SPORTIVĂ, IN PAS CU CERINȚELE
Zilele trecute s-au desfășu

rat lucrările Consfătuirii a- 
nuale de medicină sportivă, 
sub semnul amplelor ecouri pe 
care le-au avut in Întreaga 
viață social-politică a țării 
hotărîrile Congresului al XIII- 
lea al Partidului Comunist 
Român — printre acestea creș
terea calității vieții fiind unul 
dintre obiectivele de mare în
semnătate.

In cursul lunii octombrie. 
Federația Internațională de Me
dicină a lansat campania — 
prin cele 75 de societăți națio
nale membre 
nism afiliat 
U.N.E.S.C.O. 
sport pentru 
medicină sportivă pentru toți", 
ca o posibilitate reală de in
tervenție a acestei specialități 
nu numai in viața sportului 
de performanță, dar si in viața 
omului contemporan.

Lucrările 
organizarea 
Societăților de Științe Medi
cale) și a 
cină sportivă, care, cu această 
ocazie, și-au organizat cea de 
a IX-a sesiune științifică de 
la Înființare (1962) — s-au
bucurat de participarea a peste 
200 de specialiști din țară și 
străinătate, fiind deschise în 
prezența tovarășilor Haralam- 
bie Alexa, președintele CNEFS,

eonii te- 
oartld

bază a
— ca
st mo-

ale acestui orga- 
la O.M.S. șl 

— „mai mult 
toți, mai multă

— desfășurate în 
U.S.S.M. (Uniunea

Centrului de medi-

truhil sănătății, 
Iuew PurdeL se
cretar al 
tulul de 
.Sănătate".

Tema de 
consfătuirii 
re a avut
mente organizato
rica — a fost do
minat* de ideea 
valorificării activi
tății de cercetare 
medico-biologică in 
ciclul olimpic 1981- 
1984 in vederea va
lidării, generaliză
rii și perfecționării 
activității medico- 
sportive In eiclul 
olimpic următor 
(1985—1988) și a 
valorificării unor 
concluzii aplicabile 
masă a populației,

Un instantaneu din activitatea laboratoarelor 
Centrului de medicină sportivă

ultimei ediții de iarnă a 
ciadei") și... faptul că 
este un județ montan, 
spus, in planul performanței, 
această 
buție 
schiului 
special, 
nominalizate ca prioritare.

Unii pași au fost, totuși, tă
cuți. Profesorul Dan Gligor de 
la C.S.Ș. Cimpeni l-a „urcat" 
pe unul dintre elevii săi, Bo-

„Da- 
Alba 

Altfel
regiune are o contri- 

palidă la dezvoltarea 
alpin și de fond, in 
cele două discipline

ni to
in
F.R.S.B. la slalom, din peste 
150 de seniori, juniori și copii), 
pină in lotul național al celor 
mai tinere
Cimpeni, cu 
ale sale de 
brud, poate.

Maghiar (13 ani, locul 59 
clasamentul de puncte

speranțe. CJS.Ș. 
cele două filiale 

la Arieșeni și A- 
tn mod cert, mal

Radu TIMOFTE

(Continuare îs pag 1—3)

cidiminle d ccn£eriri#le ie dare de seamă fi alegeri 
- sui semnul urti sui calități m activitatea iditoare!

La ,, Phoenix" Sf. Gheorghe

la întreaga 
..—— „ acest aspect
fiind, de altfel, tendința ce se 
cere materializată azi in medi
cina sportivi.

Din dezbaterile vii care au 
avut loc și la care au parti
cipat atît cercetători și me
dici, cit și specialiști din alte 
domenii bio-medicale și psi-

.................................. : medico-

farmaceutice (București, Timi
șoara etc.) și ale Academiei de 
Științe Medicale (prof. dr. doc. 
V. Stroescu, conf. N. I. Orha.
conf. uni*, dr. IOAN DRAGAN 
directorul Centrului de medi

cină sportivă

hologi din institutele (Continuare In pag. 2—3)

Zeci și zeci de copii, in 
frumoasa lor uniformă școlară, 
purtînd distincțiile pionierești 
obișnuite la sărbătoare, profe
sori și părinți erau prezenți 
in sala de festivități a Casei 
de cultură a sindicatelor din 
Sf. Gheorghe. Atmosferă im
presionantă prin cadrul creat 
aici, dar mai ales prin serio
zitatea și interesul participan- 
ților pentru ceea ce avea să 
urmeze : conferința de dare de 
seamă și alegeri in asociația 
sportivă a Școlii generale nr. 7 
din localitate, asociație frumos 
denumită „Phoenix". Iar dacă 
adăugăm că la eveniment par
ticipau și numeroși profesori de 
educație fizică din întregul ju
deț este lesne de înțeles că 
nu-i vorba de o unitate șco
lară oarecare. „Nr. 7“ este

școală fruntașă pe județul Co- 
vasna in activitatea sportivă 
de masă și ciștigătoare — 
anul trecut — a concursului 
pe țară al organizației pionie
rilor „Pentru cea mai 
bază sportivă" (în 
fie spus, de atunci 
realizat multe aici).

Așadar, au fost invitați oas
peți să audă ce spun copiii șl 
prpfesorii de la școala nr. 7 și 
părinții despre activitatea aso
ciației. despre viața sportivă 
a școlii, planurile lor de vii
tor și să constate cu cită res
ponsabilitate pionierească se 
aleg organele conducătoare la 
„Phoenix". Și l-am văzut pe

Viorel TONCEANU

frumoasă 
paranteză 
s-au mai

(Continuare In pag. 3-3)



In turneele Diviziei „A" de volei (m) De azi,

DINAMO SI STEAUA CONTINUĂ CURSA CU VICTORII NETE (Urmare din pag. 1)

„T

La Brașov (locurile 1—6) și 
Timișoara (locurile 7—12) au 
continuat turneele eu nr. 2 ale 
campionatului masculin al pri
mei divizii de volei. Iată amă
nunte de Ia partidele progra
mate in ziua a doua :

BRAȘOV, 20 (prin telefon), 
în partida inaugurală a etapei 
a doua a turneului fruntașelor, 
găzduit de Sala sporturilor, 
campioana țării, Dinamo Bucu
rești, a întrecut formația loca
lă Tractorul cu 3—0 (2, 4, 9). 
Jocul, care a durat numai 50 
de minute, nu a avut istoric, 
intrucît gazdele au dat o re
plică ștearsă, într-o evoluție 
lipsită de nerv. Antrenorul 
brașovenilor, Tănase Tănase, a 
rulat întregul efectiv In spe
ranța găsirii unei formule care 
să facă față cit de cit adver
sarului. Căutările s-au dovedit 
fructuoase, în parte, doar in 
setul al treilea. Se pare însă 
că și voleibaliștii de la Trac
torul și-au menajat eforturile 
în vederea meciurilor din e- 
tapele viitoare, pe campioni 
socotindu-i Inabordabili.

Partida a doua, în care Stea
ua București a învins cu 3—0 
(5. 11, 2) pe Explorări Baia 
Mare, a fost ceva mai disputa
tă, cu schimburi prelungite de 
mingi, dar și cu multe greșeli 
de servicii de ambele părți. E- 
levii antrenorului Al. Manț. 
băimărenii, au avut unele mo
mente inițiale de joc bun (ei 
au condus în primele două se
turi de fiecare dată cu 4—1). 
De altfel, setul secund a fost 
și cel mai echilibrat pină a- 
proape de final, înregistrindu- 
se egalități la 5, 9 și 11. Clasa 
superioară a vicecampionilor 
(foarte eficienți îndeosebi la 
blocaj) a avut cuvintul hotărî- 
tor. S-au remarcat : Ionescu, 
Șoica și Constantin de la în
vingători, Corcheș șl Ignișka 
de la învinși.

Ultima partidă, deși încheia
tă tot în trei seturi, a fost 
spectaculoasă, dramatică, ținînd 
în tensiune „tribunele". Elcond 
Dinamo Zalău a dispus cu 3—0 
(10. 14, 10) de Universitatea 
C.F.R. Craiova, dar disputa a 
avut o turnură de-a dreptul 

. spectaculoasă. De pildă, în se
tul al doilea studenții au con
dus cu 9—3 și 14—6, iar în se
tul al treilea cu 9—2, dar să- 
lăjenii — tn frunte cu valoro
sul tandem Tutovan — Măș- 
eășan. lingă care s-a ilustrat și 
tînărul Tămășan — au realizat 
de fiecare dată curse de urmă
rire incredibile (10 puncte con
secutiv în setul 2 și 13 față de 
numai 1 în setul 3) și victori
oase. De la învinși, mai bun 
Pascu. Cele trei meciuri au 
fost corect arbitrate de brigăzi
le : C. Murgulescu — S. Popes

cu, E. Ududec — N. Găleșeanu 
și V. Chioreanu — C. Șovăială. 
Programul de vineri (n.r. azi), 
de la ora 15,30 : Tractorul — 
Universitatea C.F.R., Steaua — 
Elcond Dinamo, Explorări — 
Dinamo,

Gheorghe DED1U
TIMIȘOARA, 20 (prin tele

fon). Ziua a doua a turneului 
pentru locurile 7—12 care se 
desfășoară in sala Olimpia a 
pornit de la o interesantă si
tuație in clasament : patru e- 
chipe aveau cite 
fiind departajate 
(C.S.U. Oradea, 
C.S.Ș. Timișoara, 
torul Baia Mare 
Suceava).

In primul Joc, C.S.U. Oradea 
a dispus cu 3—2 (—9, 11, —14, 
13, 13) de Știința Motorul Baia 
Mare intr-un joc de factură 
modestă, lung (două ore și 20 
de minute), cu multe greșeli 
de ambele părți, cu execuții 
defectuoase la serviciu, pre
luare și blocaj. De remarcat că 
în setul 5 echipa băimăreană 
a condus cu 12—6 și a pierdut!

Remarcați : Teleagă și D. Dra- 
goș (C.S.U.), Szilaghi și Che- 
zan (Știința M.). tn al doilea 
joc, Politehnica C.S.Ș. Timi
șoara a cîștigat în fața Calcu
latorului București cu 3—1 (11, 
—14, 6, 6). Localnicii au ținut 
să ofere simpatizanților lor un 
spectacol bun și un rezultat 
pozitiv și au reușit prin varie
tatea acțiunilor la fileu și 
precizia în intervențiile din li
nia a doua. După o primă par
te echilibrată, „Poli" 
vedit mai proaspătă, 
voință și poftă de joc 
a doua. Remarcați : 
Bugarschi și Groza, 
Ion. In 
C.S.M.U.
Caransebeș 3—0 (11, 8, 13). Au 
arbitrat : FI. Seorțaru 
Tilcă, C. Pitaru “ 
și C. Gogoașe

Programul de vineri (n.r. 
azi), de la ora 15,30 : 
Caransebeș — Știința Motorul, 
Calculatorul — C.S.M.U. și 
„Poli" — C.S.U.

ultima
Suceava

s-a do- 
cu multă 
In partea 

Cionca, 
respectiv 
Intiinire : 

• C.S.M.
V.

V. Ranghel.
Grun.— L.

C.S.M.

Constantin CREȚU, coresp.

„COȘUL DE AUR-:

JUDEȚELE MONTANE SI> »
(Urmare din pag 1)

mult. Iar întregul județ Alba 
e capabil să aibă o prezență 
mai activă în performanța ro
mânească la sporturile de iar
nă. Stau mărturie unele „ar
gumente" pentru care localni
cii pot fi invidiați, pe bună 
dreptate, pentru că natura a 
fost deosebit de darnică cu cei 
ce... ar vrea să practice schiul 
de performanță. Pe Valea Arie
șului, altitudinea este optimă 
(circa 1 000 metri), perioadele 
de zăpadă sînt — ne spun sta
tisticile meteo In vigoare — 
mai îndelungate declt la Pre
deal, pitorescul natural se află 
la concurență cu Valea Praho
vei, iar copiii de moți sînt vîn- 
Joși, fortificați din punct de 
vedere fizic și psihic.

Dar principala premisă pen
tru marea performanță în 
schiul alpin din județul Alba 
o constituie pîrtia de slalom 
de la Vîrtop, un nume care nu 
spune mai nimic chiar cunos
cătorilor, dar care, cu mini
mum de eforturi ar putea fi 
omologată F.I.S. (!), dacă e să 
dăm crezare secretarului ad
junct al F.R.S.B., profesorul 
Ștefan Sava, _un specialist de 
încredere. - -- -
dintre 
pîrtie 
profil 
țienii 
este rodul naturii, dar șl al 
muncii profesorului Dan Gli- 
gor, al elevilor săi din Cîmpeni 
și împrejurimi șl al eforturilor 
unui mare animator al schiu
lui de aici, inginerul Vasile

Aflată la granița 
Alba și Bihor, această 

necunoscută, dar cu un 
natural pe care și elve- 
și l-ar dori la ei acasă,

REVELION

LA EFORIE NORD
întreprinderea de Turism, 

Hoteluri șl Restaurante Bucu
rești informează pe cei care 
nu s-au hotârît unde sâ-și

INVITAJIE LA AMARA
O.J.T. Ialomița asigură in 

stațiunea Amara, in perioa
da vacanței de iarnă, condi
ții foarte bune de cazare,

10 puncte, 
de setaveraj 

Politehnica 
Știința Mo
și C.S.M.U

MAREA PERFORMANTĂ
Zaharia, de la Ocolul silvic 
Vașcău. Servită actualmente de 
un neîndestulător baby-lift, în 
apropierea pîrtiei de la Vîrtop 
se află clădirea unui centru de 
recoltare a fructelor de pădure, 
care iarna Joacă foarte 
rolul
Mai există o bază de cazare 
ceva 
bena-Arieșeni, 
teren .
și slalom uriaș, 
Toate condițiile, deci, pentru 
ca pe Valea Arieșului să se 
facă, cu investiții minore, schi 
alpin și de fond de mare per
formanță.

Beneficiind, deci, de daruri 
naturale excepționale (care re
duc substanțial intervenția o- 
mului), deosebit de propice 
dezvoltării disciplinelor zăpe
zii, Județul Alba poate face, 
intr-un viitor apropiat, nece
sarul salt spre afirmarea, mai 
intii, in aria națională. Cu con
diția obligatorie ca unor efor
turi materiale minime să li se 
adauge investiții majore de ac
tivitate umană, de muncă, de 
inițiativă și de pasiune in fo
losul schiului practicat ca per
formanță. Iar pe acest drum, 
renunțarea la pregătirea unor 
elemente tinere și talentate 
pentru performanță in ideea ob
ținerii unor succese doar în com
petițiile sportive de masă con
stituie o primă măsură, un 
prim scop de Îndeplinit chiar în 
acest sezon. Numai astfel spor
tul de masă va constitui o pe
pinieră de reală importanță 
pentru cel de performanță.

bine 
de cabană a schiorilor.
mai Îndepărtată, la Gal- 

precum și un 
propice pentru slalom 

la Bubești.

petreacă Revelionul câ la 
agențiile de turism se mai 
qasesc locuri In stațiunea 
Eforie Nord, la hotelurile 
„Meduza", „Steaua de mare" 
și „Delfinul*.

înscrieri și informații la 
toate agențiile de turism ale 
I.T.H.R.B.

masă. tratament pentru 
sportivi, Ia prețuri convena
bile. Cluburile și asociațiile 
sportive interesate se pot 
adresa pentru relații supli
mentare la telefon 12620 — 
Slobozia sau 66181 —Amara.

cunde de Joc. Golul egalizator 
al lui Demeter declanșează în
să o puternică reacție a dina- 
moviștilor, care reușesc o ex
celentă prestație, materializa
tă prin două frumoase goluri 
ale căpitanului lor, Doru ~ 
reanu. Dar ultima repriză 
parține hocheiștilor 
Miercurea Ciuc, care se 
pun mai cu seamă grație 
nulul și forței etalate, i 
foarte eficace In fața unor ad
versari care au plătit un tri
but greu (3 goluri primite) e- 
forturilor depuse In repriza a 
doua. Au marcat: Tureanu 3. 
Solyom pentru Dinamo, res
pectiv Demeter, Gall, I. Bar- 
talis și B. Naghl. Au arbitrat 
excelent M. Presneanu, ajutat 
de Gh. Micu și D. Trandafir.

STEAUA — DUNĂREA GA
LAȚI 13—2 (2—0, 5—2, 6—0).
O partidă destul de curată, în 
care — așa cum era normal — 
Steaua a cîștigat, chiar mai 
ușor decit o arată și acest 
scor. Se poate spune că jucă
torii echipei campioane au fă
cut, cu această ocazie, un

Tu- 
a- 

din 
im- 
ela- 

arme

21 DE REUȘITE

DIN 25 DE ARUNCĂRI!

Rezultate din Divizia
• Finaliștl al „Coșului de aur*: 

SIBIU (la faza județeană au 
luat parte peste 800 de elevi) : 
Adriana Flentea (Șc gen. 8. Si
biu) 21 de reușite din 25 de a- 
runcărl libere (!) și Andrei Tu- 
tclea (Șc. gen. 4 Sibiu) 18/23 : 
TULCEA : Ioana Crișmariu (Sc. 
gen. 11 Tulcea) 15/25 șl Cătălin 
Ghlnea (Se. gen. 11 Tulcea) 10/25 
Cele 21 de coșuri înscrise de 
Adriana Flentea reprezintă cea 
mal bună performantă înregis
trată pînă acum in întrecerile 
pentru-.Coșul de aur*.
• tn ultimele etape ale Divi

ziei „B“ de tineret la bas
chet au fost înregistrate urmă
toarele rezultate : MASCULIN : 
Urbis București — Electrica Fi- 
enl 105—68 (52—26), Automatica
București — Comerțul C.S.Ș. Ti
mișoara 83—73 (39—39). Jiul Ști
ința Petroșani — C.S.U. Brașov 
95—93 (47—36), C.S.U. Brașov —
otel Inox Tirgovlște 86—76 (48— 
33). Comerțul Timișoara — Jiul 
100—67 (55—42), C.S.U. Galați —

„B" de tineret
Urbis 80—87 (38—45), ICIM Bra
șov — Carpațl Grup 8 Construc
ții București 88—63 (49—29) ; FE
MININ : Textila C.S.Ș. ---------
ghenl 
sitatea
(39—38) Robotul C.S.Ș. Bacău — 
Voința C.S.Ș. Sf. Gheorghe 95—66 
(46—34), Politehnica Sportul stu
dențesc n București — Mobila 
C.S.Ș. Satu Mare 64—104 (28—55).

Autobuzul Focșani — 
C.S.Ș. Constructorul Galați 97— 
66, C.S.U. Prahova Ploiești — 
Politehnica TI București 89—53 
(58—32). Mobila — P.T.T. Bucu
rești 102—47 (47—22). Corespon
denți : C. Gruia, C. Crețu, T. 
Slrlopol, FI. Jecheanu, O. Băltea- 
nu. Șt. Vida.

_______ _____ Gheor- 
C.S.Ș. Viitorul Unlver- 
n Cluj-Napoca 80—73

c.s.ș

• Au fost definitivate orașele 
gazdă ale turneelor Diviziei sco- 
lare și de juniori (13—16 Ianua
rie) : băieți : Tg. Jiu, Deva. 
București, Piatra Neamț ; fete : 
Gheorgheni. Satu Mare, Tulcea. 
București.

util antrenament. Să subliniem, 
însă, două lucruri. Primul ar 
fi acela că în ultima parte a 
jocului Steaua a utilizat din 
nou jucătorii de rezervă și al 
doilea acela că Dunărea a în
scris în această partidă pri
mele sale două goluri din tur
neu. Demn de scos in evidență 
este faptul că ambele puncte 
sînt „opera" unor hocheiști ti
neri, care abia au trecut de 
pragul junioratului : Burada și 
Popovici. Pentru Steaua au 
marcat : Cazacu 3, care — cum 
se vede — luptă să-șl mențină 
titlul de golgeter, Bălăucă 2, 
Gerczuly 2, Justinian 2, Chiriță 
Gliga, Nistor, K. Antal. A con
dus bine A. Balint la centru, 
ajutat de I. Bencze și M. Dinu.

VIITORUL GHEORGHENI — 
PROGRESUL MIERCUREA 
CIUC 6—3 (1—0, 4—1, 1—2).
Am asistat la un meci aspru, 
cu intrări în forță, dar și cu 
foarte multe faze rapide. In 
general, s-a pus mai mult ac
centul pe luptă. Echipa care a 
avut un plus de maturitate și 
calm în fazele de poartă a cîș
tigat. Aceasta a fost Viitorul 
Gheorgheni, care se prezintă 
în acest sezon mult mai bine 
ca anul trecut. Au marcat : 
Toke 2. Korpos 2, Șandor și 
Benedek — Viitorul, Solomon, 
Lămpi și Lakatos — Progresul. 
A arbitrat bine Șt. Enciu, aju
tat la cele două linii de FI. 
Gubernu și A. Balint.

Astăzi este zi de pauză. Tur
neul continuă simbătă și se în
cheie duminică, cînd este pro
gramat meciul Steaua — S.C. 
Miercurea Ciuc.
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MOAȘE REAIIIĂRI, EMOII^S
(Urmare din pag. 1)

oaspeți luînd notițe, în vreme 
ce pioniera Mihaela Robu pre
zenta darea de seamă, emoțio
nată cînd spunea că pionierii 
școlii trăiesc marea bucurie că : 
„...părintele nostru drag, tova
rășul NICOLAE CEAUȘESCU, 
a fost reales în înalta funcție 
de secretar general al partidu
lui, la cel de al XHI-lea fo
rum al comuniștilor".

Și vorbeau copiii despre suc
cesele lor sportive. „Ca urmare 
a cadrului stimulativ al «Da- 
ciadei», toți elevii, fără excep-

MEDICINA SPORTIVĂ, ÎN PAS CU CERINȚELE
(Urmare din pag. Z)

prof. N. O. Berlogea, conf. 
N. I. Schneider, șef laborator 
Anghel Voiculescu și alții) s-au 
desprins o serie de concluzii 
cu aplicații practice, dintre 
care semnalăm următoarele : 
necesitatea studierii periodice 
a potențialului biomotric al 
populațiilor școlare — de că
tre cabinetele Județene de 
medicină sportivă și dispensa- 
rele-policlinici pentru sportivi 
— in vederea adoptării măsu
rilor corespunzătoare de reme
diere a unor neajunsuri și a 
obiectivizării selecției pentru 
sportul de performanță ; utili
tatea evaluării sistematice — 
lunare la sportivi — a capa
cității de efort (aerob-anaerob), 
atît pentru dirijarea științifică 
a antrenamentului, cit și ca 
valoare in aprecierea stării de 
sănătate a sportivului de per
formanță sau a nesportivilor ; 
s-au precizat unele tehnici și 
metode simple, valoroase, care 
nu reclamă aparatură compli
cată și care dau rezultate dacă 
se efectuează cu corectitudine, 
in mod sistematic ț in același 
timp, s-a discutat despre posi
bilitățile și căile de perfecțio
nare a acestui Indicator bio
logic, printre mijloacele de 
bază capabile să-l influențeze 
in mod semnificativ fiind e- 
ducația fizică și antrenamentul 
sportiv ; o atenție deosebită a 
fost acordată problematicii le
gate de participarea Inimii și 
a sistemului nervos central și 
periferic în efort.

Cadrul sportiv constituie azi 
o entitate, etalon sanogenetic 
pentru mulți cardiologi, medi
cinii sportive revenindu-i un 
mare merit în această direcție ; 
principiile antrenamentului car
diac sînt azi extrapolate din 
medicina sportivă in cardiolo
gia clinică.

in eva- 
cardiace 
circum- 
acestor 

de ran-

Experiența cîștigată 
luarea suprasolicitării 
la sportivi, in unele 
stanțe, și corectarea 
manifestări in condiții
dament sportiv șl cardiac Înalt 
reprezintă azi o sursă de inspi
rație reală pentru cardiologi 
(conf. N. I. Orha — Fundeni).

în ceea ce privește relația 
dintre sistemul nervos (central 
șl periferic) șl efortul sportiv, 
specialiștii domeniului au ex
pus experiența cdștigată, care 
arată că investigația complexă 
(a sistemului nervos central și 
periferic, a sistemului nervos 
vegetativ, cea neuro-musculară, 
biochimică și psihologică) este 
singura in măsură să ne e- 
vidențieze posibilitățile orga
nismului in efort, gradul de 
antrenament și forma sportivă, 
stabilitatea unor procese adap- 
tative, echilibrul cortical șl pe
riferic, resursele energetice 
etc., bineînțeles exprimate la 
acest nivel.

Evaluarea fizică (greutate 
corporală optimă, masă activă, 
țesut adipos, forța musculară, 
tonusul musculaturii) a consti
tuit un capitol deosebit de in
teresant al dezbaterilor. S-a 
arătat, pe baza experienței ciș- 
tigate in acest ciclu olimpic, 
că dispunem de o metodologie 
adecvată, indirectă, de măsu
rare a acestor indici fizici, care 
reflectă compoziția corporală și 
calitatea diferitelor componente 
in mod diferențiat, ceea ce 
simpla înregistrare a greutății 
corporale nu poate face. A- 
ceastă metodologie de evaluare 
fizică este azi in centrul aten
ției a numeroase clinici de spe
cialitate (endocrinologie, hepa
tologie, nutriție, nefrologie, 
cardiologie), 
dezbătută a 
susținătoare 
ratură de 
prezentat de specialiști 
dr. doc. V. Stroescu, dr. 
xandra Popovlci) realizările 
obținute în acest ciclu olimpic 
(12 brevete de invenție O.S.I.M. 
pentru unele formule medica
mentoase utile în efort, care 
se găsesc deja în farmaciile

u
noastre, la indemîna tuturor : 
Alglutol, Efortex, Polivitamini- 
zant S, Polimineralizant S. Vi- 
taspol, Pirivin, Piravitan, Eleu- 
tal, cremă relaxantă, cremă 
trofică stimulentă, cremă an- 
talgică-antiinflamatorie și două 
aparate : adipocentimetru pen
tru evaluarea indirectă a com
poziției corporale și miotono- 
metru, aparat de măsurare a 
tonusului muscular, realizate în 
colaborare cu Liceul industrial 
de mecanică fină București și 
care au fost prezentate și o- 
mologate la sesiunea Acade
miei de Științe Medicale din 
octombrie anul acesta).

Se poate vedea din această 
succintă prezentare că medi
cina sportivă abordează anul 
1985, anul bătăliei pentru o 
nouă calitate In muncă, de pe 
pozițiile valorificării și gene
ralizării experienței înaintate 
și a creației originale româ
nești, în scopul identificării 
unor posibilități concrete de 
intervenție în Îmbunătățirea 
sănătății populației, a calității 
vieții.

Acesta a fost, de altfel, an
gajamentul asumat la Închi
derea consfătuirii de lucrătorii 
acestui domeniu de activitate : 
eficiență sporită In sportul de 
performanță și prezență activă 
in ocrotirea sănătății popu
lației !

DEZBATERE

nutriție,
O ultimă problemă 
fost aceea a 
de efort și 
investigație.

unor 
apa- 
S-au 

(prof.
Ale-

Centrul de perfecționare a 
cadrelor din mișcarea sporti
vă și Centrul de cercetări al 
C.N.E.F.S., împreună cu Con
siliul municipal pentru edu
cație fizică și sport, organi
zează sub auspiciile Universi
tății cultural-știlntiflce din 
București, in ziua de 24 de
cembrie 1984, orele 12,30. in 
sala Dalles, o dezbatere cu 
tema : „Obiectivizarea efortu
lui motrlc și modalitățile de 
măsurare a lui*. Raportor — 
asistent Adrian Dragnea, de 
la Institutul de educație fizi
că și sport.
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Astăzi, tradiționala anchetă a ziarului nostru pentru de
semnarea fotbalistului nr. 1 al anului 1984. Ca ți în anii tre- 
cuți, au votat antrenorii echipelor de Divizia A, conducătorii 
lor ți cei 18 cronicari ai ziarului Sportul. (Socotim că acest 
cadru fix, pe baza punctajului 5-4-3-2-1, contribuie la o bună 
selecție).

Anul trecut, ordinea primilor cinci a fost 1. Bolor', 2. Lung, 
3. Ștefănescu, 4. Cămătaru, 5. Rednic. Anul acesta, trei din
tre componenții cvintetului 1983 se mențin în acest grup de

elită. Este vorba de Lung (care urcă un loc), Ștefănescu (care 
îți păstrează poziția) ți Rednic (care urcă, de asemenea, un 
loc). '

Dacă ancheta anului trecut a fost influențată hotăritor de 
finalul Bratislava al echipei naționale, anul acesta criteriile 
au fost mai multe. Simplificînd, am putea spune că în anul 
1984 cvintetul pierde două turnuri (Boloni ți Cămătaru), cîț- 
tigînd, în schimb, un cal de... rasă (Hagi), pe care il dorim 
pătruns de încrederea pe care î-au acordat-o „electorii".

HAGI

PRiNCIPALI
ȘTEFĂNESCU

...UE CONDUCĂTORILOR DE CLUBURI...
REDNIC

...ALE CRONICARILOR
MORARU

7IARULUI „SPORTUL-
Constantin Ardeleanu (Sportul studențesc) : 1. Hagi,

2. Lung, 3. Iorgulescu, 4. Rednic, 5. Cirțu
Iosif Cavai (Jiul) : 1. Lung, 2. I. Marin, 3. Hagi, 4. 

Augustin, 5. Ștefănescu
Ștefan Coidum (F.C.M. Brașov) : 1 Lung, 2. Ungu- 

reanu, 3. Klein, 4. Ștefănescu, 5. Hagi
Gheorghe Constantin (Gloria Buzău) : 1. Lung, 1. 

Ștefănescu, 3. Hagi, 4. Mateuț, 5. Klein
Ioan Czako (A.s.A. Tg. Mureș) : 1. Lung, 2. Rednic.

3. Hagi. 4. Cîrțu, 5. Ispir
Emerich Dembrovschi (,,Poli* Timișoara) : 1. Lung,

2. Ungureanu, 3. Rednic. 4. Moraru, 5. Hagi
Cornel Dinu (Dinamo) : 1. Ungureanu, 2. Al. Nicolae,

3. Rednic. 4. Moraru, 5. Hagi
Nicolae Dobrln (F.C. Argeș) : 1. Hagi, 2. Lung, 8. 

Lăcătuș, 4 Dragnea, 5. Cîrțu
Constantin Frățilă (F.C. Baia Mare) : 1. Hagi, 2. Mo

raru, 3. Rednic, 4. Boloni, 5. Mia
Emerich Jenei (Steaua) : 1. Hagi, 2. Stoica, 3. Red

nic, 4. Moraru, 5. Lăcătuș.
Attila Kun (F.C. Bihor) : 1. Hagi, 2. Cîrțu, 3. Lung,

4. Ștefănescu, 5. Zare
Tache Macri (F. C. Olt) î 1. Hagi, 2. Ștefănescu, 3. 

Lung, 4. Pițurcă. 5. Bălăci
Dumitru Nicolae-Nicușor (S.C. Bacău) : 1. Lung, 2. 

Moraru. 3. Ungureanu 4. Iorgulescu, 5. Hagi
Ion Nunweiller (Corvinul) : 1. Klein, 2. Mateuț, 8. 

Moraru, 4. Lung, 5. I. Marin.
Ion Oblemenco (Chimia Rm. Vil cea) : 1. Lung, 2. 

Ungureanu, 3. Hagi, 4. Cămătaru, 5. Cîrțu
Constantin Oțet (Politehnica Iași) : 1. Lung, 2.

Haei, 3. Cîrțu, 4. Lăcătuș, 5. Mateuț
Victor Stănculescu (Rapid) : 1. Lung, 2. Cirțu, 3. I. 

Marin, 4. Cămătaru. 5. Hagi
Silviu Stănescu (Universitatea Craiova) : 1. Ștefănes

cu. 2. Lung, 3. Ungureanu, 4. Cămătaru, 5. Cîrțu

...PLUS AUREOLA TRECUTULUI

Ion Alexandrescu (Steaua) : 1. Bolâni, 2. T. Stoica, 
3. Lăcătuș, 4. Hagi, 5. Ștefănescu

Vasile Anghel (Dinamo) : 1. Moraru, 2. Ungureanu, 
3. Al. Nicolae, 4. Hagi, 5. M. Sandu

Eugen Ban ciu (Sportul studențesc) : 1. Hagi, 2. Lung. 
3. Iorgulescu, 4. Mateuț, 5. Cirțu.

Cornel Cacovean (A.S.A. Tg. Mureș) : 1. Lung, 2. 
Boloni, 3. Ungureanu, 4. Rednic, 5. Ispir

Corneliu Costinescu (S.C. Bacău) : 1. Lung. 2. Ște
fănescu, 3. Hagi. 4. Iorgulescu, 5. Cirțu

Constantin Deliu (F. C. Olt) : 1. Balacl, 2. Lung. 3. 
Ștefănescu, 4. Ungureanu, 5. Cămătaru

Dumitru Dragomir (F.C.M. Brașov) : 1. Lung, 2. Hagi.
3. Cămătaru, 4. Lăcătuș, 5. Șoarece

Constantin Florescu (Universitatea Craiova) : 1. Lung,
2. Ștefănescu, 3. Augustin, 4. Hagi. 5. Klein

Alexandru Koller (F.C. Baia Mare) : 1. Moraru, 2. 
Rednic, 3. Hagi, 4. KIeIn, 5. Pinter

Daniel Lăzărescu (Rapid) : 1. Lung, 2, Hagi, 3. Cîrțu,
4. Rednic, 5. Ungureanu

Irinel Leonte (Politehnica Iași) : 1. Coraș, 2. Hagi, 3. 
Lăcătuș, 4. Moraru. 5. Ștefănescu.

Ștefan Mareș (Jiul) : 1. Lung, 2. Hagi, 3. I. Marin, 
4. Băluță, 5. Klein

Ioan Naom (F.C. BLhor) : 1. Lung, 2. Hagi, 3. Un
gureanu, 4. I. Marin, 5. Ștefănescu

Radu Oprea (Gloria Buzău) : 1. Ștefănescu, 2. Hagi,
3. Lung, 4. Klein, 5. I. Marin

Romulus Petrescu („Poli" Timișoara) : 1. Lung, 1. 
Iorgulescu,' 3. Moraru, 4. Rednic, 5. Ungureanu.

Hie Pleșeanu (Chimia Rm. Vîlcea) : 1. Lung, 2. Ște
fănescu. 3. Cămătaru, 4. Hagi, 5. Rednic

Dan Silvășan (F.C. Argeș) : 1. Lung, 2. Hagi, 3. Un
gureanu, 4. Rednic, 5. Stancu

Ion Socol (Corvinul) : 1. Lung, 2. Klein. 3. Rednic,
4. Ștefănescu, 5. Hagi

ÎNCĂ un punct pentru lung

Constantin Alese : 1. Hagi, 2. Ștefănescu, 3. Dragnea, 
4. Cîrțu, 5. M. Sandu

JacK Berariu : 1. Hagi, 2. Lung, 3. Augustin, 4. Ște
fănescu, 5. Orac

loan Chlrilă : 1. Hagi, 2. Rednic, 3. Moraru, 4. Ște
fănescu, 5. Ungureanu

Ion Cupen : 1. Lung. 2. Lăcătuș. 3. Coraș, 4. Drag
nea, 5. Kleln

Laurențiu Dumitrescu : 1. Lung, 2. Cîrțu, 3. Hagi, 4. 
Mateuț, 5. Rednic

constantin Firănescu : 1. Hagi, 2. Lung. 3. Ungu- 
reanu, 4. Moraru, 5. Lăcătuș

Eftimie Ionescu : 1. Lung, 2. Moraru, 3. Hagi, 4. Ma
teuț, 5. Lăcătuș

Mircea M. Ionescu : 1. Hagi, 2. Lung 3. Moraru, 4. 
Cirțu șl Lăcătuș 5. Mateuț

Aurel Neagu ; L Hagi, 2. Rednic, 3. Lăcătuș, 4. Ma
teuț, 5. Belodedicl

Gheorghe Nertea : 1. Hagi, 2. Ștefănescu, 3. Lung. 4. 
Moraru, 5. Lăcătuș

Gheorghe Nicolaescu : 1. Ștefănescu, 2. Lung, 3. Hagi. 
4. Rednic, 5. Belodedici

Marius Popescu : 1. Lung 2. Moraru și Hagi, 3. Lă
cătuș șl Cîrțu, 4. Mateuț, 5. Al. Nicolae

Paul Slăvescu : 1. Lung. 2. BolSnl, 3. Moraru, 4. Ște
fănescu, 5. Hagi

Stellan Trandafirescu : 1. Ștefănescu, 2. Hagi, 3. Lă
cătuș, 4. Țălnar. 5. Manea

Mlrcea Tudoran : 1. Lung. 2. Rednic, 3. Ungureanu, 
4. Hagi, 5. Moraru

Radu Urziceanu : 1. Hagi. 2. Rednic, 3. Ducadam, 4. 
Mateuț, 5. Lung

Adrian Vasllescu : 1. Lung, 2. Hagi, 3. Ștefănescu. 4. 
Rednic, 5. Lăcătuș

Pompillu Vintilă : 1. Hagi. 2. Lung, 3. Rednic, 4. Un
gureanu. 5. Malaru

HAGI, VIITORUL . I
1. LUNG 65 p.

HAGI 51 p.
3. UNGUREANU 23 p.

4-5. ȘTEFĂNESCU
REDNIC 16 p.

6—7. Cîrțu, Moraru — 
17; 6. Klein 9; 9. I. 
Marin 8; 10. Mateuț

' “ Cămătaru, 
6; 13. lor- 
14-15. Al.
Stoica - 
Augustin, 

Dragnea, Pi- 
- 2; 20-23. Ba-

2.
1. 
2.
3.
4.
5.

LUNG 
HAGI 
ȘTEFĂNESCU 
UNGUREANU 
REDNIC

66 p.
48 p.
25 p.
17 p.
16 p.

7; 11-12.
Lăcătuș - 
gulescu 5; 
Nicolae, T. 
4; 16-19.
Boloni, 
turcă 
Iaci, Ispir, Mia, Zare 
- 1 P-

Lung, marele portar al anului 
1933, cînd s-a clasat pe locul... doi, 
in urma lui B&ldni, a fost' pre
ferat de antrenori. E In această 
alegere stima pe care tehnicienii, 
care suferă din greu pe banca... 
suspinelor, o acordă ultimului a- 
părător, celui care a reparat 
deseori greșelile in lanț ale ju
cătorilor de ctmp. Simptomatic 
este faptul că Lung cîștigă titlul 
tntr-un an tn care nu a repetat 
— ar fi fost foarte greu să re
pete — fabulosul său an 1983. Să 
fie la mijloc o reacție la adresa 
scăderii nivelului de joc al „ce
lorlalți 10", o scădere sugerată 
Si de ștacheta coborttă a anu

lui 1984, „anul francez", față de anul fotbalistic 
încheiat la Bratislava ? Nu este exclus. Cert este că 
antrenorii au judecat in ansamblu, nelăstndu-se tentați 
de unele erori. Ei păstrează convingerea că Lung este 
un mare portar, care răscumpără din plin o eroare 
deseori inevitabilă In cursul unul meci.

Dacă alesul antrenorilor este un jucător cu un pre
zent aureolat de trecut, secundul lor (Hagi) este unul 
al cărui prezent capătă valori noi tn perspectiva celor 
20 de ani nelmpllniți.

Pe trei. Ungureanu, un jucător complet, care a învins 
pini și cifrele neobișnuit de mari din pasivul apărării 
craiovene tn această toamnă.

Lung e și alesul conducătorilor. 
Mai puțin autoritar decit BolSnl 
tn ediția trecută (74 de puncte), 
dar mai detașat față de Hagi, 
tn comparație cu clasamentul an
trenorilor Alegerea a fost mai di
ficilă. Dacă tn ediția trecută con
ducătorii și-au rezolvat ancheta 
cu numai 14 nume, de data a- 
ceasta au apelat la nu mai puțin 
de 25, cifră record. (Anul trecut, 
echipa națională realizase acea 
concentrare.)

In viziunea conducătorilor, 
Ștefănescu se desprinde de Red
nic și păstrează resurse pentru 
a-l depăși și pe Ungureanu. Cvin
tetul e, Insă, același. In acest 
clasament al conducătorilor, Cirțu 
pierde teren. In schimb, Boloni

„intră" tn primul „11". Memoria afectivă a conducători
lor de club e mai pronunțată

4. 
«0 . 
gulescu 
tuș • ; 
7; 12.

Klein

1. HAGI
2.
3.
4.
5.

Pe 4—5, la egalitate de puncte, „decanul* Ștefănescu 
șl tînărul Rednic. Ambii jucători au figurat și in an
cheta anului trecut. Rednic a urcat un loc tn clasa
mentul general. Ștefănescu, care a pierdut o mare 
ocazie anul trecut, se menține pe podium, tn pofida 
vîrstei.

O ultimă observație. Antrenorii au ales patru apără
tori șl un mijlocaș. Anul trecut atacul era reprezentat 
de Cămătaru. Și această absență e plină de semni
ficații...

CLASAMENTUL FINAL

Moraru 15; 7.
; 8—9. Boloni, lor- 

- 9; 10. Lâcă- 
11. Cămătaru 
I. Marin 6; 

13-15. Balacl, Coraș, 
Cîrțu - 5; 16. T. Stoi
ca 4; 17-18. Augustin, 
Al. Nicolae - 3;
19-20. Băluță, Mateut 
- 2; 21-25. Ispir, M. 
Sandu, Pinter, Stancu, 
Șoarece - 1.

Sigur că se constată și voturi protocolare, repetabile 
la o lectură fugară.

In acest clasament al conducătorilor de club, primul 
înaintaș care apare e Lăcătuș, care U devansează cu un 
punct pe Cămătaru. Este limpede că înaintașii tșl cro
iesc cu greu drum nu numai pe terenul de joc, ci și 
tn paginile anchetelor.

Un vot inedit, cel care ti acordă primul loc lui 
Balacl. Ilie Bălăci a fost uitat anul trecut, figurtnd abia 
pe locul 14—ie, cu numai un punct, alături de stancu 
și Balint. Cele cinci puncte acordate lui Bălăci — tn 
pofida criteriului de bază, care presupune randamentul 
pe 84 — reprezintă nu attt o reparație pentru 83. cit 
speranța că Bălăci, refăcut, va reveni în ancheta 85.

La egalitate de puncte cu Bălăci, Sorin Cirțu, care a 
dominat eforturile Craiovei tn Cupa U.E.F.A. Daci 
Sorin ar fi marcat la bara de la Sarajevo, probabil că 
ar fi ajuns pe primul loc. Totul, la discreția unui.- 
milimetru.

Hagi e favoritul cronicarilor 
ziarului nostru, el devansindu-l 
pe Lung, alesul tandemului de pe 
bancă. Este evident că această 
modificare a ordinei se datorează 
faptului că cronicarii preferă să 
privească mal mult spre poarta 
adversă, □ poartă care se află 
la o sută de metri de cea a lui 
Lung.

Hagi e un jucător foarte tinăr. 
Poate că acest loc doi tn clasa
mentul general i se 
devreme, dar votul 
are semnificații mal 
exprimă nevoia de 
Cronicarii duc dorul 
locași ofensivi de tipul Platini 

sau Giresse. Și chiar dacă drumul ptnă la Pla
tini e lung, Hagi ar putea fi primul pas spre acest fel 
de a juca fotbalul, chiar dacă votul mai „realist" al 
primelor două coloane temperează visurile.

Cronicarii ti acordă mal multe puncte lui Rednic. Și 
tn acest caz este vorba de acel Rednic care ar putea 
să fie, adică un jucător de mare talent care a strălucit 
la Bratislava, fiind poate cel mai bun de pe teren, un 
jucător care a marcat la Tbilisi, făcînd posibil Liver- 
pool-ul, tn sfirșit, un jucător care a început să apară 
tot mai mult tn zona de foc, cu prețul golurilor ratate 
tn Franța, un Rednic care a încheiat campionatul cu 
două goluri marcate Intr-un singur meci șl care ar 
putea să prefigureze un mare mijlocaș.

LUNG 
ȘTEFĂNESCU 
REDNIC 
MORARU

Lăcătuș

Totalizind punctele acumulate in cele trei clasamente par
țiale, se ajunge la următoarea ordine finală

Antrenorii 
principali

Conducătorii 
cluburilor

Cronicarii Total
ziarului

„Sportul-

1. LUNG 65 66 59 190
2. HAGI 51 48 67 166
3. ȘTEFĂNESCU 18 25 27 70
4. REDNIC 18 16 24 58
5. MORARU 17 15 2Q 52

6. Ungureanu 49 ; 7-8. Cirțu, Lăcătiuș - 30,5 ; 9-10. Klein,
Mateuț - 20 ; 11. Boloni 15; 12-13. Iorgulescu, L Marin -
14 ; 14. Câmâtaru 13 ; 15—18. Augustin, Coraș, Al. Nicolae, T. 
Stoica - 8; 19. Dragnea 7; 20. Bălăci 6; 21. Ducadam 
3 ; 22-27. Belodedici, Băluță, Ispir, Pițurcă, M. Sandu, Țălnar — 
2 ; 28-35. Mia, Majaru, Manea, Orac, Pinter, Stancu, Șoarece, 
Zare - 1.

67 p. 
59 p. 
27 p. 
24 p. 
20 p.

4.
Mateuț 11; 
reanu 9; 9.
10. Dragnea 5;
BSIoni 4; 12-14. Au
gustin, Ducadam, Co
raș — 3 ; 15-16. Belo- 
dedici, Țălnar - 2 ; 
17-22. Klein, Majaru, 
Manea, Al. Nicolae, 
Orac, M. Sandu -1.

16,5 ; 7.
8. Ungu- 
Cirțu 8,5;

11.

acordă cam 
cronicarilor 

generale. El 
schimbare. 
unor mij-

Cronicarii par, oricum, mai ofensivi. Lăcătuș e cel 
mai aproape de fruntași tn acest clasament. N-a fost 
uitat nici Cirțu, deși — tn cazul lui — antrenorii au 
fost mai tranșanți.

Așadar, un duel între Lung și Hagi. Hagi — Lung 67—59. 
Un duel între mai mult ca... perfectul Lung (ce bine 
1 se potrivește acest... timp) și viitorul I, care înseamnă 
primăvara anului 1985.

Să încheiem cu obișnuita echipă națională a anchetei, așa cum rezultă din 
prioritățile cuprinse în clasamentul final general. Să amintim, însă, în primul rind echipa 
anului trecut Deci...

Lung - Rednic, Ștefănescu, Iorgulescu, Ungureanu - Augustin, Mulțescu, Boloni, 
Klein — Geolgâu, Câmâtaru.

Cea a anchetei pentru anul 1984 prezintă formația ;
LUNG - REDNIC, ȘTEFĂNESCU, Nicolae, UNGUREANU - Stoica, Mateuț, KLEIN, 

Hagi - Lăcătuș, Cîrțu. (Cu litere mari sînt scriși jucătorii care și-au „păstrat" tricourile.)
Cu alte cuvinte, au rămas doar apărătorii. Să însemne oare numele noi din ofen

sivă o invitație la reconsiderări tehnico-tactice î Sigur că această echipă e doar una 
pe hîrtie, dar ea reprezintă, oricum, un reper pentru discuții. In esență, se pune un 
semn de întrebare pe postul lui Iorgulescu (cotat sub așteptări, deși o avut jocuri 
foarte bune cînd a vrut să joace la cel maî înalt nivel). înregistrăm, bineînțeles, con
firmarea lui Hagi, revenirea lui Stoica, dispariția (trecătoare, desigur) a lui Boloni, 
pașii hotăriți ai tinărului Mateuț, sprintul pe turnantă al lui Lăcătuș, come back-ul lui 
Cîrțu, un jucător pe care l-a încercat și Covaci...

Și-acum, stop I E rîndul dv., stimați cititori. Ancheta noastră nu e decit un „in
strument de lucru" pentru sutele de mii de cititori ai ziarului nostru și care sînt, cu 
sau fără voia noastră, selecționeri incontestabili, mai ales în noaptea Revelionului.



CONCURSURI DE ATLETISM
RIO DE JANEIRO, 20 (A-

gerpres). — Organizatorii tra
diționalului concurs internațio
nal de cros, ce se desfășoară 
In noaptea Anului Nou pe 
străzile orașului brazilian Sao 
Paulo, au anunțat că printre 
participanții la actuala ediție 
se va număra 
atlet portughez Carlos Lopes. 
După cum se cunoaște, Carlos 
Lopes a cucerit la Jocurile de 
la Los Angeles titlul olimpic 
în proba de maraton.

țat participarea atleți din 59 de 
țâri. Cele mai numeroase dele
gații sint cele ale S.U.A. — 30, 
U.R.S.S. — 21, R. F. Germa
nia și Franța — cîte 17, Po
lonia — 12, Canada — 10, Ma
rea Britanle — 9 atleti etc.

și cunoscutul

RUG8YȘTII NOȘTRI

PARIS. Pentru prima ediție 
a Jocurilor mondiale de sală 
(18—19 ianuarie) și-au anun-

JOCURI DE VERIFICARE

IN FRANJÂ

MECIURI INTERNAȚIONALE
La Atena, în grupa I a prell- 

narillor C.M., meciul dintre Gre
cia șl Belgia s-a încheiat cu un 
scor alb (0—0). In prima repriză 
jocul a fost echilibrat. Cu puțin 
timp înainte de pauză oaspeții au 
contraataca* de două ori însă in
tervențiile portarului Sarganis au 
fost prompte. In repriza secundă 
grecii au atacat vehement și în 
inin. 57 erau pe punctul să des
chidă scorul, dar lovitura cu 
capul executată de Mitropoulos 
a trimis mingea in bara trans
versală I Arbitrul austriac Fahn- 
ler a condus (in fața celor 40 000 
de spectatori) următoarele 
mâții : GRECIA :

for-
Sargjtnis —

Xanthopoulos, Karullas. Kyraslas, 
Manolas — Alvantas, Papaioanou, 
Vamvakulas (Kostikos), Mitro
poulos — Anastasopoulos, Sarava- 
kog. BELGIA : Pfaff — Grun, 
Renquin, De Groote, Van der 
EIst — Varcauteren, Scifo, Jas
pers, Ceullemans — Czernlatinsky 
(Voordcckers), Claesen.

Simbătă, la Tirana, Belgia în- 
tilnește selecționata Albaniei. 
Iată clasamentul înaintea acestui 
joc : 1—2. Polonia șl Belgia cu 
cîte 3 p (ambele cu 2 j). 3—4. 
Albania șl Grecia cu cîte 1 p 
(ambele cu 2 j).

A în meci amical, la Ierusa
lim : Israel — Luxemburg 2—6 
(0—0). Au marcat : Ouri Malmll- 
iian șl Elie Ohanah.

0 Duminică, in cadrul grupei 
a s-a a preliminariilor C.M. se 
dispută meciul Cipru — Olanda.

CAMPIONATE
ANGLIA. Un meci din cadrul 

etapei a 10-n : West Bromwlcb 
Albion — Luton 2—0.

TUKCIA (et. 15). Fenerbahce — 
Beșilctaș 0—0, Kocaell — Galata- 
saray 1—0, Ordu — Ankaragucu 
0—0, Trabzon — Bolu 2—1, Al
ta y — Denlzll 3—1, zonguldak — 
Esklșehlr 2—2. In clasament pe 
primele locuri se află Trabzon 
cu 22 p, urmată de Beșiklaș 21 
p (golaveraj inferior).

(prin telefon). Echl-
Campionatele naționale între două sezoane

IBRII A „CUPEI DAVIS“
Cortina a... căzut peste ac

tuala ediție a „Cupei Davis*, 
finala furnizind ' — cum se
știe — o mare surpriză. Acum, 
toată atenția este îndreptată 
spre ediția viitoare. In a cărei 
primă grupă valorică sint cali
ficate 16 echipe reprezentative.

Primul tur al acestei grupe 
de elită, din rindurile căreia 
se va alege echipa campioană, 
va avea loc intre 8 șl 10 mar
tie 1985, programînd următoa
rele Intilniri : Japonia — 
S.U.A., R.F.G. — Spania, 
U.R.S.S. — Cehoslovacia, Ar
gentina — Ecuador, Paraguay 
— Franța, Iugoslavia — Aus
tralia, India — Italia, Chile — 
Suedia.

în continuare, sferturile de 
finală se vor desfășura Intre 
2 și 4 august, semifinalele in
tre 4 și 6 octombrie, iar finala 
intre 20 și 22 decembrie.

BIARRITZ _ 
pa de rugby a țării noastre a 
susținut primul dintre cele trei 
meciuri de pregătire in Franța, 
in vederea turneului din Anglia, 
intilnind la Biarritx o puternică 
selecționată a Tării Bascii or. cu 
multi internaționali in compo
nență. Antrenorii au folosit pri
lejul pentru a-i întrebuința șl 
pe jucătorii care nu au evoluat 
In meciul victorios de la Madrid, 
din C.E. Dintre aceștia, doar 
dțiva au dat satisfacție, gazdele 
ci ști gt nd eu scorul 23—6 (11—6) - 
Au marcat Bianco, Peytavia 2. 
Perrier — eseuri, Blanco — L p.+l 
transformări. Alvares — drop. 
Sallefrxnque — transformare, 
respectiv Carage* — eseu, trans- 
tomat de Podărescu.

ANGLIA „ALERGARE1* IN 42

Peter Beardsley (Netreortle), fn centrul imaginii, în dispută^ pentru 
balon cu Paul Miller și Steve Perryman, 

Telefoto :
da la Tottenham 
A. P. — AGERPRES

\prapa de f»» „PRIETENUL OMULUI"
!• Do cita ori am auzit acest lucru î 

. w-.w -- ..... T. __ ___ ____ Din cele mai vechi timpuri, adică de
atunci do cind l-a ajutat la munca pâmîntulul, la vi nat și la trans
port, calul a fost alături de om. muncind pentru el. purtindu-l In 
spatele său. Apoi, mașinile, invențiile de tot felul l-au scos oarecum 
din... „scenă". Ne-au rămas doar frumoasele dispute de galop și trap, 
concursuri de echitațle.

In acest context ni se pare condamnabil faptul de a dopa. In ase
menea dispute, un cal. Dacă un atlet. înotător, sou once alt sportiv 
iși mistifică performanțele, le amplifică In mod artificial co ajutorul 
unor substanțe chimice, atunci ne aflăm In fața unul furt, blamat de 
opinia publică. Cu atit mai blamat cu cit el era conștient de ceea ce 
face I Dar sărmanul cal, care nu știe ce gînduri are stâpinui săa 
cînd ii administrează substanța nocivă, ce vină are î

O astfel de situație absurdă s-a înt'mplot la J.O. de la Las Ange'es. 
La proba de dresaj, colul „Museordet", din echipa R. F- Gerrrar— — 
fost găsit cu probe pozitive la controlul cnf-doping. B fusese

“ - • • *“un puternic tranchilizant. Dar cu

„Calul — prietenul omului 
Poate de mii și mii de ori.

Legendarul soldat de ia Mara
thon a alergat 42 km. Jucătorii 
echipelor engleze din prima di
vizie a Ligii aleargă... 42 de eta
pe !
gat 
știe 
nă.
ani,
„diabolic-.

Cel mal lung și cel mai bo- 
campionat din Europa nu 
ce este aceea pauză de iar- 

granita dintre 
se vor succeda 

programe com-

Se apropie 
dar etapele 

cu

pe âheoțtf s(

decembrie șl 1 la-plete pe W 
nuarie !!

Un cunoscut comentator englez 
spunea la începutul sezonului că, 
dacă banii ar garanta automat 
succesul, atunci Manchester Uni
ted ar trebui să devină campi
oană. „Diavolii roșii-, cu o me
die de paște 50 OM de specta
tori Ia meciurile, netelevizate. de 
acasă, și-au întărit în vară rin-

DE ETAPE!
d urile cu trei nume de mare cir
culație internațională, scoțienii 
Brazii și Strachan și danezul J. 
Olsen. Echipa insă nu strălucește, 
iar „performanțele* ei sînt ine
gale (5—0 cu Newcastle, dar și 
0—5 cu Everton), fiind plasată 
totuși în plutonul fruntaș, în 
care Everton a deținut mai me
reu „tricoul galben*. Aceasta din 
urmă a reușit pînă acum să o 
ia înaintea rivalei locale, deși are 
în lot nume mai puțin sonore.

F. C. Liverpool, cu 
staff" mal valoros 
(1U internaționali), 
încă un înlocuitor 
pentru Souness și,

un „playing 
ca niciodată 
nu 
pe 

r_____ ________ în plus, a
resimțit lipsa îndelungată a iul 
Rush șl Johnston. Foarte bine 
se comportă echipele londoneze 
Arsenal șl Tottenham, ambele cu 
numeroși jucători valoroși (Jen
nings. Sansom, Woodcock, An
derson, Rix, respectiv Clemence, 
Hoddle, Perryman, Chledozle. 
Roberts. Allen). Noile promovate 
joacă de la egal la egal cu ori
cine. la Chelsea evolulnd șl unul 
din goleeterll campionatului. 
Dixon, alte nume frecvente pe 
lista marcatorilor ” —
Thompson White. Lineker. Ga- 

- tes, VaradL Iar pentru că tre
buie să fie cineva șl pe ultimul 
loc. aceasta este Stoke (unde 
j oscă nord-lrlandezul McIlroy), 
aflată Insă in lupta pentru evi
tarea retrogradării cu Coventry, 
Luton. Ipswich șl... Aston Villa.

Călin STERES CU

a găsit 
măsură

fiind Heath,

tat" cu ,,3-hydroxy-promazinâ", un puternic tranchilizant. Dar cum să 
pedepsești un cal î Problema era dificilă, p’nă la urmă s-a rezol
vat... diplomatic. Un recent comunicat al Federației Internaționale de 
Călărie a precizat că, la rugămintea și apoi la protestul conducătoru
lui echipei de echitație a R.F.G., care s-a prevalat de faptul că 
atunci cind s-a luat proba pentru analiza na era de față și delegatul 
formației, cazul a fost... clasat.

Deși clasată, povestea tot s-a aflat. $i a produs consternare. Dacă 
s-a ajuns cu drogurile și In aceste probe sportive, este momentul 
să ne întrebam, acum, dacă și... „omul este prietenul calului ?“

Colin ANTONESCU

[[

I

I

Moscova, 
dkxr scoruri 
Înregistrate 
a patra a 
din capitala Uniunii 
dotat cu .Cupa
U.B.S.S. a întrecut
cu it—• (4—•, 3—8, 3—•)!! Punc
tele echipei învingătoare au fost
înscrise de Varnakov. Svetlov.
Drozdevskl. laș in, Pervuiiin. Se- 
mionov, Bîkov, Makarov. Skvor- 
țov și Krutov. Aceasta a fost 
una dintre oe-e mal ca telurice 
victorii ale hocheiștilor sovie
tici tn jocurile cu suedezii.

Intr-un alt joc. Cehoslovacia a 
dispus de R.F. Germania cu 
10—3 (3—1, 3—1. 3—1). Au mar-

Rezultate normale, 
foarte mari, au foc 
in partidele din ziua 
turneului de hochei

Soviet.ce, 
Izvestia*, 

net Suedia

# & uff sport &
SCHUMACHER I Șl ll._

In lumea fotbalului, Harald Anton Schuma
cher, portarul lui F. C. Kbln șl al reprezenta
tivei vest-germane, ales, riu de mult, ca jucă
torul nr. 1 din „Bundesliga", este binecunos
cut sub diminutivul allntător de „Toni”. Puțini 
își mai amintesc insă că a mai existat un 
Toni Schumacher („Toni" cel adevărat, cum 
este denumit) care a fost tot portar șl tot la 
F. C. KOln I El a evoluat, între anii 1963 șl 
1968. Momentul de vtrf al carierei sale fotbalis
tice a fost jocul de la 17 martie ’6J, din semi
finalele C.C.E. In meciul cu F. C. Liverpool, 
Schumacher, deși literalmente strivit de atacanțli 
englezi, nu s-a lăsat bătut șl nu a primit nici 
un gol, scorul de 0—0 fiind o reeditare a celui 
de la K81n. Potrivit regulamentului de atunci 
al competițiilor europene, s-a jucat un al treilea 
meci. Șl de data aceasta „Toni" a fost un ade
vărat erou (scorul a fost de 2—2), dar Liverpool 
s-a calificat în urma tragerii la sorți. Toni 
Schumacher I, are astăzi 45 de ani, este de 
profesiune șofer șl, cînd timpul îi permite, nu 
scapă ocazia vreunul meci al lui F.C. Kdln, echi
pă alături de care a rămas șl acum, cu trup 
șl suflet 1

FINALELE VOR RAM1NE CA Șl PINA ACUM
Președintele Comite

tului Internațional o- 
limpic, Juan Antonio 
Samaranch, a făcut cu
noscut presei că 
Jocurile Olimpice 
1988 finalele la

la 
din 

______ _ atle
tism. gimnastică și înot 
nu se vor desfășura in 
cursul dimineții, așa 
cum au avansat ideea

unele posturi de tele
viziune americane, in
teresate să transmiți, 
in direct, respectivele 
concursuri, la ore po
trivite pentru telespec
tatorii proprii. Ele vor 
rămîne, ca șl plnă a- 
cum, in reuniunile de 
după-amlază.

DELTAPLANUL CU MOTOR
I Studenții șl profeso

rii Institutului de ln- 
• gineri pentru aviația

civilă din Moscova au
1 proiectat $1 construit

un motoraș care să fie

folosit pentru delta- 
plane sport care, mai 
cu seamă In ultimii 
ani. se bucură de o 
deosebită popularitate 
în Uniunea Sovietică.

Pentru pilot a fost a- 
menaiat un cărucior cu 
trei 
fost 
șui, 
pa 
noi 
utilizării sale în com
petițiile sportive pro-

roți, pe care a 
plasat șl motora- 
grație căruia „ari- 
zburătoare" capătă 
valențe. In afara

priu-zise, deltaplanul 
cu motor este de un 
mare folos în agricul
tură, în primul rînd 
pentru pulverizarea de 
îngrășăminte sau de 
insecticide împotriva 
dăunătorilor. [

ALPINISM PE 19 ETAJE
Cinci alpiniste chilie

ne, transmite Agenția 
„France Presse* Intr-o 
corespondență din San
tiago de Chile, au rea
lizat o performanță cu 
totul neobișnuită esca- 
ladînd cele 19 etaje ale 
unui bloc de 80 de me
tri, 
tre

ale Capitalei. Avenida 
Providencia. sub pri
virile a numeroși cu
rioși. Scopul acestei 
ascensiuni a fost de a 
celebra „luna munte
lui- șl, evident, de a 
face propagandă pen
tru alpinism, sport, în 
mod obișnuit. " ’ 
spectatori I...

cat : <a și Lukac
— cite 2. Svozil. 
Klima, Uba. Rosol. 
Rusnak. Pașek. res
pectiv Relndel — 2 
și Klessllng.

Prag a. Meciul din
tre selecționatele 
secunde de hochei 
ale Cehoslovaciei și 
Finlandei. desfășu
rat în localitate, a 
luat sGrșit cu victo
ria formației gazdă 
cu scorul de 5—2 
(2—0, 3—1. •—î).

Win dau. Pe pati
noarul din acest o- 
raș elvețian, selec
ționata *"
susținut un joc de 
hochei 
reprezentativa R- D. 
Germane. La capă
tul unei dispute e- 
chilibrate partida 
s-a încheiat la ega
litate : 3—3 (1—0,
1—L 1—3).

Obereggen. 
tia stațiunii 
Obereggen, 
loc miercuri 
masculină de slalom 
tind pentru „Cupa Europei**. Cla
samentul : L Luc Alphan (Fran
ța) 2:53,53, 2. Bemd Felblnger
(R.F.G.) 2:54,08, 3. Michael Eder 
(R.F.G.) 2:54,89.

Trento. Concurs de sărituri, în 
cadrul „Cupei Europei": Lido
Tomasi (Italia) 218,4 p (58.5 m 
4- 64 m), Sandro Smugaro (ita- 
lia) 205,1 p.

Davos, Cursa feminină de șta
fetă 4X5 km a fost dominată de 
fiondistele reprezentativei Norve-

Elveției a

amical cu

Pe pîr- 
ltaliene 
a avut 
o cursă

situat pe una dln- 
arterele principale

APROPO DE EVOLUȚIA TINERELOR 
TENISMANE

fără

maiChris Evert-Lloyd este una dintr.e cele 
bune jucătoare de tenis din lume, care deține 
și funcția de președinte al WTA — Women’s 
Tennis Association (n.n. Asociația de tenis a 
femeilor). Bună cunoscătoare a tuturor proble
melor „sportului alb* ea a fost, desigur, în 
măsură să facă observații pertinente asupra 
evoluției mal tinerelor ei adversare : „Cele mai 
multe dintre acestea participă la prea multe 
turnee, dar corpul lor nu este pregătit să supor
te oboseala și rigorile unui circuit. La 14—15 
ani dezvoltarea lor osoasă nu este încheiată și 
de aici toate consecințele nefavorabile care de
curg, pentru întreaga viață, în cazul unor acci
dente... Multe dintre aceste tinere sînt prost 
sfătuite de părinți, de antrenori sau de impre
sari și de aceea doar puține ajung cu adevărat 
mari performere ale tenisului*.».

Rubrica realizata de
Romeo VILARA

Iugoslavul Bojan Krizaj\ a obținut o 
culoasd 
special, în 
Madonna din

uriaș con-

trictoria în recenta cursă de slalom 
.Cupa Mondială", pe piriia de ia 
Campiglio

Telefoto :
giei (Nykkelmo. Aunll. Dahîmo, 
Boe) Înregistrată in 1.07:42,5. Pe 
locurile următoare s-au clasat : 
U.R.S.S. (Ordina. Smetanlna. 
Vasilcenko. Stepanova) 1.07:48.6. 
Suedia 1.08:23,8, Cehoslovacia 
1.09 :«,8, R.D, Germană 1.09:57.0 
etc. Echipa Finlandei n-a oontat 
in clasament deoarece. In uWma 
clipă, a folosit o concurent» 
cehoslovacă. In locul triplei cam
pioane olimpice Hămălălnen. de
venită indisponibilă.

A. P. — AGERPRES

TELEX • TELEX •
ATLETISM • Kenyan ul Henri 

Rono și-a anunțat retragerea din 
activitatea competițională. în pro
digioasa sa carieră efl. a stabilit 
numeroase recorduri mondiale 
în alergările pe distanțe lungi, 
în prezent el mai deține recor
durile lumii Li . 
m — 7:32,01, șl 3 000 m obstacole 
— 8:05.4.

BOX •
McGuigan șl-a păstrat titluâ de 
campion european la cat. pană 
dlsp unind prin K.O. în reo. 4 
de englezul Clyde Ruan. tntr-un 
meci disputat la Belfast.

CICLISM • Prima etapă 
turului statului Costa Rioa

în probele de 3 000

Irlandezul Barry

a
______  _______ a 
fost cîștigată de cubanezul Edea 
Garda care a parcurs 118 km în 
2h34:50 • Cursa de 6 zile de la 
Maastricht (Olanda) a revenit 
cuplului Rene Pijnen (Olanda) — 
Danny Clark (Australia) cu 331, 
p șl un tur avans față de pe-

TELEX • TELEX
rechea G. Frank — 
ambii R.F. Germania.

HANDBAL • In cadrul tur
neului internațional masculin de 
la Bratislava, selecționata RSFS 
Ruse a întrecut cu scorul de 
32—29 (18—11) formația cehoslova
că VSH Kosice, iar Steaua Roșie 
Bratislava a dispus cu 30—26 
(15—12) de echipa iugoslavă Va- 
razdin.

TENIS A In turul al 3-lea al 
turneului de la , Adelaide s-au 
înregistrat rezultatele : Belcher
— Dowdesweli 7—5, 6—3. Fitzge
rald — Layendecker 7—6, 
6—4, Doohan — Drewett
6—3, Meclr — Anger 6—4, 6—3, 
Frawley — Saltz 6—2, 6—2.

VOLEI • Turneul internațio
nal de la Jena (R.D. Germană) 
a fost dștlgat de echipa tării 
gazdă cu 6 p. urmată de Fran
ța S p, Cehoslovacia 4 p și Elve
ția 3 p.

A. Fritz
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