
In Bucegi, pe soare fi... ceafa,
PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE. UNIȚI-VA I

SCHIORII LA PRIMELE CONCURSURI [il

DIN NOUL SEZON
(Tractorul) 37:25; t. 
Mihaela Toc (Trac
torul) 39:30; 3. Da
niela Dima (Tracto
rul) 41:00; 3 km;
JUNIOARE: 1. An
gela Blșnoveanu 
(Tractorul) 10:00; 8. 
Silvia Enescu (Di
namo) 19:12; 3. Le- 
nuta Bâșa (Dinamo) 
19:36 ; 13 km ;
SENIORI : 
r.ungoci 
10:27,39;
Kiss 
10:29,22 : : 
(Dinamo)

1. I. 
(Dinamo) 

2. Gyula 
(A.S.A.) 

3. A. Csala 
j 10:29,23; 

Î0 km JUNIORI: 1. 
I. Crișu (A.S.A.) 
47,51 ; 2. K. Koje 
(Dinamo) 48,35; 1.
G. Boite» (A.S.A.) 
49.20.

Delia Parate, o tinără ți talentată schioară, 
una dintre câștigătoarele „Cupei Cristianul 
Mare" Foto : Aurel D. NEAGU

competițional intern 
început, în această 
o dată cu desfășu- 

,Cupa 
Ia scbi fond și

portul
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SPORTUL - LA STARTUL VACANTEI DE IARNĂ
A ELEVILOR SI STUDENȚILOR • In atenția celor mai mici sportivi.

Sezonul 
de schi a 
săptămînă, 
rarea a două întreceri, 
30 Decembrie' 
„Cupa Cristianul Mare" la pro
be alpine. Iată amănunte :

„CUPA 30 DECEMBRIE* 
LA SCHI FOND

Pe trasee amenajate în jurul 
cabanei Piatra Arsă, din Bu
cegi, s-a desfășurat prima în
trecere de schi fond a sezo
nului, dotată cu „Cupa 30 De
cembrie", la care au participat 
aproape 50 de alergători. Ză
pada a fost foarte bună, ceața, 
însă, a creat unele probleme.

Iată primii 3 clasați, 10 km, 
SENIOARE : 1. lullana Degan

un 
la

CU 
în

..CUPA 
CRISTIANUL MARE* 

LA SCHI ALPiN
în organizarea 

comisiei de schi a 
C.J.E.F.S. Brașov, 
schiorii alpini frun
tași, aflați în pre

gătire în Bucegi, au dat 
prim examen, participînd 
tradiționalul concurs dotat 
„Cupa Cristianul Mare", 
cele două zile de întreceri des
fășurate pe Valea Dorului-Scîn- 
durari, condițiile au fost deo
sebite : în prima zi, soare și 
zăpadă excepțională, în ziua a 
doua, ceață deasă, fapt care a 
triat serios pe concurenți. In 
aceste condiții, numai sporti
vii cei mal bine pregătiți au 
reușit să se impună. Printre 
aceștia, reprezentanții clubului 
Dinamo Brașov, care s-an „bă
tut" pentru primul loc în am
bele concursuri de slalom

(Continuare în vag 2—3)

Ascarâ, ln sala sporturilor din Cluj-Napoca

A ÎNCEPUT balcaniada 
DE BASCHET FEMININ

• Primele învingătoare, reprezentativele Iugoslaviei ți Bulgariei
CLUJ-NAPOCA, 21 (prin te

lefon). Ca de obicei. Sala spor
turilor din localitate s-a dovedit 
o gazdă bună pentru Întrece
rile de baschet Azi (nr. ieri) 
ln ziua inaugurală a ediției a 
XXII-a a Balcaniadei feminine. 
Un public numeros și entuziast 
a aplaudat deseori numeroasele 
faze spectaculoase oferite de 
cele două meciuri.

In prima partidă s-au intîl- 
nit reputata selecționată a Iu
goslaviei (clasată de regulă 
printre fruntașele campionate
lor europene) și foarte tînăra 
reprezentativă a Greciei (medie 
de vîrstă 18,3 ani), participan

tă pentru prima dată la aceas
tă competiție. In mod Qxeec, 
victoria a revenit actualelor de
ținătoare ale titlului balcanic 
(Vrșeț 1983), cu un scor final 
elocvent : 82—45 (50—27), dar 
nu putem să nu menționăm 
că baschetbalistele elene an 
condus cu 4—0 și 6—2 și că 
abia din minutul 12 s-a produs 
desprinderea sportivelor iugo
slave, mai tehnice, mal 
Înalte șl mai experimen
tate. Au marcat : Krivo-

Dumitru STANCULESCU

(Continuare in pag 2-3)

Azi, după ultima oră de cursuri, începe va
canța de iarnă a elevilor și studenților. 
Pentru milioane de copii și tineri cuprinși 
in rețeaua invățămintului este un prilej bine

venit de odihnă activă. O vacanță care, prin 
grija partidului ți statului, se anunță deosebit de 
interesantă și de atractivă. Intr-adevăr, in ve
dere* unei cit mai bune organizări a vacanței 
de iarnă a elevilor și studenților, peste tot s-au 
luat măsuri corespunzătoare, așa cum * reco
mandat, recent, Comitetul Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., in așa fel incit activitățile ce vor 
fi inițiate să cuprindă o paletă largă de mani
festări vizind recrearea, destinderea in princi
pal, clar și acțiuni sportiv-educative, cnlUiral-ar- 
tistiee sub egida „Daciadei" și * Festivalului 
Național „Cintarea României". Sint implicați toți

— Festivalul pionieresc de judo, Iar a 
studenților, „Cupa U.A.S.C.R." la schi • Mii 
de copii șl de tineri In taiere de odihnă șl 
de pregătire sportivă •Cluburile de vacanță, 
modalitate de a asigura continuitatea 

In activitatea sportivă de masă

factorii din sfera formativ-ed>ucațională a tine
retului studios, de la organizațiile de pionieri 
și tineret la inspectoratele școlare, U.A.S.C.R. și, 
bineînțeles, organizațiile sportive.

• Un prim punct de atrac
ție al acestei vacanțe il repre
zintă Întrecerile sportive la ni
vel republican, programate 
chiar ta zilele care urmează. 
Pentru purtătorii „cravatelor 
roșii" cu tricolor, de pildă, 
Festivalul pionieresc de judo, 
de la Tîrgoviște (24—26.XH) 
este așteptat cu un mare in
teres, știut fiind că această 
tradițională competiție — acum 
la a 5-a ediție — a fost, de 
fiecare dată, un prilej de se
lecție ln performanță. Organi
zatorii — Consiliul Național al 
Organizației' Pionierilor și 
CLN.E.F.S. — au asigurat Festi
valului condiții optime de reu
șită pentru cei aproape 400 de 
concurenți, reprezentanți ai 
municipiului București și din

27 de județe. Un examen spor
tiv în plină vacanță de iarnă 
a fost rezervat și studenților, 
celor peste 300 de finaliștl (din 
19 centre universitare) care 
vot fl prezenți la întrecerile 
de schi dotate cu „Cupa 
U.A.S.C.R." de la Predeal (29— 
30.XID.
• Un important capitol al 

vacanței de iarnă îl constituie 
taberele sportive. La acestea 
vor lua parte tineri și tinere 
care au făcut primii pași in

performanță și care tind să 
avanseze, prin talent și muncă, 
spre măiestrie. In cazul pio
nierilor, sint de notat taberele 
organizate de C.N.O.P. la Voi- 
neasa (1 500 de copii) și Sin- 
georz-Băi (500), cu participarea 
celor mai harnici reprezentanți 
ai Caselor pionierilor și șoimi
lor patriei și ai cluburilor spor-

Tiberiu STAMA

(Continuare In pag. 2-3)

Laureații anului fotbalistic 1984

Lung: „VREAU SĂ MAI APĂR
CAMPIONA TUL DE HOCHEI SE REIA ASTĂZI
• Duminică un derby de mare atracție: Steaua-S.C. Miercurea Ciuc

Ieri a fost zi de pauză ta 
campionatul primei serii valo
rice a campionatului Diviziei 
„A“ la hochei. Cele mai bune 
6 formații din țara noastră, 
care în primele trei zile ale 
acestui turneu atractiv ne-au 
oferit dispute de un bun nivel 
tehnic, au făcut cu acest pri
lej numai antrenamente și 
și-au regrupat forțele în ve
derea ultimelor partide, pro
gramate azi și mîine. în acest 
sens vom sublinia că prin re
zultatele dintre echipele frun
tașe (Steaua — Dinamo 5—5 
și Dinamo — S.C. Miercurea 
Ciuc 4—4), lupta din fruntea 
clasamentului a devenit foarte 
aprigă. Prin această prismă, 
meciul de duminică (ora 17,30) 
dintre Steaua și S.C. Miercurea 
Ciuc îmbracă un caracter deo
sebit de atractiv, rezultatul lui 
fiind foarte important pentru 
ambele formații.

Vom semnala, de asemenea, 
un alt derby, programat du
minică (ora 12), în care se 
întîlnesc ultimele două clasate : 
Progresul Miercurea Ciuc și 
Dunărea Galați, două formații 
care tn acest campionat, se 
pare, nu pot face puncte decît 
în jocurile directe dintre ele. 
In primul tur a cîștigat Pro
gresul. Acum T

O notă bună și pentru arbi
traje. Aproape in totalitate, 
jocurile desfășurate pînă ta 
prezent s-au bucurat de arbi
traje corecte.

Programul ultimelor două etape 
ale turneului :

StMBATA, ora 12 : Steaua — 
Progresul Miercurea Ciuc ; ora 
15 : Viitorul Gheorgheni — S. C. 
Miercurea Ciuc ; ora 17,30 : Di
namo — Dunărea Galați.

DUMINICA, ora 12 : Dunărea 
Galați — Progresul Miercurea 
Ciuc ; ora 15 : Viitorul Gheor
gheni — Dinamo ; ora 17,30 : 
Steaua — S. C Miercurea Ciuc.

Clasamentul înaintea acestor
jocuri :
1. steaua
2. S.C. Miercurea C.
3. Dinamo Buc.
4. Vilt. Gheorgheni
5. Progresul M. C.
6. Dunărea Galați

S 7 0 1 63-26 13
8 5 2 1 56-27 12
1 4 3 1 54-28 11
8404 30-49 8
8 1 0 7 21-56 2
3001 15-59 0

Fază din meciul Steaua — Dlnamo, unul dintre cele mai fru
moase ale acestui turneu. Atac la poarta lui- Netedu (Steaua), 

care, bine protejat de loniță, rezolvă o situație dificili 
Foto: I. BĂNICA

MULJI ANI DE ACUM ÎNAINTE"
— Nici nu ie putea o veste 

mai plăcuți, acum, la finele 
unui un fotbalistic deosebit de 
încărcat, in care zilele fru
moase au alternat eu altele 
mai mohorite ! De aceea, tini 
deosebit de fericit ci ancheta 
ziarului „Sportul' m-a desem
nat fotbalistul nr. 1 al anului, 
yi le mulțumesc tuturor celor 
care mi-au dat votul. Alegerea 
mi obligi la yi mai mult tn 
1985.

Au fost primele cuvinte 
spuse, cu emoție în glas, de 
Silviu Lung la aflarea veștii 
că antrenorii din Divizia „A", 
18 conducători de cluburi și 
cronicarii ziarului l-au ales în 
fruntea fotbaliștilor noștri. In
tr-adevăr, nu este puțin lucru 
ca 26 dintre cei 54 partici
pant la anchetă, deci aproape 
jumătate, să te claseze pe pri
mul loc. Dar, portarul Univer
sității Craiova șl al echipei 
naționale nu este un nume nou 
pe lista aleșilor. El șl-a fă
cut... încălzirea in 1982, cînd 
s-a aflat pe locul 6, iar anul 
trecut a obținut poziția a doua 
după BoI6ni.

Dar succesul lui Lung, care 
la 9 noiembrie a împlinit 28 
de ani, reprezintă și o victo
rie a voinței. Aflat de vreo 
doi ani în fruntea „top“-ului 
portarilor noștri, actualul nr. 1 
a traversat, mal înainte, și o 
perioadă mai puțin fastă, Uni

versitatea Craiova căutîndu-i. 
la un moment dat. un... înlo
cuitor. Intr-adevăr, dacă el —

Mkceo TUDORAN

(Continuare tn pag 2—3)



CWycaIERBII
• Cind autodotarea are semnificative valențe 
educaționale d Haine noi, obiceiuri vechi la pa
tinoarul »23 August* # Dorin Degan, 70 de cobo- 
rîri pe pirtia de la Oberhoff d Pirtia de sanie de 

la Sinaia (Cotă) a fost reamenajatâ
300 Bf Nil SCIIBRI PI II, III 10 IIMA1 ATÎI!
.Pentru toți capiii care intri 

ta eaban» noastră, pentru a 
participa la cursurile de i>- 
vitare a •etunlni. primai be
en pe care O aa de imitai 
este sentimentul colectivități* 
— au tost cuvintele cu care 
|l-a Început povestea profeso
rul Nieolae Gliga, setul cate
drei de schi de la C-S-Ș. 2 
București. Reporterul nu pă
trunde de la început tn .mie
zul • acestei afirmații. Dar, pe 
măsură ce istoria cabanei 
curge, spusă de anul dintre 
cei care a participat direct la 
scrierea ei, lucrurile se lumi
nează.

—Acum 25 de ani. ret 
dărăpănat din buza Kanze-

2 in acest sfert de secol 
fără un spirit de intr-aju
torare perfect Intre copii. 
Dar ți acum, cind totul 
e pus la punct, viata 
decurge tn același spi
rit : nimeni nu are ceva 
al lui. In folosință ex- 
dustvă. bineînțeles, cu 
excepția lmbrăcăminții si 
a ustensilelor de igienă. 
O cutie de bomboane 
poate deveni bun colec
tiv in clipa intrării tn 
cabană, iar adusul apei 
de la rtația telescaunu- 
lui, tăiatul lemnelor pen
tru foc, curățenia din 
dormitoare si de la bu
cătărie se transformă tn

(ompeiHll In cinstea zilei de 30 Decembrie Tur

ÎN CAPITALĂ, REZULTATE BUNE LA TIR
Tirul în sală la arme cu 

aer comprimat, proba redusă, 
de 10 metri — cum se mai 
numește — are o tot mai lar
gă răspîndire, dovadă numă
rul foarte mare de participant! 
la tradiționala competiție do
tată cu „Cupa 30 Decembrie", 
care se desfășoară în aceste 
zile în Capitală. Peste 400 de 
țintași de toate categoriile : se
niori, juniori (mari și mici), 
fete și băieți din 27 de cluburi 
și asociații sportive cu secții 
de performanță au ținut să fie 
prezenți la acest important 
concurs _ omagial. Actuala edi
ție a competiției reprezintă o 
verificare a stadiului de pre
gătire pentru toți participanti, 
dar mai ales pentru cei se
lecționați în loturile naționale, 
care vor evolua la începutul 
anului viitor, în Ianuarie și 
februarie, la campionatele bal

canice, europene, la Campio
natele internaționale ale Româ
niei și alte întreceri de an
vergură.

Ca atare, concurenții încă la 
disputele din serii (finalele la 
toate probele și categoriile vor 
avea loc mîine) s-au străduit, 
și unii au reușit, să se impu
nă cu rezultate remarcabile. In 
concursurile de joi și vineri, 
o impresie bună au lăsat pis
tolarii I. Neagu (Dinamo) — 
581 p din 60 de alice, juniorii 
D. Vișan (Dinamo), A. Dina 
(I.E.F.S.) fiecare punctînd 561 
p. La pușcă, pe primele locuri 
în calificări s-au situat Marla 
Popa (C.S.U. Oradea) — 383 p 
(30 de alice), Dumitra Matei 
(Dinamo) — 382 p și I. Joldea 
(Dinamo) — 582 p.

întrecerile continuă azi și 
mîine, în sala de Ia poligonul 
Dinamo. (T. RĂBȘAN).

RIZUl

La Bra; 
la Timișo 
s-au desf 
zilei a tre 
lea al pri 
de volei, 
meciurile

BRAȘO1 
Ziua a tr 
grupa val< 
ță tn față 
uă echipe 
gustul vie 
neu : Tra< 
versitatea 
3—1 (—9, 
veni. Mec 
dent, Cec 
du-se să : 
țin. In pi 
craiovenii 
ținînd șap 
și, pe fon 
trare a a 
gat setul, 
tă a lui C

lului. foarte aproape de actua
la stație a telecabtnei din Po
iana Brajov, na interesa pe 
nimeni. Doar pe cițiva dintre 
elevii bucureșteni care ar fi 
dorit să intre pe pirtie cu cu
ra] Si cu știința lunecării la 
vale. așa cum o făceau cu de
zinvoltură sutele de brașoveni- 
artiști ai schiului. De atunci, 
tn fiecare vacanță de vară, 
grupuri masive de elevi de la 
C.S.Ș. 2 au lucrat intens la 
amenajarea viitoarei cabane, 
care poate acum să găzduiască 
tn condiții foarte bune 30 de 
elevi care Învață schiul sau 
care au ajuns deja la o anu
me valoare ce le dă dreptul 
Să se înscrie chiar la cam
pionatele naționale ale junio
rilor. Sigur că nimic nu s-ar 
fi putut face Ia cabana C.S.Ș.

todatcriri ale tuturor, in
diferent de stadiul atins 
în domeniul schiului_
Cu alte cuvinte, toate 
saronde devin ale co
lectivului. tn totalitatea 
lui. însuși medicul Mircea Po- 
dxriu nu este numai medic, el 
a devenit și instructor de schi, 
pentru că atingerea scopului 
final al taberelor de iarnă este 
problema tuturor, prin toate 
mijloacele, cu orice efort

Jn momentul de față — 
continuă profesorul Gliga — a- 
naal putem raporta că pină la 
2M de copii se descurcă pe 
•rice pantă de dificultate ridi
cată*1. Da, este un succes 1 Cum 
la același capitol al realizări
lor poate fi trecut și primul 
titlu de campioană națională,

tot mai multe localități turistice 
mijloacele de urcare pe 

rint un ajutor prețios in acti
vitatea de performanță

Foto: Aurel D. NEAGU

realizat acum 2 ani, la catego
ria 12—13 ani, prin Monica 
Ghiță. Dar cel mai însemnat 
ciștig al taberelor organizate 
de CBJȘ. 2 București (inepui
zabil In idei bune rămine a- 
cest inimos director, prof. Ni
eolae Petrică, cel care a spri
jinit mereu. din umbră, pe 
schiorii săi 9 este faptul că, după 
un curs de două săptămini, 
toți absolvenții cursului de în
vățare a schiului pot afirma 
cu mina pe inimă : .Am acum 
29 de noi prieteni !“

T RADU

fa 
montane, 
cablu

NUMEROȘI 
LA ÎNTRECERILE DE

PARTICIPANT!
CROS DE LA SIBIU

it

• HOCHEI
• DE CfTEVA ZTTaE, agenda amatorului de sport 

din Capitala «-a Îmbogățit- A apărut, după (cam 
prea L„) multă vreme, și hocheiul, care a pro
gramat al doilea turneu at campionatului pe 
gheața (foarte bună Q a patinoarului „23 August-. 
Gazdă bună, această modernă bază sportăvă ți-a 
tatîmpinat oaspeții In ^hataie" noi, cu multe și ex
celent executate renovări, atît în ce privește tasta- 
latiile tehnice, cit și in direcția curățeniei.

întrecerile au începeri într-o notă de accentuată 
atractivi taie, cu partide frumoase, abundente în 
faze pasionante, ceea ce — firește — a plăcut spec
tatorilor. Din păcate, acest tablou frumos și opti
mist are o mare pată neagră. Este vorba de 
comportarea, dincolo de limitele bunel cuviințe și 
a normelor generale de sportivitate a unei părți a 
publicului spectator. în specia] la meciurile 
Steaua — Dinamo, cele două galerii, alcătuita în 
marea lor majoritate d!n tineri afbați la vlrsta 
școlii (ce fa-c, oare părinițil lor ?) se „întrec" în 
a profera injurii la adresa echipei adverse. Pro
blema este veche, despre ea s-a mal s-cris, în 
ichlmb, măsuri nu s-au luat... Ca șl în cazul fu
matului în patinoar, unde după 2-3 ore de Joc, 
este un fum tsă-4... tai ctt cuțitul ! Se fumează 
chiiar și pe Ungă băncile de schimb șl chiar de 
Către un.fi oficiali...

Ce să mai zicem ? ! ? (C. A.)

• BOB-SANIE
• O VESTE BUNA șl pentru sănlerl: pîrtla aflată 

pe drumm vechi ol „Cotei", de la Statala, a fost 
rectificată, fiind acum în lungime de 750 metri. 
8e așteaptă doar înghețul, pentru a fi testată și 
„omologată" de beneficiarii ei. Zăpada și gerul 
sfnt dorite șl de maestrul sportului Nieolae Nea- 
goe, pentru ca, împreună cu echipa sa, să por
nească lucrările de înghețare șl a pîrtiel de bob.
• „DEOSEBIT DE UTILA — ne-a declarat se- 

cretarul federației de specialitate, Horia Ilieșu — 
perioada de pregătire a boberilor, efectuată la 
Oberhoff, timp de 10 zile. Liderul piloților noștri, 
Dorin Degan, a realizat 70 de coboriri, fapt re
marcabil, dacă ne gîndim că In anii trecuți nu
mărul alunecărilor in condiții specifice a fost 
mult mai redus. Pe pista dificilă de la Oberhoff 
S-au antrenat și cei 4 piloți tineri care vizează în 
acest sezon o bună comportare la campionatele 
europene de tineret din Austria. Deocamdată, cel 
mai valoros dintre ei se arată a fi B. NAGHI. 
Lista rămine, insă, deschisă".

© PATINAJ ARTISTIC
• AST AZI ȘI MÎINE, la Gheorgheni, se va 

disputa un concurs de verificare La care au fost 
invitați cel mai buni. 35 de sportivi din toate clu
burile și asociațiile din țară. Vor fi prezenți șl

membrii centrului olimpic, nucleu de bază al pa
tinajului nostru artistic. Pe lingă beneficiul con
fruntării propriu-zise, al unul concurs „echilibrat", 
revelator pentru stadiul de pregătire atins, pati
natorii prezenți la Gheorghenl vor mai avea un 
avantaj în premieră : vizionarea unor aspecte sem
nificative din marele concurs Internațional de la 
Moscova, recent încheiat. Nu mai puțin de 6 ore 
de proiecție, adică înregistrările video ale opera
torului Eugen Vasil eseu, prezent în capitala Unlu- 
nM Sovietice, alături de campionu nostru Adrian 
Vasdâe (Clasat la mijlocul ctasamentuilul, pe poziția 
a L3-a). Nu ne îndoim că de la elita patinajului 
mondial (amintitm, de pildă, că învingătorul la 
simplu masculin, AJec.sa.ndr Fadeev, nu era altul 
deefit medaliatul cu „bronz" la ultimele campio
nate mondiale), patinatorii noștri de perspectivă 
au ce învăța ! (I. C.).

© SCHI
(Urmare din par/. I)

desfășurate miercuri șl joi, cît și sportivele de 
la CJS.Ș. Sibiu și Dinamo Brașov, ele fiind cele 
care și-au împărțit victoriile îa feminin. Au par
ticipat 35 de băieți și 20 de fete, care și-au dis
putat ln.tiieta.tea Pe o pirtie de 500 m lungime 
(200 m diferența de nivel), în câte două manșe 
a 54 de porțl, montate, de fiecare dată, de an
trenorii loturilor naționale.

REZULTATE TEHNICE, ziua 1 ; masculin : L D. 
niescu (Dinamo) 1:37,76 ; 2. M. Bără (Dinamo) 
1:38,0 ; 3. O Frtihn (A.S.A. Brașov) 1:38,15 ; feminin : 
L Mlhaela Fera (C.S.Ș. Sibiu) 1:40,97 ; 2. Adriana 
Miacrea (C.S.Ș. Sibiu) 1:42,16 ; 3. Delia Parate (Di
namo) 1:42,JM ; ziua a n-a, masculin : 1. M. B'âră 
$1:10,55 ; X V. Podaru (Dinamo) 1:11,53 ; 3. B. Kris- 
taly (C.S.Ș. Miercurea Ciuc) ; feminin 1. Delia Pa
rate 1:24,0 ; 2. Anca Moraru 1:25,4S ; 3. Mariana Radu 
(toate Dinamo Brașov) 1 ^4.99.

Carol GRUIA — coresp.
• Din cauza lipsei de zăpadă, „Cupa Speranțe

lor", la schi fond, de la Azuga, se amînă.

fe Bulettnai zăpezii ■
Prin amablflitatea serviciului prevederilor de 

scurtă durată ale vremii din Institutul meteorolo
gic șl hidrologic, Iată grosimea stratudul de zăpadă 
din unele zone montane : Predeal 15 cm, Sinaia — 
Cota 1500 27 cm, Babele 59 cm. Btlea-Lac 65 cm, 
Stîna de Vale 35 cm, Poiana Caprei 19 cm, Țarcu 
13 cm, Semenic 11 cm, Ceahlăul-Toaca 15 cm, Ra- 
rău 29 cm, Iezer 10 cm.

IN ORICE ANOTIMP,

LITORALUL ESTE GAZDĂ OSPITALIERĂ
O.N.T. Litoral! pune La dispoziția tuturor celor 

tarteresați, în cadrul Intreprinderiilor de hoteluri 
și restaurante Eforie Nord și ivtangiailta, pentru 
odihnă și tratament, in aeeasită perioadă a anu
lui, 6.722 de locuri in hoteluri confortabile și in* 
căilziite.

Eforie Nord șl Mangalia — pentru trata
ment, Mama: a și Constanta — pentru odihnâ 
vâ așteaptă pentru perioade de 12 și 16 sile, cît 
șl peutru perioade mai scurte^ la prețuri avan

tajoase de Sl și 85 leyziAurist, reprezentlnd 
masâ. casă și tratament.

In sanatoriile de pe Litota!, tratamen-tuU efec
tuat după metode moderne este executai de 
personal medical specialdzat în balneologie, tar 
cercetările au demonstrat că tratamentul bal
near al afecțiunilor reumatismale este la fed 
de eficace în această perioadă ca și în tot 
timpull aouIu-L

Oaspeții beneficiază de muți tipie posibilități de 
ditetraefii, agrement și excursii.

Asociația sportivă Armata 
din Sibiu a organizat, recent, 
cu sprijinul comisiei județene 
de specialitate, o competiție 
de cros, in parcul „Sub arini", 
dotată cu .Cupa 30 Decem
brie". La startul diferitelor 
probe au fost prezenți 343 de 
alergători din Blaj, Copșa 
Mică Mirșa, Tr. Măgurele, 
Vaslui și Sibiu. Organizarea 
competiției a fost la înălțime.

Iată dteva dintre rezultatele 
Înregistrate : seniori : Beniamin 
Părăuț (A.S.A. Sibiu), Em. Stă- 
nilă (Tîrnavele Blaj), Vasile 
Uzuneanu (A.S.A. Sibiu) ; se
nioare : Mioara Bâcu (Carpați 
Mirșa) ; tineret : Augustin
Barbu, Marcel Pomohaci, Do- 
rel Marian (toți de la A.S.A. 
Sibiu) ; juniori I : Ionel Sora 
(A.S.Â. Sibiu), junioare I : Isa
bela Kardaloș (C.S.Ș. Șoimii 
Sibiu) ; Juniori II : Liviu Micu 
(C.S.Ș. Șoimii), junioare II : 
Mihaela Turea (C.S.Ș. Șoimii). 
Cu acest prilej a avut loc și 
o cursă a veteranilor în care 
pe primul loc s-a clasat Silviu 
Cheran (44 ani), urmat de Emil 
Popovici (54 ani).

în clasamentele generale — 
pe echipe — primele locuri au 
fost ocupate de : Pionierul Si
biu (prof. Nieolae Pampu și

BALCANIADA DE
(Urmare din pag. 1) 

capici 16, Komnenovic 16, Mi- 
Iovevici 16, Pocekovici 12, Van- 
gelovsca 6, Puksics 6, Suka 4, 
Listes 4, Dckleva 2 pentru în
vingătoare, respectiv Konstanti- 
nidu 23. Kafuru 8, Samntura 6, 
Kurti 4, Hagioridu 4.

Arbitri : I. Szabo (România) 
și Șl. Stanev (Bulgaria).

Meciul vedetă ai primei zile 
a opus reprezentativele Româ
niei și Bulgariei. Echipa oas
pete, vice-campioană europea
nă a prestat un joc foarte bun 
și a reușit să cîștige in fața 
baschetbalistelor noastre eu 
83—77 (34—25). Oaspetele s-au 
desprins încă din start și In 
min. 10 conduceau cu 12—3. 
Sportivele noastre au jucat 
lent, cu atacuri lungi, și nu 
au făcut față ritmului impus 
de adversare. în repriza secun
dă am avut un început mai 
bun și în min. 23 ne-am apro-

DUMINICĂ k

rțiai mutte bilete jucate, 
mai multe 

«anse de c^tig!

șovean a 
torul să ; 
altă echiț 
și să obții 
rele două 
gate fără 
tre gazde | 
14—5 în ș

In plină alergare, participantele 
la ,.Cupa 30 Decembrie" la cros... 

Foto: V. CÎRDEI — Sibiu

Emil Popovici) la copii, A.S.A. 
Sibiu (antrenor, Die Popa) la 
fete și băieți.

Ilie IONESCU, coresp.

BASCHET FEMININ
piat pină la 32—33, dar a urmat 
o cădere inexplicabilă și in 
min. 32 scorul a luat propor
ții! ; 64 - 44. în ultimele 10 mi
nute, echipa noastră a trecut 
la o apărare -presing, dar tim
pul a fost prea scurt și din 
nou a trebuit ca ele să se mul
țumească doar cu reducerea 
scorului. Valoarea scăzută a 
campionatului intern s-a reflec
tat fidel în prestația echipei 
noastre reprezentative. Singu
rele sportive care au dat satis
facție au fost Magdalena Pali, 
Paula Misăilă și Roxana Ștefan. 
Au marcat : Pali 29, Ștefan 15, 
Misăilă lă Borș 5, Grecu 7. 
Lefter 4, Nicola 2 șj Kiss 1 
pentru România, respectiv Ma- 
nasca 8, Vasilieva 1, Mitreva 4, 
Djermendjieva 10, Ciobanova 
8, Dimitrova 5, Radkova 10, 
Slavceva 9, Staneva 11, Ivano
va 4, Bannova 13.

Arbitri : A. Manos (Grecia) 
și V. Vukovicj (Iugoslavia).

■■■Ml

set, și uit 
disputat,
7—7 și 9) 
pa antrenJ 
adjudecat 
mar^L H 
(Tt.JPM 
bitraj foai 
Ududec și 

Steaua
Zalău : 3-^ 
durat doal
în care, f 
în evident
gătită Ia 
special la 
iar pe de 
a sălăjeni 
celei din 
la Învingă

_____ (L/rJ

tive 
mai multe 
Pentru elq 
cădere, M 
învățămin 
număr de 
și pregătii 
viitorilor, 
turile^re

atletism J 
oara — 1 
Muscel ș 
gimnastica 
șoara, lu 
Brașov, 1 
heiu Sect 
judo — J 
nautice — 
tal, 2 000 
tabără de 
sebit, ord 
U.T.C. lai 
nesc (300 
vată pra 
sportive d 
țămînt —I 
cee, grupl 
bără de I 
teoretice I 
vității sd 
ganizareal 
clase și I 
gimnastici 
ternate, I 
pentru ni 
zice în I 
Separat, I 
pentru si 
tabere ci 
inițiere șl 
drul uni 
(Stîna da 
tra Dornl 
unor caba 
Curmături 
Dor.^Gîrtl 
cunvși J

LA 23 DECEMBRIE 1
ULTIMA TRAGERE LOTO 2 DIN

Doriți so vă numărați printre ultimii mari cîs 
an ? lncercați-vă șansele jucind cit mai mul 
puteți obține :
• AUTOTURISME „DACIA 1300“
• MARI SUME DE BANI
Biletul de 10 lei participă la toate cele i 

total de 12 numere din 75.
ASTAZI - ULTIMA Zi DE PARTICIPARE



Diviziei „A“ de volei [m] NUMAI 5 (cinci) SCHIORI

SCONTAT!
e, derbyul Dinamo Steaua

PE TOATĂ VALEA PRAHOVEI!?!

tacurile 1—6) și 
locurile 7—12)

ieri întrecerile 
turneul al doi- 

iivizii masculine 
kmănunte de la 
Late :
(prin telefon).

întreceri din 
1—6 a adus fa- 
rimul meci, do- 
nu cunoscuseră 
în acest tur- 

iBrașov șl Uni- 
ICraiova. Scor : 
b pentru brașo- 
I Început pru- 
rhipă străduin- 
Ică cit mai pu- 
pet, după 4—4, 
Idesprlns, ob- 
Lcte consecutive 
Isei de concen- 
E’ilor, au cîști- 
lucerea lnspira- 
In sextetul bra- 
|a echipa Trac- 
lin teren ca o 
lărîtă să lupta 
[oria. Următoa- 
I au fost ciști- 
Be apel de că- 
In setul II și 
|). Al patrulea 
B fost cel mai 
Blități : 5—5,
| final, echi- 
tr. Tănase și-a 
Ți meciul. Re- 

Ferariu 
PaJț^(U). Ar- 
I prestat de K 
lioreanu. 
Icond Dinamo 
I. 2). Meciul a 
I minute, timp 
I parte, a ieșit 
Țipă bine pre- 
Țapitolele, in 
le — Steaua, 
jarte o replică 
Țnetral opusă 
lecedentă. De 
Țu evidențiat :

Praîea, P. Ionescu și Constan
tin. Foarte bun arbitrajul cu
plului S. Popescu — CI. Mur- 
gulescu. In ultimul joc s-au 
întilnit Dinamo București și 
Explorări Baia Mare. Scor : 
3—0 (1. 8, 4).

Programul ultimelor două zi
le : simbătă, de la ora 15,30 : 
Explorări — Tractorul, Elcond 
D. Zalău — Dinamo Buc., Uni
versitatea — Steaua ; duminică, 
de la ora 9,30 : Tractorul — 
Elcond, Universitatea — Ex
plorări și Steaua — Dinamo.

competi- 
ale sezonului

Gheorghe DEDIU

TIMIȘOARA, 21 (prin ___
fon). In primul joc s-au întîl- 
nit Știința Motorul Baia Mare 
șl C.S.M. Caransebeș. 
3—1 (8, 1, —13, 8).

CSMU Suceava — 
torul București 
15, 3). Cel mai 
pină acum, cu 
mare spectacol, 
mai frumos al 
venit în prelungiri sucevenilor, 
după un final aprins (13—13,
14—14 și 15—15). în setul patru 
și ultimul, Calculatorul nu mai 
reușește nimic, facilitînd vic
toria în set și în meci a suce
venilor. Cel mai buni : Popes
cu șl Costiniue (CSMU), Ni- 
colau și Șchiopescu (C). Au ar
bitrat : FI. Scorțaru și L. 
Grun. In ultimul meci s-au 
întilnit Politehnica Timișoara 
și CSU Alumina Oradea. Scor : 
3-1 (12, — 11, 11, 10).

Programul ultimelor două zi
le : simbătă, de la ora 15,30 : 
Știința Motorul — Politehnica, 
CSMU — CSU Oradea și CSM 
Caransebeș — Calculatorul; 
duminică, de Ia ora 9,30 : Cal
culatorul 
— CSM
CSMU.

C. CREȚU — coresp.

tele-

Scor :

Caleula- 
3—1 (12, —10, 
frumos joc de 

trei seturi 
Setul trei, 

meciului, a

se 
cel 
rc-

- Știința M., CSU 
și Politehnica —

Moment de graniță în spor
turile hibernale : pregătirea pe 
uscat a luat, în general, sfîrștt, 
au început preparativele în 
vederea demarării în condiții 
dț mai bune a antrenamente
lor specifice pe zăpadă sau pe 
gheață.

Lunile de vară-toamnâ, con
cepute mai mult decît in alți 
ani ca o perioadă de acumu
lări fizice, de formare și con
solidare a bazei musculare au 
fost finalizate, in toate sportu
rile de iarnă, cu teste fizice, 
trecerea lor condiționind admi
terea sportivilor în 
țiile oficiale 
1984—85.

Trebuie menționată, în princi
pal, atmosfera de seriozitate pe 
care federațiile au căutat s-o 
impună față de trecerea nor
melor fizice, premisă esențială 
(dar nu unică) a unui dorit și 
așteptat progres in sporturile 
noastre de iarnă. Am constatat 
o exigență sporită, neintîlnită 
in sezoanele precedente, față 
de prestațiile performerilor 
gheții și zăpezii, precum și o 
fermitate în aplicarea propri
ilor hotărâri, pe care le dorim 
continuate in duda presiunilor 
care se fac simțite din partea 
unor cluburi și asociații ai 
căror sportivi s-au prezentat 
nepregătiți la teste. In rfndul 
micilor componenți ai primului 
centru olimpic de patinaj ar- 

’. ’7. — -—t reținute 
în 
de

fistic, iată, au fost i_” 
numai fetițe care au fost 
stare să treacă „examene" 
ritm, de echilibru, ureche mu
zicală, care au dublat testele 
clasice, mult Îngreunate și tie. 
In consecință : 37 prezente și 
doar 17 selecționate. O cotitură, 
deci, în selecția și pregătirea 
patinatorilor artistici, cu atît 
mai mult cu dt, din cauza unor 
mai vechi greșeli, unii com
ponenți ai lotului reprezentativ 
de juniori (Gh. Cornel și M. 
Prisăcaru) n-au fost In stare 
să execute, la examenele fizice 
destinate lor, nici două tracțiuni 
in brațe ! Iar federația de schi 
a respins .Apelul" a 10 din cele

UL-LA STARTUL VACANȚEI DE IARNĂ
T>ag. 1)

rîinre ei, tot 
nțe olimpice", 
licee, cu pre- 

l Educației și 
organizat un 

:re de odihnă 
îvă consacrate 

spor-

Parâng 
alpin) 

+ biatlon), 
Mare, Căpri- 

a, Cimpulung 
n — Neamț, 
idea și Timi- 
:o-romane — 
ere — Odor- 
ot — Pitești, 
ia și sporturi 
rz-Băi. In to- 
'i sportivi. O 
e un fel deo- 
, și C.C. al 
mg Moldove- 
panți), rezer- 
r asociațiilor 
Lțile de invă- 
pfesionale, li
tre —, o ta- 
I In probleme 
fee ale acti- 
le masă (or- 
pnatelor pe 
generalizarea 

Ireații și In- 
ri de spații 
I exerciții fi- 
școlilor etc.), 
la U.A.S.C.R., 
Lor funcționa 
I de schi, de 
lonare, în câ
ini montane 
Băișoara, Vă
ii? ș a.) și a 
pvar, Peștera, 
B, Vîrful cu 
Ru ațe.), pre- 
păraspecială

Mica judoka din București, in plini pregătire pentru Festivalul 
pionieresc de judo de te Tirgovițtepionieresc de judo 

de Înot la Eforie Nord, global, 
cu peste 1000 de tineri și ti
nere. Alte tabere studențești 
vor avea un profil de odihnă 
(Sinaia, Bușteni, Predeal, Iz
vorul Mureșului, Slănicu! Mol
dovei, Sovaia, Băile Herculane, 
Băile Felix, Sîngeorz-Băi), cu 
aproape 3 000 de participant).

O notă comună tuturor tabe
relor : in afara programului 
propriu-zis de pregătire spor
tivă sau de odihnă, elevii și 
studenții vor fi protagoniștii 
unor concursuri sui-generis p« 
teme sportive, eultural-artistiee, 
vor vizita împrejurimile așe
zării de popas, se vor întilni 
cu fruntași in muncă.

0 O activitate rodnică — 
sportivă și de agrement — pro
mit să desfășoare și cei ce vor 
rămine in localitățile in care 
invață sau locuiesc. Pentru a- 
ceștia se vor deschide cluburi

de vacanță Țin cadrul Caselor 
pionierilor și șoimilor patriei, 
in unități de tavățămtat cu o 
bază sportivă adecvată, pe 
lingă Caisele de cultură ale stu
denților 
nuare z 
înscrise 
dei- —
.Cupei ___ __________.
schi, biatlon. tenis de masă 
etc,, competiții Inter-școli nu 
inter-universitare, paralei eu 
drumeții și excursii, ca o mo
dalitate de a face mișcare tn 
aer liber, de Întărire a sănă
tății și robustețil, de a spori 
capacitatea de muncă și învă
țătură. Stă in puterea și in 
inițiativa creatoare a copiilor 
și tinerilor — beneficiarii »- 
ceste! vacanțe de lamă — de 
a face dt mai plăcută șl mal 
utilă această primă recreație 
a anului de lnvățămînt

etc.), prilej de eonti- 
unor acțiuni sportive 

sub genericul „Dacia- 
etapele de masă ale 
Pionierul" la sanie.

ADMINISTRAȚIA DE STAT LOTO PRONOSPORT IMOBILIZA

AN
NUMERELE EXTRASE LA 
TRAGEREA LOTO DIN 

21 DECEMBRIE 1984

acestui 
la care

EXTRAGEREA I : 
45 71 62 39 60.

EXTRAGEREA o 
74 38 76 87

FOND
782.877 LEI.

53 63 55 86

«2, inoeptad de la ora M. 
Nu scâpațl prilejul de , 

numără printre ultimii 
câștigători al anului 1984, 
clnd cit mal multe bilete sl la 
această tragere.

a vă 
mari 

ju-

i cu un • NUMAI 
se mai pot

43 73 
DE

II-a : 56 
2-

CIȘTIGURI :

50 • Tot ASTAZI se depun și 
buletinele pentru ultimul 
curs PRONOSPORT ai 
an.

con- 
acestul

ASTAZI, simbătă, 
procura bilete la 

ultima tragere LOTO 3 din a- 
cest an. care se va desfășura 
duminică 23 decembrie In sala 
dlubului sportiv Progresul din 
București, str. Dr. staicovid nr.

• IMPORTANT pentru . 
dpanțll sistemeflor de joc Loto 
— Pronosport. începlnd de luni 
24 decembrie, se pun In vlnzare 
biletele pentru TRADIȚIONALA 
TRAGERE EXTRAORDINARA 
LOTO A REVELIONULUI din 1 
ianuarie 1065.

parti-

32 de schioare alpine prezen
tate la sesiunea de „restanțe" 
din 31 octombrie. Printre spor
tivele care vor deveni specta
toare în acest sezon se numără 
o cotată ,. 
culescu, de _ _______  _
formeră creditată eu puncte 
FJ.S. (Carmen Coszma de la 
CJS.Ș. Miercurea Ciuc), o spor
tivă de la I.E.F.S. (Mariana 
Axinte) etc. ! !

Se pot trage și unele con
cluzii asupra muncii depuse de 
unele județe cu specific in 
sporturile de iarnă. Un unic, 
dsr relevant exemplu : județul 
Prahova, județ cu mari pretenții 
altfel, prezintă 5 schiori al
pini la teste dintre care trec...
3 și 4 schiori fondiști (aceasta 
este contribuția a 3 duburi 
CSȘ, și C.S.O. Sinaia și Carai- 
manul Bușteni), dintre care 
trec normele doar doi !! Aceas
ta să fie, oare, mult promisa 
reabilitare de care vorbesc de 
mai mulți ani comisia județea
nă de schi și CJEFS? Trei 
schiori alpini și doi schiori 
fondiști, seniori și juniori, pe 
întreaga Vale a Prahovei ??
. Există, desigur, greutăți 
calea marii performanțe 
sporturile noastre de 
(geografice, materiale, 
sportive insuficiente), 
eforturi mari din partea fede
rațiilor, a secției de perfor
manță a C.N.E.F.S. și a altor 
departamente de a remedia si
tuația. Dar, de aici și pină LA 
A NU TE ACHITA — ca an
trenor și ca sportiv — DE 
SARCINILE DE PREGĂTIRE 
CARE POT FI EFECTUATE, 
CARE DEPIND EXCLUSIV 
DE PROPRIA RESPONSABI
LITATE, DE PASIUNE, DE 
BUNA ORGANIZARE A MUN
CII, DE VALORIFICAREA 
OPTIMA A CONDIȚIILOR 
DEJA EXISTENTE, e un drum 
foarte lung.

Din fericire, există și exem
ple pozitive (și nu puține) la 
acest capitol, chiar in sportu
rile de iarnă. Bunăoară, cel al 
boberilor, 
o pîrtie 
nid ei 
parate 
nici el 
ficiale 
starturi egale cu cele ale cam
pionilor olimpici de la Saraje
vo ! Cum ? Muncind pe brânci 
vara, împingînd de sute de ori 
bobul pe uscat, transpirind în 
sala de forță, ieșind vicecam- 
pioni naționali la ștafeta de
4 X 100 metri. Acestei activi
tăți din timpul verii 1 s-a da
torat, în mare măsură, acel loc 
7 de pe pîrtia Trebevici, cel 
mai bun loc obținut de dele
gația olimpică a țării noastre 
la Jocurile Olimpice de iarnă 
din 1984.

Schiorilor, biatloniștilor, pa
tinatorilor și chiar hocheiștilor 
nu le trebuie nici un ochean 
pentru a trage cu ochiul la co
legii lor boberi !

I
I

„speranță" (Irina Voi- I 
ie la Brașovia). o per- I

in 
din 

iarnă 
baze 

Se fac

ei nu au 
artificial, 

vreme, a- 
n-au stat 
piste arti-

care nici 
înghețată 

n-au avut, o 
competitive, 
cu lunile pe 

cu firmă. Dar au reușit

Radu T1MOFTE

Lung : „

CELE 18 DIVIZIONARE „A"
FATĂ IN FAJĂ.

I
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Pentru o primă „radiografie" a turului de campionat, recent 
încheiat, vă propunem o paralelă a celor două ipostaze în 
care s-au aflat divizionarele „A“: „acasă" și „afară". Au... cu 
tul respectivele clasamente parțiale, pe teren propriu si în 
plasare...

Au... cuvîn-
i de-

CORVINUL, PROCENTAJ MAXIM
Se detașează evident perfor

manța echipei hunedorene, sin
gura cu realizări de sută la sută 
pe teren propriu. Alături de Cor- 
vlnul, alte trei echipe nu au cu
noscut lnfrîngerea cind au jucat 
ta fața propriilor spectatori : 
Sportul studențesc (scorul cam
pionatului realizat ta etapa a 
17-a, ta meciul cu Chimia, a ur
cat-o pe prima treaptă a acestui 
clasament), Dinamo șl A.S.A. 
Tg. Mureș (echipa lui Isplr a- 
vlnd cel mal mic număr de go
luri primite).

Apropo de goluri, surprinde 
„porția" primită acasă de Uni
versitatea Craiova, 14 goluri (cele 
mal multe), jumătate dintre ele 
taregistrtadu-se in meciurile cind 
echipa a „clacat” f 4 cu Dlnamo 
șl 3 cu Politehnica Iași.

UN PODIUM CU „PLUS"

ACASA

1. SPORTUL STUU. 9 7 2 0 29- 6 16
2. Corvi nul 8 8 0 0 24- 3 16
3. Steaua 9 7 1 1 27- 7 15
4. F. C. Argeș 9 7 1 1 20- 5 1 5
5. Dlnamo 8 7 1 0 20- 7 15
6. F.C.M. Brașov 9 7 1 1 16- 6 15
7. „U“ Craiova 9 6 2 1 23-14 14
8. A.S.A. Tg. Mureș 9 5 4 0 10- 2 14
9. F. C. Bihor 8 6 1 1 15- 7 13

10. Chimia Rm. V. 8 6 1 1 10- 4 13
11. Jiul 8 5 2 1 10- 5 12
12. „Poli" Timișoara 9 4 4 1 11- C 12
13. Rapid 8 5 1 2 16- 8 11
14. F. C. Baia Mare 8 5 1 2 11- 4 11
15. Gloria Buzău 9 3 5 1 15-10 11
15. F. C. Olt 8 5 1 2 10- 7 11
17. „Poli" lași 9351 12- 9 11
18. S. C. Bacâu 8 4 2 2 10- 5 10

Iată un lider care se respectă, 
Steaua realiztad unul dintre cele 
mal bune procentaje din Istoria 
Diviziei „A" : 81,2 la sută. Jocul 
tranșant, la victorie, al steliștilor 
a fost, insă, susținut de o defen
sivă care și-a făcut șl ea datoria, 
primind doar trei goluri. Podiu
mul acestui clasament este ocu
pat de echipe care Înregistrează 
golaveraj pozitiv, aspect intîlnlt 
mai rar la nivelul primului eșa
lon. La un pas de podium, o 
prezență Inedită dacă ne glndlm 
câ este vorba de o nou promo
vată. Am numit revelația acestui 
tur 
în 
ea 
cu 
s-a

de campionat. Gloria Buzău, 
contrast, F.C.M. Brașov — și 
revenită pe prima scenă — 
nici un punct agonisit ctnd 
aflat In deplasare.

PINĂ
ACESTA

LA GOLAVERAJ

11-1

DEPLASARE

1. STEAUA 8 5 3 0 13- 3 13
2. Dinamo 9 3 6 0 11- 7 12
3. Sportul stud. 8 3 2 3 12- 9 8
4. Gloria Buzâu 8 3 2 3 10-15 8
5. „U" Craiova 8 3 1 4 9-13 7
6. Ropid 9 0 4 5 3-11 4
7. „Poli" Tîm. 8 1 1 6 4-19 3
8. Chimia Rm. V. 9 0 3 6 6-24 3
9. A.S.A. Tg. M. 8 0 2 6 5-15 2

10. F.C. Baia Mare 9 0 2 7 4-18 2
•12. „Poli" lași 8 0 2 6 8-24 2

F. C. Bihor 9 0 2 7 4-20 2
13. F. C. Argeș 8 0 1 7 3-14 1
15. Corvinul 9 0 1 8 6-19 1

S. C. Bacău 9 0 1 8 .6-19 1
16. F. C. Olt 9 0 1 8 6-21 1
17. Jiul 9 0 1 8 3-22 1
18. F.C.M. Brașov 8 0 0 8 4-16 0

LA PRIMĂVARĂ,
ESTE...

că acestMal mult ca sigur 
clasament va n mal tot timpul 
In atenția Iubitorilor fotbalului. 
Să parcurgem ordinea celor 18 
divizionare „A" tn „clasamentul 
adevărului" (între paranteze este 
trecută diferența de golaveraj) :

DE IA COMISIA DE DISCIPLINA
Eliminat de pe teren în me

ciul cu Universitatea Craiova, 
pentru încercarea de lovire a 
lui Tilihoi, Pițurcă (Steaua) a 
fost sancționat cu AVERTIS
MENT de către Comisia de dis
ciplină a F.R.F.

Aceeași pedeapsă a primit-o 
și Aneuța (Chimia Rm. Vîlcea) 
pentru proteste repetate în 
partida cu Sportul studențesc, 
în etapa a 17-a.

„ADEVĂRUL"
TUR

1. DINAMO +11
2. Steaua +10
3. Sportul stud + t
4. „U" Craiova + 3
5. Corvinul + !(+«!
6. Gloria Buzâu + 1 ( 0)
7. Chimia Rm. Vîlcea 0
8. Rapid - 1 ( 0)
9. F. C. Bihor - 1 (- S)

10. F. C. Argeș - 2 (+ 4)
11. A.S.A. Tg Mur — 2 (- 2)
12. F.C.M. Brașov - 3 (- 2)
13. F. C. Baia Mare — 3 (- 7)
14. „Poli- Timisoara - 3 (-12)
15. Jiul - 3 (-14)
16. F. C. Olt — 4
17. S. C. BacC - 5 (- »)
18. „Poli- laș. - 5 (-13)

0 C.S. TIRGOVIȘTE — UNI
VERSITATEA CRAIOVA, LA 18 
FEBRUARIE. Partida restantă 
din cadrul „16“-imilor „Cupei 
României- dintre C.S. Tîrgoviște 
și Universitate'’ Craiova a fost 
reprogramată pentru 16 februarie 
1*85.

VREAU SA MAI APAR MULTI ANI DE ACUM ÎNAINTE
fi in 1985. Sper si ne dăruim 
aceluiași fel — calificarea la 
CM. 1986 — așa cum am fă
cut-o in „campania" pentru 
Franfa...

— ...Cu condiția să nu pri
mești goluri în meciurile cu 
Anglia !

— Da, e adevărat. Dar nici 
eu campioana lumii. Italia, nu 
am primit goluri !

— Cum explici scăderea de 
randament a Universității Cra
iova 7

— Principate 
care de 
este ci 
se uite, 
și cițiva 
trebuie 
care s-au ținut lanf, ca și o 
oarecare uzură psihică a noas
tră. Acum cițiva ani, Univer
sitatea avea internaționali .A* 
și printre rezerve. Acum, re
zervele sint niște copii, și tre
buie să fim înțelegători cu ei. 
Cind eram de vîrsta lor, nici 
noi nu aveam experiență. An
trenorul Mircea Radulescu a 
făcut foarte mult pentru noi. 
Venirea sa la Craiova, după 
nereușita echipei naționale la 
C.E., cind toți eram cam de- 
busolați, a constituit un stimu
lent pentru noi. A venit cu 
priceperea și entuziasmul său, 
dovedindu-se, in plus, un foarte 
bun pedagog. Sint convins că 
in retur vom acumula un punc
taj superior celui din toamnă. 
De altfel, mai totdeauna noi 
am jucat mai bine în retur. 
Cred că și Ia toamnă Univer

(Urmare dm pag 1)

după ce s-a Ilustrat un timp 
in poarta reprezentativei de 
juniori — a fost promovat, in 
martie 1979, in naționala .A" 
(România — Grecia, 3—0), a 
dispărut după intilnirea Româ
nia — Spania (2—2), disputată 
in aprilie, același an, la Cra
iova. O hepatită rebelă l-a ți
nut un timp departe de tere
nul de fotbal, iar revenirea in 
forma care-1 consacrase a fost 
și mai dificilă. Abia după a- 
proape patru ani. tocmai in 
meciul de frumoasă amintire 
de la 4 decembrie 1982, de la 
Florența (Italia — România, 
0—0), a mai îmbrăcat Silviu 
Lung’ tricoul național, 
atunci, aproape că nu 
existat meci de mare 
la națională, ca și la 
sa de club, pe care să-l scape. 
A adunat, în total, 23 de „tri
couri" naționale și... 199 de
prezențe în campionatul Divi
ziei „A“ !

— Cum te 
meciului nr. 
trebat.

— Excelent !
apăr mulfi ani de acum în
colo, iar desemnarea mea pe 
locul 1 imi dă puteri și mai 
multe, mă face să am și mai 
multă încredere in mine. Cred 
că in 1984 am apărat in peste 
70 de meciuri. Desigur, anul 
putea fi și mai bun, atît cu 
echipa ncfională, cit și cu cea 
de club. Dar să nu uităm că 
meciurile cele mai grele vor

cauză, peste 
multe ori s-a trecut, 
Universitatea, să nu 

are cițiva ani in plus 
jucători in minus. Nu 
uitate accidentările,

Și, de 
a mai 

interes, 
echipa

simți înaintea
200 ? l-am în-

Vreau sâ mai

sitatea va fi printre participan
tele la o cupă europeană. Sper 
să cucerim Cupa României 
(Steaua șt Dinamo s-au deta
șat in fruntea clasamentului), 
pentru a fi prezenfi in Cupa 
cupelor.

— Spune-ne citeva cuvinte 
despre „concurența" cu Moraru, 
care este și el în „top“-ul de 
cinci pe 1984.

— Portar foarte bun, Mitică. 
Ne știm de cind eram de 15— 
16 ani. Făceam și atunci cu 
schimbul tn naționala de ju
niori. Concurenta este un sti
mulent pentru amindoi. Fie
care are de ciștigat. dar in 
primul rind echipa națională.

— Cine crezi că 
succesorul?

— Mai intii, cred 
Moraru mai avem 
de joc in față. După 
și medicul nostru, Vasile Frt.i- 
culescu, nu am văzut portar 
mare la 20—21 de ani. După 
26 începe viața portarilor. A- 
vem In divizie multe talente. 
Mi-au plăcut portarii Rapidu
lui, Toader și Mânu, dar și 
Zlotea, de la Dinamo, Vodă de 
la Tg. Mureș. Și In eșaloanele 
inferioare sint portari buni.

— Ce îți dorești pentru 1985 ?
— Mai intii, sănătate I Și fa

miliei mele, bineînțeles. Și 
succes în preliminariile pentru 
Mexic. Și, cum ați spus, să nu 
primesc gol in meciurile cu 
Anglia. Și urez un „La mulți 
ani !" caldului public craiovean 
și tuturor iubitorilor fotbalu
lui !

îți va fi

că eu fi 
mulfi ani 
cum ipune



„UNIVERSIADA AIBA ’85“ IA BHIUAO (Italia)

Anchete tradiționale de sfîrșit de an

CEI MAI BUNI SPORTIVI
Al ANULUI 1984

Pentru al treilea an conse-
Santos Laci ar 
drept cel mal 
Argentina șl 
„Olimpul de 

campion mon-

cutiv, pugilistul 
a fost desemnat 
bun sportiv din 
a primit trofeul 
aur“. Laciar este 
dial la categoria muscă, ver
siunea W.B.A. în acest an, el 
și-a apărat cu succes centura 
în meciurile cu : mexicanul 
Juan Antonio Herrera, la 28 
ianuarie, la Marsala, in Italia 
(a cîștigat la puncte, în 15 
reprize), columbianul Pruden- 
cio Cardona, la 16 septembrie, 
la Cordoba, în Argentina (vic
torie prin k.o., în repriza a 
10-a) și panamezul Hilario 
Zapsta, la 8 decembrie, la 
Buenos Aires (decizie la 
puncte).

revistă americană 
„Track and Field 
apare la Los Altos, 
clasamentul celor 
atlete ale anului, 
a fost ocupat de 
Evelyn Ashford 

180 p. Ashford

Renumita 
de atletism 
News*, care 
a stabilit 
mai bune 
Primul loc 
sprintera 
(S.U.A.) cu 180 p. 
(născută la 15.04.1957, 165 cm, 
54 kg) a cîștigat titlul olimpic 
la 100 m cu 10,97 s și a con
tribuit la succesul de la J.O.

al echipei ameri
cane de 4X400 m 
— 41,65 s. După 
Olimpiadă, la Zii- 
rich, în întrecere 
cu campioana mon
dială Marlies Gohr, 
ea a alergat 100 
m în 10,76 s — 
nou record mon
dial.

Pe locurile ur
mătoare ale aces
tui clasament se 
află : 2. Marita Koch 
173 p, 3. Heike Daute 
152 p, 4. Ludmila Andonova 
(Bulgaria) 130 p, 5. Joan Benoit 
(S.U.A.) 124 p, 0. Sabine Paetz 
(R.D.G.) 122 p etc.

*
Din cei 16 candidați la tit

lul de cel mai bun sportiv al 
anului din Uruguay, selecțio
nați de Comitetul Olimpic al 
acestei țări, ziariștii sportivi 
l-au ales pe baschetbalistul 
Horacio Lopez. Acesta este 
component al formației Bohe- 
mios, campioana națională, are 
23 de ani și 196 cm, fiind cel 
mai bun jucător al reprezen
tativei care, la J.O. de la Los 
Angeles, s-a clasat pe locul 6.

Finișul cursei record mondial la 100 m. in 
concursul din august de la Zurich, cu Ash- 

și Gohr in prim-plan 
Telefoto: A.P.—AGERPRES

ford

(R.D.G.)
(R.D.G.)

Jan Berger, de la Sparta 
Praga, a fost desemnat, de ju
riul revistei pragheze „Sta
dion*, drept cel mai bun fot
balist cehoslovac din acest an. 
Berger este in virstă de 29 ani 
și joacă apărător in echipa 
Sparta. Pe locurile următoare 
ale anchetei se află doi dintre 
componenții formației 
mians : Zdenek Prokes 
Zelenski.

Bohe- 
și Peter

sportivi 
redacția 

Sofia să

/A
V.

*

Ediția a Xl-a a Jocurilor 
Mondiale Universitare de iarnă, 
se anunță din Roma, se va des
fășura anul viitor, între 17 și 
24 februarie, în Italia, la Bellu- 
no, o pitorească stațiune pentru 
sporturile iernii, în Munții 
DolomițL

Pe programul întrecerilor 
„Universiadei Albe ’85“ figu
rează, în mod tradițional, con
cursuri de schi, probe alpine și 
nordice, patinaj artistic, hochei

pe gheață etc. Este pentru a 
doua oară că Italia este gazdă 
a acestei importante competiții 
sportive de iarnă a tineretului 
studios. Precedentele ediții ale 
Universiadei au avut loc la 
Chamonix —• 1960, Villars —
1962, Splinderuv Mlyn — 1964, 
Sestriere — 1966, Innsbruck —
1963, Pihstunturi — 1970, Lake 
Placid — 1972, Splinderuv Mlyn 
— 1979, Jaca 1981, Sofia —

CAMPIONATE, REZULTATE, ȘTIRI
• In Bulgaria s-a încheiat

turul campionatului. Pe primul 
loc s-a clasat Levski Spartak cu 
22 p din 15 jocuri. Pe locurile 
următoare : Lokomotiv 18 p,
Ț.S.K.A. și Botev cîte 17 p. Pe 
ultimele : 14—-15. J.S.K. Spartak
șl Dunav Ruse cu cîte 10 p. 16. 
Cernomoret 9 p. Rezultatefle eta
pei a 15-a : Levski Spartak — 
Beroe 7—2, Lokomotiv — Minlor 
2—2. Dunav — Ț.S.K.A. 1—4, 
Botev — Slavia 4—1, Trakia — 
Spartak 1—1, J.S.K. Spartak — 
Pirin 3—3, Etăr — Sliven 2—0, 
Cernomoreț — Cerno More 1—1.
• La Kampala, tn finala „Cu

pei Africii Centrale și de Eșt“, 
Uganda a 
(2—1).
• Iată 

golgeterii 
7 goluri : 
g :

învins Kenya cu 3—1
intre 

Italiei :
primii clasați 
campionatului 
Platini (Juventus) ; «

Galderisl (Verona). Hateley

MOSCOVA. Pe 
tlnoarul de la 
nlkl, în cadrul 
pel Izvestia*, 
disputat meciul 
tre echipele de 
chel ’ - ..
Finlandei, 1 
cu victoria 
formații cu 
die 5—3 (1—1.
3—0). Hoeheiștil
finlandezi au supor
tat, probabil, conse
cințele eforturilor de
puse in partida cu 
Cehoslovacia (pe car* 
au cîștlgat-o!), oe- 
dind în ultima re
priză a acestui joc. 
Au marcat : Gradln 
2, Eldebrink. Carls- 
son. Petersson (Sue
dia!. Ruotanen. Har-

pa- 
Luj- 
„Cu- 

s-a 
din- 

______ __ ho- 
ale Suediei și 

încheiat 
primei 
scorul 

1—2.

Ruutumanmaa și 
(Finlanda).

INZEL. 
masculină de 
din cadrul 
sulul internațional de 
patinaj viteză, găz
duit de pista artifi
cială din această lo
calitate, a fost dștl- 
gată de Markus Ei
cher (R.F.G.) — 41,83, 
urmat de Brynulf 
Maakestad (Norve
gia) 42,33. In proba 
feminină similară pe 
primul loc 6-a clasai 
Marion Stahl (R.D.G.) 
cu 46,97.

ST. MORITZ. Du
pă prima probă a 
concursului de com
binată nordică. ce 
are loc în această

Proba 
500 m 
ooncur-

stațiune din Elveția, 
săriturile de la tram
bulina de 70 m, pri
mul loc este deținut 
de sportivul vest- 
german Hubert
Schwartz cu 222,5 p 
(sărituri de 91 si 90 
m), urmat de Silvio 
Nemm (R.D.G.) 205,1
p și de Thomas Mul
ler (R.F.G.) 201,1 p.

TABOR. In acest 
oraș din Cehoslovacia 
s-a disputat jocul a- 
mical dintre selecțio
natele de juniori, la 
hochei pe gheață, 
ale Cehoslovaciei si 
Elveției. Victoria a 
revenit echipei gaz
dă cu 17—1 (4—1,
8—0, 5—0).

PARIS. Proba fe
minină din cadrul 
campionatelor de pa
tinaj artistic ale 
Franței a revenit ti
nerel Agnes Gosse
lin, urmată de Flo
rence Coop și Natha
lie Dubrenne. La 
masculin, victorios a 
fost Fernand Fedro- 
nlc

Aspect din IntUni- 
rea de la Moscova, 
dintre echipele Uni
unii 
R. F.

Sovietice și
Germania, In 

care gazdele au ob
ținut o victorie ca
tegorică cu icorul 

de 6—0.
Telefoto : TASS —

AGERPRES

• CARL-OLAF HOMEN a fost ales, zi- 
’ele trecute, în funcția de președinte al 
Comitetului olimpic finlandez, în locul Iul 
Jukka Uunia, care a deținut această func
ție timp de 16 ani. Homen (49 de ani) 
este directorul comercial al unei societăți 
de asigurare. In 1983 el a fost președintele 
comisiei de organizare a primei ediții a 
campionatelor mondiale de atletism de la 
Helsinki, competiție care, cum se știe, s-a 
bucurat de un foarte mare succes • CAM
PIOANA AMERICANA MARY DECKER, 
care n-a mai concurat de la accidentul 
suferit în finala olimpică a cursei de 3 000 
m, și-a reluat pregătirile șl a anunțat că 
la 18 ianuarie va lua parte la cursa de o 
milă, în sală, la Los Angeles. Va fi primul 
concurs în care atleta va concura sub 
noul său nume, în urma căsătoriei ei cu 
aruncătoru' de disc englez, Richard Sla- 
ney. Deci, de acum 
despre Mary Slaney ! 
CHEU britanic Brian 
45 ani, s-a accidentat 
curse de galop, care _ ___ ____________
Kong. El a decedat la spital, în pofida în
grijirii deosebite a medicilor. In lumea că- 
lăriei. numele lui Taylor rămîne înscris la 
loc de onoare, datorită, în primul rînd, 
celor 1 000 de victorii pe care le-a în
registrat în cariera sa. Cele mai multe 
dintre acestea. 10' le-a înregistrat în de
cursul sezonului de curse al anului 1976 • 
ABSENTA DE MAI MULTE LUNI din acti
vitatea tenîsistică, în urma unui accident 
suferit la mîna dreaptă, tînăra Andrea Jae
ger a găsit cl este momentul cel mai bun 
pentru a se ocupa și de... școală. Pentru 
aceasta s-a șl înscris la colegiul Gainesville,

înainte, vom relata 
• REPUTATUL jo- 
Taylor, în vîrstă de 
grav în timpul unei 
a avut loc la Hong

*
Cei 39 de ziariști 

bulgari solicitați de 
revistei „Star* din 
participe la ancheta pentru a-
legerea celui mai bun fotba
list național al anului l-au 
„selecționat* pe Plamen Niko- 
lov (27 ani), fundașul dreapta 
al echipei campioane Levski- 
Spartak și al reprezentativei 
țării. Nikolov a întrunit 95 de 
puncte, adică mai mult decît 
dublu, in raport cu al doilea 
clasat, portarul Borislav Mi
hailov (42 p), tot de la Levski- 
Spartak. Locul trei i-a 
Iui Gheorghi Dimitrov 
Ț.S.K.A.-Septemvrlsko 
cu 31 puncte.

revenit 
de la 

Zname,

★ 
mai bun
Iugoslavia, i-a 

luptătorului Sa-

sportivTitlul de cel 
al anului, in 
fost decernat 
ban Trstena. Acesta a cîștigat 
medalia de aur, la categoria 
52 kg, în cadrul competiției 
olimpice de lupte libere de la 
Los Angeles. în acest an, de 
asemenea, Trstena a fost și 
campion european, în competi
ția desfășurată la Jonkoping.

Două dintre vedetele lui Interna
ționale Milano, vest-germanul 
Rummenlgge și irlandezul Brady. 
Telefoto : A. P. — AGERPRES
(Milan), Serena (Torino) ; 4 g : 
AltobelH (Inter). Bertonl (Na-

poli). Briaschi (Juventus), Brie- 
gel (Verona).
• Cunsocutul jucător argenti

nian Mario Kempes a semnat 
un contract cu formația Hercu
les Alicante (locul 15 in cam
pionat). Reamintim că în tur
neul final al C.M. din 1978 el a 
fost golgeter 
dar, ulterior, In 
lene ia, nu și-a 
valoarea. Acum, 
de ani. Kempes 
în formă, după 
intens, practicînd fotbalul în sa
lă.

Echipa F. C. Porto, lideră în 
campionatul Portugaliei, este în- 
tr-o formă deosebită. Duminică 
ea a realizat scorul campiona
tului, învingînd pe Vizela cu 
9—1 ! Șase din cele nouă goluri 
au fost înscrise de Gomez, care 
în 1983 a fost golgeterul Europei, 
cucerind ..Gheata de aur".
• C.F. Barcelona la prima în- 

frîngere ! Fruntașa clasamentu
lui Spaniei a fost învinsă dumi
nică, cu 1—0, de Athletic Bilbao, 
cîștigătoarea 
campionatului.
• Cea mal 

campionatului 
înregistrat în ultima etapă a 
rulul : F.C. Carl Zeiss Jena 
cui 9) a dispus cu 4—0 
namo Dresda (locul 2).
• Jucătorul brazilian 

Roberto Falcao (A.S. 
care a lipsit mai mult timp din 
echipa sa. în urma unei acci
dentări La genunchi, a reintrat 
duminică, mareînd golul victo
riei în meciul cu Napoli. Lată. 
Insă, că după joc el a acuzat 
din nou mari dureri la genunchi, 
iar miercuri s-a deplasat în 
S.U.A. pentru a fi consultat de 
un renumit specialist. Se pare că 
Falcao va fi indisponibil, din 
nou, mai multă vreme. Un alt 
jucător străin, care activează în 
Italia, va fi indisponibil în eta
pa de duminică. Este vorb<*. de 
Mark Hateley (A.C. Milan), ac
cidentat la genunchiul drept. în 
meciul cu Atalanta. Medicii 
i-au recomandat un repaus com
plet cel puțin pînă Ia 13 iariuâ- 
rle, cind echipa sa va întOnl p« 
Lazio, la Roma.

al campionatului. 
Spania, la Va
mal confirmai 

în vîrstă de 30 
speră să revin* 
ce s-a antrenai

ultimei ediții

mare surpriză
R.D. Germane

de

s-a 
tu- 
ao- 
Dy-

Paulo
Roma)J

REZULTATE REMARCABILE
IN CADRUL „CUPEI U.R.S.S.“ LA HALTERE
Recent, la Zaporoje, s-a în

cheiat ultima mare competiție 
de haltere a anului, „Cupa 
U.R.S.S.". Cu acest prilej, Ana
toli Krapati a egalat recordul 
mondial la stilul smuls (cat. 
82,5 kg) cu 182,5 kg deținut 
de Iurik Vardanian, iar tînă
rul Serghei Kolevatov a co
rectat trei recorduri mondiale 
de juniori la 
grea : 420 kg 
la „smuls* și 
runcat*. Iată 
categorii : 52

categoria super- 
la total, 192,5 kg 

231,5 kg la „a-1 
învingătorii, pe 
kg : B. Rijik

din Florida, cu dorința de a obține o di
plomă In științe naturale. Singura dificul
tate, deocamdată, este aceea câ Andrea nu 
poate folosi mina dreaptă, fapt pentru care 
se străduiește acum să învețe să scrie cu 
mina stingă ; dar nu-1 deloc ușori... • 
CAMPIONUL OLIMPIC suedez Gunde 
Svan se antrenează zi de zi In pădurile 
din vecinătatea orașului Skamhed : „Iubesc 
natura șl singurătatea pădurii, mai ales 
atunci ctnd este aer curat, chiar dacâ-i

frig. Nu-mi place, deloc să mă an
trenez cind bate vintul și este umiditate, 
dar trebuie s-o fac pentru că și concursu
rile se pot desfășura în astfel de condiții*. 
Apropo de Svan : știți care este sportul 
care-i place cel mai mult. In afara schiu
lui? Ei bine : motocrosul! o LA ÎNCEPU
TUL LUNII DECEMBRIE, la Miami, a avut 
loc o conferință internațională cu tema 
„renașterea bicicletei*. Particlpanți din di
verse colțuri ale lumii au abordat tema 
din punctul de vedere al transportului, cel 
turistic șl, bineînțeles, sportiv. Nu de alta, 
dar organizatoare a reuniunii a fost chiar 
Federația de ciclism din S.U.A. • TURUL 
CICLIST AL ITALIEI s-a încheiat anul a- 
cesta la Verona. într-o atmosferă de mare

242,5 
kg ;

kg-

kg ; 56 kg : P. Diurn 265
60 kg : I. Militosian 277,5
75 kg : L Von 345 kg î

kg : A. Krapati 397,5 kg;
:g : V. Petrenko 395 kg;
kg : V. Sevcik 425 kg;

90
100
+ 100 kg : A. Stolerov 440
Ultimii doi au obținut rezul
tate remarcabile : Sevcik a 
„smuls* 195 kg și a „aruncat* 
230 kg, iar Stolerov a „arun
cat* 245 kg. Foarte bun este 
și rezultatul lui Rijik la cat. 
52 kg : 112,5 kg la „smuls* și 
130 kg la „aruncat*.

sărbătoare. Pentru ediția următoare a tu
rului s-a stabilit ca startul să aibă loc la... 
Verona! • 1N URMA UNEI LOVITURI cu 
lama crosei, în timpul unei partide din 
campionatul danez, hocheistului Palie Schultz 
(24 ani) de la Herloev, i-a fost, pur și 
simplu, tăiată artera carotidă. In ciuda tu
turor eforturilor, hemoragia n-a putut fl 
stăvilită, iar tînărul sportiv a decedat. Un 
accident asemănător s-a întîmplat, mai 
zilele trecute, și în Canada. Este consecința 
..agățării- cu crosa, pe care unii hocheiști 
o folosesc în chip nesăbuit ! • PENTRU 
ORGANIZAREA Jocurilor Olimpice de vară 
din 1992, și-au manifestat intenția de a can
dida mai multe localități între care : Am
sterdam (Olanda), Barcelona (Spania), Bel
grad (Iugoslavia), Brisbane (Australia), 
New Delhi (India), Paris (Franța). Acestea 
și-au depus candidatura oficială la C.I.O. 
Termenul dj închidere a cererilor de or
ganizare este însă de 31 decembrie 1985. 
S-ar putea ca să candideze șl „bazinul 
Ruhr- din R. F. Germania, cu localitățile 
Dortmund, Duisburg, Geleskirchen și Essen 
• HEIKE FRIDRICH (14 ani), originară 
din Karl-Marx-Stadt, este o mare speranță 
a înotului din R. D. Germană. Recent, ea 
a înregistrat 56,60 s pe 100 m liber, timp 
care o situează între cele mal bune îno
tătoare din lume. Specialiști din acest 
sport sînt convinși că stă în posibilitățile 
tinerei înotătoare să devină, într-o zl, re
cordmană mondială și să întreacă perfor
manța de 54,7 a compatrioatei sale Bar
bara Krause. Și, probabil, ziua aceea nu 
este chiar atît de îndepărtată...

Romeo VILARA
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JOGGING NAUTIC!
Hotârit lucru, lumea sportului 

suportă presiunea noului, cu in
venții mai mult sau mai puțin 
năstrușnice, dar oricum ca semne 
ale necesității de primenire, sem
ne la care tinerii sînt îndeobște 
foarte receptivi.

Să rememorăm puțin, 
nevoie de un efort prea 
pentru a aduce in fața 
imaginile înnoitoare ale 
pildă — jogging-ului. N-a 
perlt nimeni piatra filosofală cu 
această alergare în pas de voie, 
aparent fără țintă, destinsă, dar 
implicînd un consum de energie 
la cheremul rezistenței personale. 
Sâ fugi prin parc, pe alei, cit 
vrei, cit iți face plăcere, pare 
cu totul altceva decît alergarea 
forțată a boxerilor de altădată, 
supuși unui regim de slăbire și 
de întărire a capacității de res
pirație.

Apoi a apărut, aproape ca o 
moda, aerobic-ul, un complex de 
exerciții de gimnastică, ceva mai 
dinamice șl mai ritmate (adesea 
cu acompaniament muzical), atît 
de noi incit marile dicționare 
sportive ale lumii încâ nu le în
registrau pînâ acum un an-doi. 
A fost probabil reacția față de 
plicticoasa gimnastica suedeză, 
din care s-o născut și costuma
ția inedită (și adecvată), cu co- 
lanțî șl jambiere bicolore, așa 
cum am văzut în filme cu Jane 
Fonda sau Barbra Streisand.

Ei bine 
furnizează, 
de invidie, 
nalâ de Notație (F.I.N.A.), a că
rei Comisie medicală ți-a propus 
sâ încurajeze șî să propage prac
tica unui așa numit „înot de să
nătate*. Dacă or fi să-i credem 
pe inițiatori, e vorba de un fel 
de „aerobic- sau „jogging" nau
tic, bazat pe pai curgerea înot a 
distanței de 1 000 m fără între
rupere. Prin „înotul de sănătate", 
aflat la îndemîna oricui, copii și 
vîrstnicî pot 
excelentele 
psihologice 
tic ferit de

Pe cind 
bazin

Victor BANCîULESCU

Nu • 
mare, 

ochilor 
— de 
desco-

ultima noutate ne-o 
parca într-o răbufnire 

Federația Internațlo-

sâ beneficieze de 
efecte fiziologice și 

□le unui sport prac- 
oâce risc de rănire, 
primele lungimi de
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