
După reușita „Cupă de iarnă" la înot

REZULTATELE VALOROASE OBȚINUTE 
SE CER CONFIRMATE ÎN BAZIN

DE DIMENSIUNI OLIMPICE!
La competiția de înot, dota

tă cu „Cupa de iarnă", desfă
șurată timp de trei zile la Si
biu, au fost stabilite un număr 
impresionant de 
recorduri pentru 
bazin de 25 metri 
— 54 —, un ade
vărat.. record pen
tru un concurs re
publican. Cele mal 
multe modificări 
ale tabelei s-au 
produs la juniori 
și la categoria 14 
ani (cite 15), ceea 
ce reprezintă, fără 
îndoială, motive 
de optimism, deși 
nu putem trece 
peste numărul 
destul de redus al 
înotătorilor din 
„rezerva imedia
tă". Din suita per
formanțelor f se des
prind în mbd deo
sebit cele realiza
te în probele de 
400 și 200 m liber 
băieți, 100 m li
ber șl 400 m mixt 
feminin, cu rele
vanță pe plan in
ternational, pre
cum și rezultate
le probelor feminine de fluture.

Dintre fete, Tamara Costa
che a reușit un frumos bu
chet de recorduri, dătător de 
noi și îndreptățite speranțe. Pe

lingă acel excelent 56,71 la 
„sută" liber (probă în care și 
Laura Sachelarie a înotat 57,05, 
sub vechiul record deținut de

Multiplul recordman Robert Pinter 
Foto : I. BĂNICĂ

Carmen Bunaciu), timpul deo
sebit de la bras, pe aceeași 
distanță, 1:14,49, ne determină

(Continuare in pag. 2-3)

„Cupa 30 Decembrie11 la atletism

DANIEL CIOBANU - PRIMUL JUNIOR
ROMÂN LA 16 m, LA TRIPLU, ÎN SALĂ

La finele săptămînii trecute 
a avut Ioc în București con
cursul de atletism dotat cu

DANIEL CIOBANU

„Cupa 30 Decembrie”, rezervat 
juniorilor I și copiilor de 
ambele categorii. Onorindu-și

promisiunea făcută simbăta 
precedentă, talentatul Daniel 
Ciobanu (n. 1965) a îmbunătă
țit substanțial recordul de ju
niori mari la triplusalt. care îi 
aparținea (15,87 m — martie 
1984). devenind totodată pri
mul junior român care depă
șește granița celor 16 m. pe 
teren acoperit: 16,01 m. O fru
moasă reușită. care încunu
nează pregătirea asiduă a aces
tui t'năr atlet (70 de tone de 
haltere ridicate numai in lu
na noiembrie !), antrenat vo
luntar, la clubul Dinamo, de 
către prof. Alexei Techîrdalian, 
cel care l-a descoperit, in ur
mă cu trei ani. la C.S.Ș. 8 (fost 
5). De remarcat analogia cali
tăților fizice ale lui Ciobanu

(Continuare in pag 2-3)
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Tradiționala anchetă a Asociației Presei Sportive

CEI MAI BUNI SPORTIVI ROMÂNI Al ANULUI 1904
Pe primul loc: Maricica Puică, Ivan Patzaichin 
fi echipa feminina de gimnastică a României

La tradiționala anchetă organizată de Asociația Presei 
Ziariștilor pentru desemnarea celor mai buni sportivi 

și reviste, de la 
clasamentele celor

siliul
participat 52 de redactori sportivi de la ziare 
și de la Agerpres. In baza voturilor lor, 
anului 1984 arată astfel :

FETE
1. MARICICA PUICĂ - atletism 472 p
2. Ecaterina Szabo - gimnastică 457 p
3. Doina Melinle - atletism 381 p
4. Simona Pouca — gimnastică 362 p
5. Anișoara Stanciu — atletism 330 p
6. Valeria Racilă - canotaj 298 p
7. Rodica Arba - 

Elena Horvat-FIorea - canotaj 110 p
8. Vali lonescu — atletism 85 p
9. Laura Cutina - gimnastică 55 p

10. Mihaela Loghin — atletism 42 p

Sportive de pe lingă Con- 
români ai anului 1984 au 
radio și televiziune, precum 
mai buni sportivi români ai

BĂIEȚI

493 p 
273 p 
225 p 
177 p 
174 p 
158 p 
148 p 
104 p 
74 p 
72 p

1. IVAN PATZAICHiN- canoe 445 p
2. Nicu Vlad — haltere 396 p
3. Ion Draica - lupte gr. rom. 394 p
4. Vasile Andrei — lupte gr. rom. 273 p
5. Toma Simionov — canoe 269 p
6. Petre Becheru - haltere 254 p
7. Vaier Toma —

Petru losub - canotaj 171 p
8. Vasile Stingă - handbal 130 p
9. Corneliu Ion - tir 99 p

10. Silviu Lung — fotbal 90 p

ECHIPE
1. ECHIPA FEMININA DE GIMNASTICA A ROMÂNIEI
2. Echipa de fotbal Dinamo București
3. Echipa de fotbal Universitatea Craiova
4. Echipa feminină de popice Voința București
5. Echipa masculină de handbal a României
6. Echipa feminină de șah a României
7. Echipa feminină de handbal Chimistul Rm. Vilcea
8. Echipa masculină de handbal Minaur Baia Mare
9. Echipa masculină de handbal Steaua

10. Echipajul de K 4-500 m (f) al României

Sigur, în această ierar
hie finală a anului
1984 figurează mult

mai mulți sportivi. La fe
te, de pildă, clasamentul
cuprinde 28 de sportive, 
multe dintre ele laureate 
olimpice, iar la băieți 37 de 
candidați. Surprinzător este 
faptul că. la această an
chetă. comentatorii sportivi 
au Înscris pe buletinele de 
vot numele a 35 de echipe 
și echipaje. în cazul echi
pelor relevindu-se din nou 
influența pe care o au nu 
numai performanțele, ci și 
frumusețea. spectaculozita
tea și atractivitatea jocuri
lor sportive.

Din ierarhiile de anul 
trecut, puțini dintre spor
tivi și-au păstrat pozițiile 
în partea superioară a cla
samentelor. Trej fete (Eca- 
terina Szabo, An'șoara 
Stanciu și cuplul Rodica 
Ar ba — Elena Horvat-Flo- 
rea) și trei băieți (Ivan 
Patzaichin, Toma Simionov 
și Silviu Lung) au rezistat 
de-a lungul unui an, aflîn- 
du-se și în „topul" actual, 
înnoirea este firească, de
sigur, lupta pentru mari 
performanțe fiind deosebit 
de acerbă, iar rezultatele 
de mare valoare din ce tn 
ce mai greu de repetat. ȘL

apoi, să recunoaștem cu 
bucurie, numărul „tricolori
lor" apți să dobîndească 
sufragiile este din ce în ce 
mai mare.

Urăm laureaților anului 
1984, ca și tuturor celorlalți 
sportivi români care luptă 
pentru triumful tricolorului 
în arena sportivă mondială 
mult succes in Noul An, 
sănătate și depline satis
facții !

(In pag. 2—3, un comen
tariu pe marginea clasa
mentelor celor mai buni 
sportivi români ai anului 
1934).

Adunările și conferințele de dare de seamă și alegri 
sui semnul unei noi calități în activitatea viitoare

REUȘI TELE AU ARAT AT CĂ SE POT FACE LUCRURI Șl MAI BUNE!
drian Purlea. Viorica S:anciu). 
de schi (Mihai 
drian Ban), de 
Nistor) — toate 
etapa de iarnă
La capitolul realizări am mai 
notat faptul că 700 de elevi au 
trecut normele complexului 
„Sport și Sănătate", că echi-

însemnări la asociația sportivă școlară
„Tineretul Nou“ din Sebeș

dinȘcoala generală 
Sebeș este una din 
nități de invățămînt 
tâ localitate, unde se pregă
tesc peste 700 de băieți și fe
te Și aici sportul se află la 
el acasă, școlarii participlnd, 
în marea lor majoritate, nu 
numai la orele de sport, ci și 
la celelalte activități de edu
cație fizică organizate de a- 
sociația sportivă „Tineretul 
Nou". Succesele dobîndite în 
activitatea cu micii sportivi, 
precum și lipsurile manifesta
te în ultimul timp, au fost 
scoase in evidență cu ocazia 
adunării generale pentru da
rea de 
siliului asociației sportive, a- 
dunare 
trecute.

Din dezbaterile pe marginea 
dării de seamă a reieșit că. 
ținindu-se cont de condițiile 
existente (o sală de sport, te
renuri de jocuri — handbal 
volei, fotbal), in această școa
lă s-a pus accentul oe cuprin
derea unui număr mereu mai 
mare de elevi în activitatea 
sportivă, iar în cadrul soortu-

nr. 3 
marile u- 
din aceas-

seamă și alegerea con

care a avut loc zilele

lui de performanță pe depis
tarea elementelor talentate și 
îndrumarea lor spre Clubul 
sportiv școlar din localitate. A- 
sociația s-a preocupat perma
nent de organizarea activității 
sportive începînd cu deschide
rea anului sportiv școlar, pe 

propriu, 
au fost 

„Cros-.l 
tineretu- 

participat 
sute de elevi și eleve. O aten
ție deosebită s-a acordat atle
tismului, organizîndu-se multe 
concursuri de alergări, aruncări 
și sărituri. De multă popularitate 
se bucură campionatele 
handbal și fotbal, care 
desfășurat tur-retur, cu 
ciuri pe clase și turneu 
școală. Paleta activității 
tive mai cuprinde campiona
tul de șah (s-au evidențiat Lo
rena Dăscălescu, Simona Be
na. Dona Purlea. Liliana Lu
cia. Silviu Opincariu. Mircea 
Teodorescu), cel de tenis de 
masă (Silviu Coșeriu. Cristian 
Frățiiă). de patinaj viteză (A-

baza unui calendar 
Astfel de competiții 
„Crosul de toamnă". 
Pionierului", „Crosul 
lui" — la care au

ele 
s-au 
me

se 
spor-

Pompiliu VINTILA

(Continuare in pag 2-3)

Mucenicu, A- 
săniuș (Mirela 
organizate in 
a „Dacladei".

Iotă in acțiune pe doi dintre cei mai buni reprezentanți ai .noului val* : 
K. Antal (in prim plan, controlind pucul) ți M. Gliga (in planul secund), 
ambii de la Steaua (echipament de culoare deschisă). Fază din meciul 
Steaua - Progresul M. Ciuc Foto : B. IORGU

AL DOILEA TURNEU, CEVA MAI BUN DECIT PRIMUL
Runda următoare a campionatului dc hochei: 7-11 ianuarie I»S1. la nicrcurca atic

din 
a 

va- 
ho-

S-a mai consumat un act 
cele 6 ale actualei ediții 
campionatului primei sâni 
lorice a Diviziei „A" la 
chei și prea mari schimbări in
ierarhie, față de situația exis
tentă după primul tur. nu s-au 
înregistrat. Doar treptele a 
doua și a treia din clasament 
și-au schimbat ocupanțit, dina- 
moviștii 
acum pe 
timp ce 
rea Ciuc __ ____________
In rest, nimic nou...

Dacă cifric, adică privite

bucureșteni trecînd 
poziția a doua. în 

formația din Miercu- 
se află pe locui III.

prin prisma rezultatelor și ale 
clasamentului, lucrurile nu par 
mult schimbate, in comporta
rea generală a fiecăreia din 
cele 6 formații participante la 
această competiție am remar
cat, totuși, cite ceva deosebit. 
De pildă, lidera clasamentului. 
STEAUA (antrenori: I. Gheor
ghiu și A. Crișaa), a arătat — 
ca și in partidele precedente 
— aceeași omogenitate valori
că (plăcută evoluția liniei a 
3-a, alcătuită in exclusivitate 
din tinere speranțe: Gliga, K. 
Antal, Sofron), precum și a-

ceeași valoare tehnică. ceea 
ce-i permite să execute oe 
gheață combinații rapide și e- 
ficiente. Dar. am văzut și u- 
nele semne de scădere fizică, 
mai evidente in joeunle im
portante — cu Dinamo și S.C. 
Miercurea Ciuc — fapt pe care 
in sezoanele trecute nu-1 
treceam în contul acestei 
pe, bine pregătită oe 
planurile. S-ar out ea ca

prea 
schi- 
toate 
din

Călin ANTONESCU

(Continuare in oao 2-3)



Mihaela
MARICICA PUICA

EJ. O C M
argint brcnz argint bronz argint bronzaur aur

1968 4 6 16 1 1 7 2

1972 3 36 7 3 6 11

1976 4 9 114 1 1 11 4
1980 6 6 13 3 3 1 3 8
1934 20 16 1217 11 6 87Comunist Român, vom apela

pentru mișcarea. 
„Tricolorii" «uu 

campionatele

40-a aniversări a revoluției de 
și națională, antifascistă șl

Cel mai fructuos bilanț din istoria sportului roma
nesc I 9 Maricica Puică, la prima victorie in „top" ® 
Atletismul domină clasamentul fetelor 9 O carieră de 
excepție, încheiată cu o nouă confirmare : han Patzai
chin 9 Sufragii cvasiunanime : echipa feminină de 
gimnastică a României © Nici fotbalul nu a fost uita!

TO'l

Echipa feminină de gimnastică a României (de la stinca l 
dreapta) : Simona Păuca. Cristina Grigoraș, Ecaterina Sza'.

' Stănuleț, Lavinia Agache ți Laura Cutina 
Fotografii de : Aurel D. NEAGU

Anul sportiv 1984 reprezintă 
(noastră sportivă un an record, 
cucerit Ia Jocurile Olimpice, la 
mondiale și la campionatele europene de seniori 
103 medalii, dintre care 38 de aur ! Este cea mai 
bogată recoltă realizată vreodată în istoria spor
tului românesc, este „anul de vîrf" al acestor 
ultime două decenii, ale „EPOCII CEAUȘESCU", 
epoca celor mai mari realizări din viața poporu
lui nostru.

Pentru a avea și mai clar dimensiunile succe
sului fără precedent realizat de sportivii români 
în anul celei de a 
eliberare socială 
antiimperialistă și al celui de-al XIII-lea Con
gres al Partidului _____ ț_‘_ __ . ...
la o comparație cu ultimii ani olimpici, și ei — 
de departe — cei mai prolifici :

Mai elocvente decit orice 
comentariu, cifrele ates
tă spectaculoasa ascen

siune a sportului românesc în 
acest an aniversar, urmare fi
rească a creșterii ritmice a po
tențialului său prin îndeplinirea 
sarcinilor trasate de partid și 
folosirea mai judicioasă a ex
celentelor condiții de pregătire 
asigurate de statul nostru.

Era firesc ca, în aceste con
diții, numărul sportivilor, al 
„tricolorilor" candidați la pri
mele locuri în ierarhia anuală 
— stabilită de tradiționala an
chetă a Asociației Presei Spor
tive de pe lingă Consiliul Zia
riștilor din România — să fie 
mult mai mare. Recomandați de 
titlurile olimpice, mondiale și 
europene, de cariere de excep
ție în lumea sportului de mare 
performanță, 65 de sportivi și 
sportive, precum și 35 de echi
pe și echipaje au fost înscrise 
pe buletinele de vot. întreaga 
elită a sportului românesc, toți 
cei care au contribuit la reali
zarea acestui frumos bilanț, cu 
care mișcarea sportivă se pre
zintă la finele anului 1984. s-au 
aflat pe liste, în „topurile* al
cătuite de comentatorii spor
tivi. Aceste clasamente nu au 
pretenția de a fi ierarhii imua
bile, ele avînd la bază și cri
teriul subiectiv al impresiei 
deosebite lăsate de un sportiv 
sau altul, al dramatismului 
luptei pentru cucerirea unui ti
tlu, al unui palmares general 
— realizat de-a lungul anilor — 
mai bogat decît al altora 
ș.a.m.d. Ierarhiile realizate de 
comentatorii sportivi scot însă 
în evidență mulți dintre eroii 
acestui an sportiv atît de bogat, 
stimulîndu-i pe ei și pe colegii 
lor pentru și mai multă sîrgu- 
ință în pregătire, pentru abne
gație și dîrzenie în disputele 
programate în anul competițio- 
nal 1985.

La fete, laureata anului 
1984 este atleta Maricica 
Puică, de la clubul spor

tiv Olimpia București. La 34 
de ani, sportiva antrenată de 
prof. Ion Puică, soțul său, rea
lizează un de aur". O me
dalie olimpică de aur (la 303c 
m) șj alta de bronz 
un titlu mondial de 
torie la „Mila de 
New York și două 
Balcaniadă (cros și 
iată performanțele

(la 1500 mj, 
cros, o vic- 
aur- de la 
locuri I la 
3000 m) — 

sale, iată 
argumentele care i-au adus — 
la mare luptă! — locul I în 
clasamentul preferințelor ziariș
tilor de sport Pe locul II, la 
numai 15 puncte de Maricica 
Puică, se află gimnasta Ecate
rina Szabo, cea care la Olim
piada de la Los Angeles a ob
ținut 4 medalii de aur: la e- 
chipe, sărituri, btmă și sol! Ca
riera sportivă a acestei gimnas
te de excepție este abia in pri
ma sa parte, astfel că in stră
lucitorul său palmares se vor 
adăuga, desigur, numeroase alte 
performanțe. Pe locul III. din 
nou o atletă: Doina Melinte, 
campioană olimpică la 800 m 
și medaliată cu argint la 1500 
m. De altfel, clasamentul fete
lor este dominat de atlete, Ju
mătate din primele 
aparținindu-le! Le 
gimnastele — cu 3 
canotoarele cu 2.

Ierarhia băieților 
frunte un titan 
tul ui românesc:

10 locuri 
urmează 

locuri și

are în 
al spor- 
canoistul 

Ivan Patzaichin O carieră de 
excepție — de 16 ani în arena 
olimpică! — de-a lungul căreia 
a cucerit 29 de medalii la 
Olimpiade, campionate mondia
le și europene, dintre care 4 
de aur la J.O. și 8 de aur la 
C.M., se încheie cum se putea 
mai frumos, cu primul loc in 
clasamentul celor mal buni 
sportivi! Patzaichin, pregătit la 
clubul Dinamo de antrenorul e-

merit Radu Huțan, trece acum 
in rindul - - - -
secundul 
bul din
Pe locul 
fii — Nicu Vlad — care, intr-un 
singur concurs, cel olimpic, de 
Ia Los Angeles, a obținut 4 me
dalii de aur: una Ia J.O. și 3 la 
C.M.! Este știut, Federația In
ternațională de haltere a hotă- 
rit să confere la Olimpiadă și 
titluri mondiale (și nu numai 
la total, ci și pe stiluri), astfel 
că „Herculele" nostru și-a asi
gurat o bogată recoltă dc... aur. 
Să adăugăm faptul că acest brav 
sportiv a realizat 
corduri olimpice, 
este luptătorul Ion 
la greco-romane, și 
olimpic. Numărul 
reprezentate în această secven
ță de frunte a clasamentului 
băieților este mai mare decit la 
fete. Intre cei 10 se află cano- 
iști. halterofili, luptători, cano
tori, handbaliști, trăgători și 
fotbaliști. Silviu Lung. „Nr. 1“ 
in , ancheta pentru desemnarea 
celui mai bun fotbalist*, intră 
Si in topul celor mai buni spor
tivi români.

Aproape unanimă a fost 
opțiunea pârtiei pan ților la 
anchetă in ceea ce pri

vește desemnarea celei mai bu
ne echipe a anului. Gimnastele 
au impresionat la Los Angeles 
(și nu numai acolo), astfel că 
ele s-au detașat net In fruntea 
ierarhiei. Simona Păuca, Cris
tina Grigoraș, Ecaterina Szabo, 
Mihaela Stănuleț, Lavinia Aga- 
ehe și 
aplauze 
victorie 
pentru 
le-au adus in fruntea prefe
rințelor ziariștilor, ale tuturor 
iubitorilor de sport. Urmează

tehnicienilor, devenind 
maestrului său la clu- 
șos. Ștefan cel Mare, 
al doilea, un haltero-

și trei re- 
A1 treilea 
Draica, de 
el campion 
sporturilor

Laura
pentru 
in acest „top*, 

performanțele

Cutlna merită 
categorica lor 

de fapt 
care

teCUPĂ 30 DECEMBRIE"
Despre întrecerile juniorilor 

mari din cadrul competiției o- 
magiale de tir în sală (la ar
me cu aer comprimat). „Cupa 
30 Decembrie", care a avut loc 
recent în sala Dinamo din 
București, se poate vorbi la 
pozitiv. Rezultatele primilor 
clasați sint ridicate, foarte a- 
propiate chiar de cele eu care 
au c’știgat seniorii. Astfel, la 
pușcă junioare, performantele 
sint identice (380 la junioare și 
380 la senioare), iar la nistol, 
cîștigătorul probei a tras cu 
doar 3 p mai puțin decit în
vingătorul de la seniori. Dar

PRIMUL JUNIOR
(Urmare din pag 1)

IVAN PATZAICHIN

TOTAL

cu cele ale campionului mon 
dial, polonezul Hoffman, 
cărui rezultate, insă, le-a 
pășit — pînă acum — la 
te categoriile de virstă. 
banu realizează o pregătire 
gradată și multilaterală. De 
pildă, duminică, Daniel a mai 
cîștigat alte două prooe, la un 
interval de numai 10 minute: 
50 m cu 6,0 și lungimea cu 
7,25 m. Avînd In vedere că 
acesta a fost ultimul său con
curs ca junior, așteptăm 
încredere depășirea acestor 
zultate, la seniorat.

Alte rezultate din „Cupa 
Decembrie":

Juniori I: înălțime: Gh. Elade 
(Steaua) 2,00 m; Junioare I: 
50 m: Mirela Samoilă (Lie. 37), 
Liliana Rusnac — maratonista 1 
(Metalul). Georgeta Nicola (Di
namo) toate în 6.9: 50 mg: Ga
briela Daradici (C.S.S. 5) 7,6;
înălțime: Nicoleta Loiea (T.ic 37)

ale 
de- 
toa- 
Cio-

cu 
re

30

iată rezultatei 
— fete — P’ 
Crișan (Olimp 
Olimpia Rus 
376 p, 3. Mih 
ua) 376 p;
Ștefan (Steau 
melia Tudor 
3. Gabriela D

(C.S.Ș. Rădău
1. T. Sarkozî
2. C. Juncu (
p, 3. O. Vișar

cău) 364. Băi
Cr. Opriș (C.
p, 2.. Ol. Ma
șani) 560 P,

ROMAN
1.60 m; lungin 
greutate: Crist 
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de reținut : ir 
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DE LA I. D. M. S.
Magazinele auto I.D.M.S. 

livrează pînă la 31 decem
brie a.c. autoturisme DA
CIA cumpărătorilor care 
au depus banii la C.E.C. 
în luna iunie 1981. după 
cum urmează :
• București pînă la nr. 

5.500/19840 Pitești pînă la nr. 10.000/
1983 șl 4.500/1984 pentru 
cumpărătorii din jud. 
Sibiu Înscriși la mag. 
Brașov.0 Brașov plnă la nr. 4.500/
1984

O Bacău plnă Ia nr. 2.300/ 
1984

0 Baia Mare pînă la nr. 
1.700/1984

0 Cluj-Napoca plnă la nr. 
2.000/19840 Reșița plnă la nr. 400/ 
19840 Craiova plnă la nr.
11.000/19830 Timișoara plnă la nr.
500'19840 Iași plnă la nr. 3.000/1983

Cîștigătorii C.E.C. de la 
tragerea din trim, in 1984 
se pot prezenta pentru 
ridicarea autoturismului 
DACIA de la magazinul 
auto I.D.M.S. conform a- 
rondării teritoriale comu
nicate prin filialele C.E.C.

Vînzările se efectuează 
In funcție de stocul de 
autoturisme și capacitatea 
zilnică de Bvrare a fiecă
rui magazin.

Informații suplimentare 
la telefon 11.39.50, lnt ffl.

HI PIS M
Valorosul driver N. Simion___________   a 

reușit o frumoasă performanță, 
obțlnlnd trei victorii, cu Geniu 
(aport personal în obținerea vic
toriei), Sullțaș. condus în bună 
cursă de așteptare, șl Drobeta, 
într-un nou record al carierei. 
Cite două victorii au realizat și 
formațiile F. Pașcă (care cu a- 
ceastâ ocazie s-a retras din ac
tivitatea competițională) șl M. 
Dumitru. Prima dintre aceste 
formații a cîștlgat eu Excelent șl 
Secărica, ambii conduși de tînă- 
rul Costeanu, din zi în zl mal 
bun. In privința victoriei obținu
tă de Secărica, trebuie spus însă 
că cursa a avut o desfășurare 
viciată de modul defectuos________ ....... în
care s-a dat startul. Actualul li- 

a 
ale 

Ane-
der al aprantiilor, C. Chiș, 
reușit cele două victorii 
formației M. Dumitru cu

două echipe de fotbal : Dinamo 
București și Universitatea Cra- 5; 
iova, ambele impunîndu-se atît 
prin performanțele realizate în 
cupele europene, cît și prin 
contribuția la „națională". Cel 
mai bine reprezentat numeric Ș? 
in acest clasament este, însă, s 
handbalul. Nu mai puțin de 4 5 
echipe („naționala", pentru lo- g 
cui III la J.O., echipa feminină g 
Chimistul Rn>. Vîlcea, pentru < 
cîștigarea „Cupei I.H.F.", for- | 
mafiile masculine H.C. Minaur | 
Baia Mare și Steaua, pentru | 
rezultatele din actuala ediție a 
cupelor europene) figurează pe 
acest tablou de onoare anual.

Frecvența handbalului în cla- Ș 
samentul anual poate și trebu- 
ie" să însemne un imbold pen- g 
tru oamenii acestui sport în $ 
împlinirea dezideratelor unani- Șș 
me de revenire în fruntea ie- îs 
rarhiei mondiale.

Firește, clasamentele prezen- 
tate tradițional pe baza opțiu- ' 
nilor celor ce transcriu zi de 
zi istoria sportului nostru făuri
tă de „tricolori" sint doar... o 
bază de discuție. Fiecare iubi
tor de sport își are, în minte și 
în inimă, ierarhiile sale, pre
ferințele sale, care pot sau nu 
să coincidă cu ale ziariștilor 
sportivi. Important este însă 
faptul că toți acești sportivi de 
înaltă clasă și-au pus laolaltă 
talentul și abnegația pentru a 
obține performanțe de înalt ni
vel, reaiizind împreună cel mal 
frumos bilanț din istoria spor
tului românesc. Să-1 felicităm 
pentru excepționalele lor 
Iuții și să le dorim în 
care vine performanțe și 
valoroase, o contribuție și 
substanțială Ia îmbogățirea te
zaurului 
noastre 
listă.

SE POT FACE LUCRURI Șl
tru Clubul : 
participe 400 
Credem că : 
vului Silviu 
pion școlar 
organiza un 
școală va fi 
rație și pini 
lui școlar z< 
descifra tain, 
sport.

Sarcina de 
zările în ac 
din șco: “ 
unor în: 
de altfi 
acum ci__
prestigiului 
unități de în 
mim: profes: 
fizică Maria 
ședințe on 
Faur (clasa 
ședinti 
sa a |

(Urmare din pag I)

pele de handbal fete au ocu
pat locul 
fotbal — 
zonă, cea 
— locul 1 
lecția pentru 
școlar au participat peste 300 
de elevi.

Merită să subliniem șl faptul 
că atît în discuții, cit și în 
planul pe anul 1985, s-a pro
pus ca activitatea sportivă să 
fie și mai 
dă pe toți 
Iată cîteva 
gimnastica 
toți elevii 
tă în aer liber, la „Crosul ti
neretului" să fie angrenați 500 
elevi și eleve, 250 de elevi și 
eleve să fie inițiali în patinai, 
înot și schi, la selecția pen-

1 pe oraș cea de 
locul 2 la faza pe 
de tetratlon — fete 
pe oraș, iar la se- 

Clubul sportiv

bogată, să cuprin- 
elevii 
dintre 
zilnică 
și să

din școală, 
obiective: la 
să participe 

fie practica-

i£gg?ow

Fan
A)

AL DOILEA TURNEU, CE
(Urmare din pag. 1)

evo- 
anul 
mai 
mai

__  ______ .irea ie- 
sportiv al scumpei 

patrii, România socia-

Hristache NAUM

N. SIMION

colo de unele carențe în pre
gătirea fizică să fie vorba și 
de o oarecare scădere a po
tențialului fizic la „vechea gar
dă" a acestui team, care a dus 
pînă acum greul, mai ales în 
apărare.

La DINAMO BUCUREȘTI 
(antrenori: E. Pană și Gh. Her
ghelegiu) lucrurile se prezintă 
tocmai invers. Adică, „vechea 
gardă". în frunte cu inepuiza
bilul Doru Tureanu, căruia i 
se alătură portarul Gh. Hulan, 
ca și Solyom, 
și Ăxinte face 
pei, purtînd-o 
spre victorie 
grele, în timp 
lor coechipieri

Pisăru, Costea 
tot jocul echi- 
pur și simplu 
în 
ce mai

(din rîndurile 
cărora am remarcat pe Lucaci 
și Bacso) sint încă datori e- 
chipei și clubului din care fac 
parte. în ciuda acestei obser
vații putem spune, totuși, că 
în jocul echipei Dinamo s-a 
produs o evidentă îmbunătăți
re, nu atât pe planul angaja-

momentele 
tinerii

mentului fiz 
cel al lnch< 
niilor de at: 
ce se cuvin 
tuind un p; 
drumul rec 
echipe. La 
crurile șl la 
CIUC (antri 
I. Bașa) u 
niilor de at 
tă consisten 
Acum exist: 
(L. Bartalis, 
o a doua li: 
te „bătăioși 
Bartalis, Ba 
a treia, arr 
nere“, care 
s-a dovedit 
ficientă ( 
Gheorghiță). 
ții, credem 
vreme, S.C. 
putea conct 
șanse la pr

Dintre ceh 
competiției, 
GHENI 
nessy) a

(

PERFORMERUL ZILEI
mona și Hipolit. N. Nicolae, cu 
Catren, a reușit să cîștige prin
cipala cursă a zilei, prin succe
sul realizat el trecînd pe locul 
TI în clasamentul pe formații, la 
numai două victorii de lider. Au 
mal cîștlgat : Honoricâ, intr-un 
nou record al carierei, și Vința, 
in real progres.

REZULTATE TEHNICE : Cursa 
I : 1. Vința (Pătrașcu) 1:36,8, 2. 
Laveta, 3. Oranița. Cota : cișt. 1, 
ord. triplă 135. Cursa a Il-a : 1. 
Geniu (Simion) 1:35,2. 2. Janeta. 
Cota : cișt. 3, ev. 50. Cursa a 
Hl-a : 1. Anemona (Chiș) 1:31,9, 
2. odeon. Cota : cișt. 2, ev. 25. 
Cursa a iv-a : 1. Secărica (Cos
teanu) 1:32,1 2. Oazan, 3. Hârman. 
Cota : cișt. 2,80, ev. 32, ord. tri
plă închisă. Cursa a V-a : 1. 
Catren (N. Nicolae) 1:26,6, 2. Te
nor, 3. Manuc. Cota : cișt. 2. ev. 
125, ord. triplă 152. Cursa a Vl-a:

1. Hipolit (Chiș) 1:31,4, 2. Krauss, 
3. Percutor. Cota : cișt. 3, ev. 45, 
ord. triplă 202. Cursa a VH-a :
1. Excelent (Costeanu) 1:28,9, 2. 
Crișan. Cota : cișt. 3, ev. 26, tri
plu Iii—V—VII 225. Cursa a 
VIII-» : 1. Sulițaș (Simion) 1:31,6,
2. Negruț, 3. Hematie. Cota : cișt.
1,80. ev. 26, ord. triplă 112. Cursa 
a IX-a : 1. Drobeta (Simion)
1:34,0, 2. Zela, 3. Atena. Cota : 
cîșt. 4, ev. 11, ord. triplă 203, tri
plu VII—VIII—IX 221. Cursa a 
x-a : 1. Honorlcă (S. lonescu) 
1:29,5, 2. Slmena. Cota : cîșt. 2,60, 
ev. 10, ord. 16. Pariul austriac s-a 
ridicat la suma de 75.806 lei și a 
fost cîștlgat de un Buletin cu 2 
combinații la 6 cai, a 18.951 lei 
combinația. Report pentru reu
niunea din 30 decembrie 1984 : 
37.904 lei.

A. MOSCU

IRAGf!
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■ Laureafii anului fotbalistic 1984I -------------------------------
I ștefănescu: „NOI, TRICOLORII, SÂ FACEM TOTIJI 
| PENTRU CALIFICAREA LA C.M. DIN MEXIC!"

— Iată-te, așadar, Costică 
Ștefănescu, din nou printre 
laureații unui an fotbalistic. 
Pentru a cincca oară consecu
tiv 1 Ce sentimente l-au în
cercat pe decanul de virstă al 
Universității Craiova și *1 e- 
chipei naționale aflînd rezul
tatele anchetei ziarului nos
tru 7

— Firește, de satisfacție. A 
fi pe podium la 34 de ani în
seamnă ceva. Regret însă fap
tul, v-o mărturisesc sincer, că 
în toți acești ultimi ani n-am 
atins niciodată treapta cea mai 
înaltă. Un regret cu atît mai 
mare cu cit. nu o dată, ierta
tă fie-mi lipsa de modestie, 
m-a încercat un sentiment de 
frustrare. Dar astea-s anche
tele. în ultimă analiză, mai 
toate iși au farmecul lor, 
constînd și din coeficientul de 
relativitate...

— Ce zici dc Silviu Lung 7 
își merită locul 7

— Mă bucur foarte mult 
pentru el. Datorită unei aseme
nea opțiuni, absolut meritată. 
Universitatea Craiova și națio
nala vor avea în ’85 — ce an 
greu ne așteaptă ! — un ultim 
apărător cu un moral pe de
plin refăcut.

— Dar de Hagi, celălalt fot
balist de pe podium ?

— A avut un sezon bun, a 
marcat multe goluri. Sper ca 
acest succes să-l ambiționeze 
în continuare, în scopul de a 
obține o mai mare constantă 
în comportament. în absența 
Iul Bălăci, echipa noastră na
țională are nevoie de un co
ordonator de „talia" lui...

— Spuneai ceva, la modul 
general, despre anul ce vine. 
Cum vezi primăvara pentru 
Universitatea Craiova 7

— Ieșind din Cupa U.E.F.A., 
echipa noastră își va putea În
drepta întreaga atenție asupra 
competiției interne, campiona
tul. Desigur, oricît de mult am 
dori să fie altfel, ne dăm sea
ma că In lupta pentru titlu 
nu mai putem Interveni cu 
șanse de reușită. Nu încape 
îndoială, locul 1 și-1 vor dis-

IAI BUN DECIT PRIMUL
îai ales pe 
etice a li- 
un progres 
lat, consti- 
iriant pe 
si acestei 
etrec lu- 
[ERCUREA 

Csaka șl 
■axarea li

ma! mul- 
ui echipei. 

■ de șoc" 
B. Nagy), 

ineri foar- 
âenți (I. 
icter) șl o 
5 „întreți- 
inzător — 
ttivă și e- 

Todor, 
ste condl- 
este multă 
a Ciuc va 
ai multe

echipe ale 
L GIIEOR-
I. Keme- 
acest se

zon saltul cel mai consistent. 
Prezența celor doi foști dina- 
moviști (Toke și Korpoș), for
ma foarte bună a tinărului 
portar Kiraly și mai buna 
pregătire a echipei au fost e- 
îementele care au făcut din 
Viitorul Gheorgheni un adver
sar dificil pentru fruntașe și 
superior celorlalte două echi
pe. Dintre acestea, Dunărea 
Galați (antrenor Sorin Ciobo- 
taru) prezintă o oarecare scă
dere față de anul trecut, ex
plicată de antrenor prin fap
tul că multi dintre tinerii săi 
jucători își termină studiile 
medii și sint insistent „curtați" 
de alte cluburi, ceea ce face 
ca disciplina in joc și la an
trenamente să intre în sufe
rință. în ciuda acestei cauze 
obiective este, totuși. evident 
că echipa poate mai mult. Cînd 
s-a mobilizat, a evoluat ca în 
meciul cu Dinamo, fiind la un 
pas de a termina la egalitate 
cu un adversar teoretic net 
superior. în schimb, In meciul 
— foarte important — cu Pro- 

• ~ -_-_-i.-_-_-_-_-_-_r^n^TL-.-_rLrw-^LT_^n_-Lnj-j~ “yvv'u-înrM-irkrLhr^-jhru-

DINARĂ

Nu pierdeți prilejul de a vă număra printre primii 
mari cîștigâtori ai noului an, jucind la această tragere 
tradițională, la care puteți obține :

9 Autoturisme «Dacia 1 300"
• Ciștiguri în bani de valori fixe și variabile 
S Excursii in R. S. Cehoslovacă

Biletele de 25 lei varianta au drept de participare 
la toate cele 12 extrageri, cu un total de 120 numere.

Un cadou plăcut — un bilet la tradiționala tragere 
extraordinară Loto a Revelionului l

ULTIMA ZI de procurare a biletelor este luni 31 
decembrie.

puta Steaua și Dinamo. Locul 
3 insă ne stă la indemină. 
chiar dacă Sportul studențesc 
îmi apare mai forte decît în 
campionatul trecut.

în plus, ne vom pregăti de 
o asemenea manieră, incit U- 
niversitatea Craiova să fie una 
dintre finalistele Cupei Româ
niei.

Vom fac.e tot ceea ce ne stă 
în putință pentru a juca din 
nou, la toamnă, în cupele eu
ropene; in scopul de a conti
nua o frumoasă tradiție și, 
mai ales, în dorința de a con
strui „din mers" o nouă e- 
chipă, la fel de puternică ca 
aceea care, nu prea demult, a 
părăsit neînvinsă turul V al 
Cupei U.E.F.A. Jucând ani în 
șir într-o competiție europea
nă, unde - spre deosebire de 
întrecerea autohtonă — întîl- 
nești valori autentice, jucători 
ca Bicu, Mănăilă, Matei vor 
obține încrederea in realele 
lor posibilități, vor deveni, la 
rîndul lor, fotbaliști valoroși, 
necesari și echipei naționale

— O spui din proprie expe
riență 7

— Da. este drumul pe care 
atît eu, cit și o parte dintre 
coechipieri, Lung, Negrilă, Un- 
gureanu, Țicleanu, Beldeanu, 
Bălăci, Geolgău, Cămătaru l-au 
parcurs înainte de a se titu
lariza în echipa reprezentati
vă. Mă refer la examenele di
ficile, adevărate pietre de în
cercare, susținute cu Leeds U- 
nited, Intemazionale Milano, 
Fortuna Diisseldorf. Borussia 
MSnchengladbach, Bayern Miin- 
chen, Benfica Lisabona ș.a.

— Să înțelegem că ambiția 
Universității Craiova de a re
deveni cit mai repede ceea ce 
a fost ea nu demult, va fi de 
folos și echipei naționale 7

— Absolut. Toți tricolorii, 
mai vechi sau mai noi, tre
buie să redevină aceiași jucă
tori modești, muncitori, puși 
pe fapte mari. Așa cum am 
fost cu toții Înainte de califi
carea naționalei la turneul fi
nal al campionatului euronean.

în calitatea mea de căpitan

greșul Miercurea Ciuc. lucru
rile nu s-au mai petrecut la 
fel. De ce 7

în final să subliniem că sub 
aspect disciplinar lucrurile se 
prezintă, evident mai bine fa
ță de sezonul trecut si că ar
bitrajele sint în evident pro
gres. Nume noi și aici: Gh. 
Mîcu, M, Dinu și D. Tranda
fir. Cum se vede, o... „linie" 
foarte eficientă în acest Început 
de sezon.

CLASAMENT

natului are loc în luna ianua
rie. intre 7 și 12, la Miercurea 
Ciuc.

1. STEAUA 10 9 1 0 «2-30 19
2. Dinamo Buc. 10 6 3 1 86-37 15
X S.C. M. Ciuc 10 9 2 2 75-36 14
4. Vîlt. Ghe. 10 4 9 6 41-74 9
9. Prog. M Ciuc 10 1 9 8 23-68 46. Dunărea Gl. 10 9 0 10 21-68 9

Următorul turneu al cam pi o-

ANUNȚ
Pe timpul vacanței școlare. 

Patinoarul „23 August* este 
deschis publicului, zilnic, de 
la ora 10-12, iar slmbăta și 
duminica și după-amlaza de 
la ora 16—18.

de echipă, voi face tot ceea 
ce depinde de mine pentru ca 
prima reprezentativă a tării 
să-și recapete încrederea în 
propriile posibilități, să iasă 
învingătoare și din campania 
pentru calificarea la C.M. din 
Mexic...

— Exemplul decanului de 
virstă, al unui căpitan la.„ 34 
de ani, va fi, credem, molip
sitor. Cit timp insă de aci îna
inte ? Cit speri să mai rămîi 
in arenă 7 Noi am vrea cit 
mai mult cu putință...

— Dacă sănătatea îmi va per
mite, dacă voi fi ocolit de ac
cidentări, sper să mai joc încă 
vreo două sezoane. în caz con
trar, nu voi forța lucrurile. 
Retragerea mea, vă asigur, va 
fi una cu fruntea sus.

Gheorghe NICOLAESCU

ȘTIRI • ȘTIRI
• „CUPA 30 DECEMBRIE". 

Săptămina aceasta se desfă
șoară la Brașov un atractiv 
turneu de minifotbal dotat cu 
„Cupa 30 Decembrie". întrece
rea este organizată de Comisia 
județeană de fotbal și la ea 
vor participa următoarele e- 
chipe de copii și juniori : 
F.C.M. Brașov (cu trei forma
ții), Tractorul, I.C.I.M., Metrom, 
C.S.Ș. Steagul roșu si Precizia 
Săcele. (C. Gruia — coresp.).

• LA PIATRA NEAMȚ s-a 
Încheiat duminică tradiționa
lul turneu de minifotbal dotat 
cu „Cupa 30 Decembrie" — e- 
diția a X-a — la care s-au 
Întrecut nu mai puțin de 24 de 
echipe de copii din mai multe 
județe. Trofeul a revenit for
mațiilor C.S.Ș. Olimpia P. 
Neamț (în finală 3—1 cu C.S.Ș. 
Bacău) — la grupa mică (10— 
12 ani) și C.S.Ș. Bacău (in fi
nală 4-—1 cu C.S.Ș. Olimpia P. 
Neamț) — la grupa mare (13— 
14 ani). Golgeteri au tost P. 
Costin (C.S.Ș. Birlad) și C. 
Grigore (Oțelul Galați) cu cite 
7 goluri — la grupa mică șl 
F. Grigore (Oțelul Galați) cu 
11 goluri — la grupa mare.

„CUPA DE IARNA» LA ÎNOT
(Urmare din pag. I)

să ne gindim la eleva lui Mi
hai] Gothe ca la o posibilă 
concurentă de reală competiti
vitate internațională și la 
mixt, știind că izbutește sub 
1:06 la fluture. Rămîne doar 
procedeul spate... Cu ambiții 
mari a concurat harnica băimă- 
reancă Maricica Culica, câști
gătoare la 200 m fluture intr-o 
companie puternică, in timp ce 
la „sută" s-a impus brăilean- 
ca Laura Schelărie, ambele cu 
rezultate notabile. Neaștepta
tă poate, dar remarcabilă la 
rindu-i a fost performanta de 
la 400 mixt reușită de Noemi 
Lung (C.S.M.Ș. Baia Mare), 
acel 4:51,67 demonstrind că ea 
are încă frumoase resurse. în- 
tr-o notă bună au mai concu
rat lulia Mateescu, Carmen 
Bunaciu, Gabriela Baka. Teo
dora Hauptricht a manifestat 
(și ea) redeșteptate ambiții, 
pe care le dorim și pentru 
Andreea Hidegkuti, Eniko Pa- 
lencsar, sau Laura Ghilic.

La băieți, liderul se numește 
Robert Pinter. Băimăreanul.

La încheierea turului campionatului

UNELE INDICAȚII METODICO-BIOLOGICE 
PRIVIND REFACEREA Șl RECUPERAREA 

JUCĂTORILOR DIVIZIONARI
începută oarecum tardiv in a- 

cest an activitatea competitiona- 
15 din actualul tur s-a caracte
rizat prin dispute echilibrate, 
uneori acerbe, care au solicitat 
din plin sistemul nervos și neu
romuscular al jucătorilor si chiar 
al antrenorilor, prlntr-un mare 
consum de energie psihofizică 
Numeroasele accidentări terenu
rile Îngreunate de oloaie sau 
înzăpezite au mărit gradul de 
dificultate al locului, solicitarea 
fizică și psihică a jucătorilor, 
însuși faptul creșterii numărului 
de cartonase galbene și roșii în 
acest fina! probează la unii ju
cători epuizarea resurselor fizi
ce șl. mai ales, nervoase, insu
ficienta refacere a organismului 
de la o etapă Ia alta Efortul 
fizic si nervos cumulat in timp 
de unii jucători a făcut ca 
unele echipe mal solicitate să 
se resimtă în meciurile decisive 
interne sau Internationale.

La capătul unul sezon fotba
listic intens, apreciem că reface
rea potențialului nervos și fizic 
al jucătorilor devine o necesita
te de prim ordin, din punct de 
vedere metodic și biologic.

Majoritatea echipelor divizio
nare au intrat In vacantă dife
rențiat (legat de calendar) în
tre 13 și 1* decembrie 1984.

Față de considerentele de mai 
sus recomandăm următoarea 
schemă de refacere si recupe
rare :

— ptnă la 3 Ianuarie 1985 ju
cătorii se vor afla In repaus 
sportiv : In această perioadă con
siderăm că accentul trebuie pus 
în primul rtnd pe refacerea 
neuro-pslhlcă ; deconectarea și 
relaxarea nervoasă eare trebuie 
efectuate în mijlocul familiei.

In această perioadă de deco
nectare. de rupere din mediul 
specific, se recomandă a se e- 
vlta creșterea în greutate prin 
excese alimentare ; se vor tace 
zilnic alergări de 40—50 minute 
pentru menținerea condiției fizi
ce și bineînțeles gimnastică 
igienică de întreținere.

Jucătorii care au suferit trau
matisme sau alte îmbolnăviri 
vor merge în acest interval în 
diferite stațiuni ca : Băile Felix, 
Herculane Borsec, Căllmănești, 
Tușnad etc efectuînd în același 
timp în mod corespunzător atît 
cura de refacere, cit și cea de 
recuperare. După această cură 
se recomandă un interval de 
circa 7—10 zile în care nu se vor 
face antrenamente specifice ci 
numai menținerea unul anumit 
potențial fizic șl nervos prin 
mijloacele descrise mal sus. A- 
tragem atenția că In perioada 
de pregătire fizică generală nu 
se poate efectua și recuperarea 
traumatismelor.

între 8—9 Ianuarie 1985 este In
dicat un control medical amănun
țit (la Centrul de medicină spor
tivă pentru loturi) pentru testa
rea complexă a stării de sănăta
te, a dezvoltării fizice, a stării 
funcționale și a capacității de 
efort

Cu acest bilanț individual se 
poate Întocmi planul de pregă
tire al ciclului 1985.

Considerăm că, In prima par
te a pregătirilor, accentul prin
cipal trebuie să cadă pe pregă
tirea fizică generală, pe crește
rea capacității de efort, calități 
cu care jucătorul de fotbal tre
buie să Înfrunte rigorile compe- 
titionale ale returului, de aseme
nea la fel de Încărcat in 1985.

Este cunoscut că fotbalul se 
exprimă prin eforturi mixte, a- 
naerobe (capacitățile de efort 
intens, scurt. In viteză) șl aero
be (capacitatea de a realiza un 
oonsum crescut de oxigen, re
zistenta la efort).

pregătit de Gheorghe Dimeca, 
și-a etalat din nou remarca- 
bilele-i calități, in special prin 
timpii de la 400 (3:56,07) și 200 
m liber (1:52,88). Cunoscîndu-1 
seriozitatea, avem de ce să 
așteptăm noi rezultate valoroa
se de la campionul european, 
din vară, al juniorilor, la 200 
m fluture ! în proba de 100 m 
liber, patru sportivi au înotat 
sub 54 secunde, al doilea, du
pă I. Mușat, fiind, surprinză
tor, suceveanul, de perspectivă, 
R. Macovei. Un anume pro
gres a demonstrat brasistul D. 
Drăgulet. Cr. Ponta, E. Nan, 
FL Vișan, L. Voiculet au fost 
intre protagoniști, în timp ce 
din „noul val", fete și băieți, 
s-au detașat L. Bay, Stela Pu
ra. M. Iliescu, Luminița Do- 
brescu, Andrea Szigyarto, Si
mona Spaia. Iosif KSnnyu.

Răm'ne ca șirul bunelor re
zultate înregistrate la Sibiu să 
fie confirmate in bazin de di
mensiuni olimpice, astfel incit 
înotul nostru să obțină per
formante cit mai frumoase la 
viitoarele întreceri Internatio
nale 1

S-a demonstrat științific că ce
le mai bune și rapide rezultate 
In creșterea capacității de efort 
șl în pregătirea fizică generală 
se obțin la altitudine medie 
(climatul excitant de Dește 1800 
m).

Pentru fotbal altitudinea de 
1000—1206 m pcate răspunde de
zideratelor de mai sus (condiții, 
organizare, bază materială).

Scăderea presiunii parțiale a 
oxigenului atmosferic. creșterea 
procentuală a ozonului sl a 
aeroionizării negative induc în 
organism o adevărată stimulare 
biologică : creșterea globulelor 
roșii și a hemoglobinei, intensi
ficarea metabolismului bazai, 
creșterea tonusului neuropsihic 
și a rezistentei organismului Ia 
efort Pentru această perioadă 
de cel puțin 15 zile se recoman
dă alergări pe teren variat, an
trenament fizic fraețlonat : efort 
intens plnă la 2 minute la li
mita între pragul anaerob — 
aerob, cu un puls de 150—170 / 
minut care dezvoltă anduranța 
sau rezistența în regim de vite
ză. pauză 1—3 minute, apoi se 
efectuează alergări de circa 
8—12 minute într-un ritm 120— 
140 pulsațil/mtnut.

Se va insista și pe antrena
mentul muscular, de preferință 
prin folosire de extensoare, 
mingi medicinale, greutăți. ob
stacole fixe care permit dez
voltarea forței musculare. Tes
tarea rezistențe! la efort se poa
te face prin testul Cooper, pe 
plan metodic, șl testul Astrand, pe 
plan biologic. După perioada cu 
sarcini prioritare Me pregătire 
fizică generală în jurul datei 
de 25 ianuarie se poate trece la 
accentuarea pregătirii specifice 
(tehnico-tactice) prin jocuri, 
antrenamente-școală, jocuri ami
cale etc.

Pentru unii din jucătorii lotu
lui național, a căror solicitare a fost și mai mare, iar vacanța 
a Început la 20 decembrie, se 
recomandă ca In prima perioadă 
accentul să se pună pe reface
rea potențialului neuro-psihlc, 
pe deconectare Recomandăm ca 
aceasta să fie efectuată în mij
locul familiilor. In climat afectiv, 
completindu-se in mod obliga
toriu și cu cura de recuperare a 
traumatismelor. sau sechelelor 
acestora intr-o stațiune adecva
tă.

Controlul medical complex la Centrul de medicină sportivă 
se va face și pentru aceștia tot 
Intre 8—9 ianuarie 1985 șl va 
trebui repetat Înainte de înce
perea campionatului, împreună 
cu totl componentii loturilor și al echlpelo. divizionare (la ca
binetele medico-sportive).

Pentru unii jucători din lotul 
national care au manifestat eUe- 
mente de suprasolicitare neuro- 
pslhlcă se vor recomanda pro
grame Individuale de refacere 
neuro psihică Îmbogățite cu mij
loace fizloterapeutice. farma
cologice șl pslhotcrapeutice. la 
indicația medicilor de specialita
te (în cadrul curei de refacere 
— recuperare).

Considerăm că desfășurlnd 
pregătirea pentru returul cam
pionatului șl jocurile Internatio
nale din anul 1985 după această 
metodologie, jucătorii noștri vor 
porni de la început cu parame
tri biologici inalțl, „cu bateriile 
încărcate", cu un potential bio
logic superior, necesare rezolvării 
sarcinilor de performantă înalte 
șl complexe cu care urmează a 
se confrunta in viitor.

conf. dr. IOAN DRĂGAN 
dr. NICOLAE EREMIE 

Centrul de medicină sportivă 
București

LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
REZULTATELE TRAGERII MA

RILOR ClȘTIGURI LA PRONOEX- 
PRES DIN 19 DECEMBRIE S

Faza I : cat I : 1 variantă
25% Autoturism Dacia 1300 (70.000 
lei); cat. 2 : 1 variantă 100% a 
22.887 lei șl 4 variante 25% a 5.722 
lei ; cat. 3 : 20,25 variante a 2.260 
lei ; cat. 4 : 94,75 a 483 lei; cat. 
5 : 201,00 a 228 lei : cat. 6 : 8.802,25 
a 40 lei; cat. 7 240,75 a 200 lei;
cat. 8 : 3.574.50 a 10 lei.

Faza a n-a : Cat. A : 3 va
riante 25% a 17.840 lei; cat. B t 
10 variante 100% a 22.147 lei din 
care o excursie de un loc in R.P. 
Ungară și diferența in numerar 
ș' 47 variante 25% a 5.537 lei ; 
cat. C : 680,25 variante a 100 lei.

Report cat. I : 87.491 lei.
• A ÎNCEPUT VÎNZAREA BI

LETELOR LA TRADIȚIONALA 
TRAGERE EXTRAORDINARA 
LOTO A REVELIONULUI DIN 
1 IANUARIE 1985 !

LOZ ix PLIC

AUTOTURISM!
JUCAT! LA LOZ ItoPirc!

lAlOZINPi>C 
CONTINUA 
SERIA 
MARILOR 
CISTIGURlw 
BĂNIȘI
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APRECIERI LA ADRESA SUCCESELOR

SPORTIVILOR ROMANI IN 1984
HAVANA. 24 (Agerpres). — 

într-o retrospectivă a anului 
sportiv international, comenta
torul agenției Prensa Latina 
menționează succesele sportivi
lor din România obținute în
deosebi la Jocurile Olimpice 
de vară de la Los Angeles, 
unde s-au situat pe locul al 
doilea in clas—meciul pe me
dalii dm 14# de țări partici
pante. „I 
faptul că 
Uție de i
carieri, acest 
tivilor români este ca 
remarrabiL

La Olimpiada de vară 
Loj Aageics 1*4*1 tp« 
români a eiștigat 2# de

de aur, 16 de argint și 1" 
bronz — bilanț net supe-

ea vechi tradiții sportive cam 
ar fi Marea Britanic. Franța, 
Italia. R.F. Germania", se 
scrie in comentariu.

BENIN. Cu ocazia aniver
sării a două decenii de e- 
xistență a Federației de 
fotbal din Republica Popu
lară Benin (fostul Daho
mey, pe coasta de eud-vest 
a Africii, lingă golful Gui
neei), la Cotonou a apărut 
un album dedicat ..sportu
lui cu balonul rotund", dis
ciplină care se bucură de o 
mare popularitate. Dintre 
cele trei milioane de lo
cuitori ai tinerei republicii, 
peste 40 000 practică fotba
lul. in mod organizat, fiind 
legitimați la diferite cluburi 
sportive. Cele mai bune opt

trei zile și pe un traseu în- 
sumlnd 140 de kilometri. In 
prima și a treia zi concu- 
renții au parcurs cite 68 
km, iar in ziua a doua 64 
km. Cursa a fost cîștigată 
de un alergător ungur, Poc- 
zos, un sportiv foarte re
zistent și destul de rapid.

FRANȚA. Comitetul exe
cutiv al Federației europe
ne de haltere, care se va 
reuni la sfîrșitul lunii vi
itoare, va discuta, între al
tele, și propunerea forului 
de specialitate francez prin 
care se preconizează institui
rea chiar din anul 1935 a unei 

noi competiții. Es- 
——te vorba de pro- 

iectul unei ..Cupe 
a Europei pe na- 

'J -9 țiuni“, elaborat de 
------- Roger Gerber, di

rectorul tehnic na
țional francez al sportului 
halterelor. Dacă propunerea 
va fi acceptată, competiția va 
debuta în luna mai, la Kato
wice, cu prilejul campiona
telor europene. In baza re
zultatelor vor fi reținute ce
le mai bune 12 reprezenta
tive, care urmează să 
repartizate în 
multor grupe 
cele mai bune 
ții urmind să 
terior în finală, 
la Paris.

MALAYEZIA. Anul vi
itor, în luna aprilie, Ma- 
layezia va găzdui ori .na e- 
diție a campionatului mon
dial de hochei pe iarbă 
pentru juniori (jucători sub 
18 ani). Vor lua parte re
prezentativele a 12 națiuni.

HOCHEI
HELSIXKL 

localitate au 
car»”' -rratxiiud

PENTRU MECIUL

CAMPIONATE • CAMPIONATE

i de * 
pe ed

>nios — Heraklis 
Kalamaria — Axis 
Larissa — Apollon 
OFI — Panahaiki 
Pe primele locuri :

LOTUL ENGLEZ
DE RUGBY CU ROMANIA

SCORURI MARI
ÎN CM D€ JUMOCI 

LA

Elr-eț-aaca Vreai SchueJer. 
sriaș. aflată priatre 
diate".

de ,,C13I1IIIHLB !

Romeo VI IAR A

TELEX TELEX TELEX • TELEX

Ungaria

BASCHET • In campionatul 
feminin al Africii, Ia — ' 
Camerun — Egipt 61—39 
• Turneul de Ia Paris : 
Leyden — Franța 87—86, 
locul 3 : ..All Stars- din 
— Sao Paulo 122-104 • 
neu. tn Austria MAFC ____
pesta a iucat cu UBLV Tyrolia de 
care a fost întrecută eu 84—83.

CICLISM * Turul Costa Rica. 
etapa a clncea (Limon — Car
tago. 14. km) a revenit colum
bianului Ca-denas 1.19:13, liderul

Dakar : 
(27—25) 
finala : 
pentru 
Franța 

în tur- 
Buda-

competiției cu 20.25:39 (este ur
mat de alt columbian, Chaparro, 
la 8:37).

ÎNOT • Concurs la Rostock. în 
bazin de 23 m : femei : 109 m 
spate 
100 m fluture — 
200 m liber — 
bărbați : 100 m 
reit 1:02.84. 200 
trusch 1:59,38.

ȘAH * Punct 
internațional de 
samentul : 1.

23 m :
Cornelia Sirch 1:02,37, 

Gressler 1:01.16, 
Strauss 1:59,6O ; 
bras — Buttge- 

m spate — Bal-
turneulfinal in __

la Titograd. Cla- 
Velimlrovici șl

echipe își dispută anual ti
tlul de campioană a țării. 
In ultimele trei ediții ale 
competiției titlul a fost cu
cerit de echipa „Dragon" 
din capitala țării.

BULGARIA. In decursul 
acestui an, practicanții spor
tului din țara vecină și 
prietenă au avut la dispo
ziție 1500 de noi baze spor
tive destinate activității de 
masă. Este vorba de te
renuri de baschet. handbal, 
tenis și volei, de piste de 
atletism, de diferite baze 
nautice și de turism.

UNGARIA. Alergători din 
Cehoslovacia, R.D. Germa
nă și Ungaria au hiat par
te la o competiție puțin o- 
bișnuită, desfășurată, zilele 
trecute, la Budapesta. Est» 
vorba de o cursă de— su- 
per-maraton. organizată

pă ocupă primul loc. In 
ultima etapă ea a învins 
formația Temperley, cu 
1—0, grație unul penalty 
transformat de interna
ționalul Olguin, In mîn. 
ZS. Astfel. Argentions 
Juniors a totalizat SI de 
puncte. în timp ce a 
doua clasată, Ferrocarril 
Oeste, a terminat la ega
litate (1—1 cu Estudlan- 
tes) acumulind 50 p. Pe 
celelalte locuri : Estu- 
diantes la Plata 43 p. Ri
ver Plate 43 p. Pe ulti
mele locuri : is. Rosario 
Central 25 p. 19. Atlanta 
24 p. Rezultatele ultimei 
etape : River Plate — 
Union 2—9. Sarsfield — 
Newell’s Old Boys 9—1, 
Atlanta — Racing Cor
doba 0—1, Institute Cor
doba — San Lorenzo 
1—1. Rosario — Platense 
3—9. Independiente — 
Boca Juniors 1—2 ! De 
notat ci Independiente, 
recenta Învingătoare In 
„Cupa Intercontinentală", 
ocupă locul... 14 In cla
samentul final !

CHILE. Titlul de cam
pioană a fost eiștigat de

(«■pianaiclc naliosdlc litre doua sezoane

ASALTUL ECHIPELOR DIN
La termiaarea tarului. ccmpio- 

■atsf C-.wiei «re ta prim plan 
trei echipe. Pe „campioana de 
toa—.nă- Video'.an din Sirkerle- 
he-var. Debrenn M Honved Buda
pesta. Prima clașotd are 23 puncte 
■iii 13 jocuri), iar următoarele au 

c'.te 39 p. fiind departajate prin vic
toria directă.

Ctrirorti pot pune întrebarea 
rum a reujit Videoton șd se im
pună tn cs-r.tr.onct. iar in „Cupa 
"EF..4- rf se califice In sfer
turile de finală ? Pe scurt, expli
cația este u-mătoarea : echipa
dispune astdri de o serie de ele- 
mente tinere. pe calea consacră
rii, ca frații Diszil (unul portar, 
celălalt fundaș central), fostul in
ternational junior 3. Szabo — 
excelent realizator — și titularii 
din echipele reprezentative. Cson- 
grad: și Burcsa (din echipa ,.A~ 
Si. respectiv. de tineret). Ambiția 
jucătorilor de a se afirma, com
petenta fostului internațional Fe
renc Kovacs (antrenor) au adus 
echipa pe primul loc .'

Echipa din Debrețin nu are

TELEX TELEX
4.
6. 
P

au

Korcinoi 7.5 p. 3. Tal 6,5 p, 
Ivanovic! și Popovici 6 p, 
Marjanovici și Taimanov 5,5 
etc.

TENIS • La Miami Beach
avut loc primele finale ale com
petiției internaționale pentru ti
nerii jucători „Orange Bowl" t 
juniori (16 ani) : Horst Skopf 
(Austria) — Guillermo Perez Rol
dan (Argentina) 6—1. 6—4, juni
oare (16 anl> : Mary Joe Fernan
dez (S.U.A.) — Patricia Tarabini 
(Argentina) 6—4, 6—1.

nici un jucător in
ternațional, dar po
sedă, ca și Video- 
ten. numeroase ele
mente tinere și ta
lentate : portarul
Mezo, mijlocașul
Supka șt înaintașul 
Morteli. Sd notăm 
că Debrețin a în
vins in campionat 
pe Honved, cu toate 
că formația militari 
are nu mai puțin de 
1 internaționali (Sal- 
lal. Garaba. Varga. 
Nagy, Esterhazi, 
Dajka și Detari). 
Antrenorul Im re
Komora justifica e- 
țecul astfel : „Jucă
torii mei au fost 
foarte solicitați în 
pregătirea meciuri
lor din preliminările 
C.M." (n.a. — Unga
ria a eiștigat toate 
cele trei jocuri : cu 
Austria, acasă, cu 
Olanda si Cipru, In 
deplasare).

Poziția formațiilor 
din provincie a fost 
remarcabilă tn pri
ma parte a campio
natului : Videoton
și Debrețin (locul 1 
Si, respectiv, 2) 
Gy5r — 4. Zalaeger- 
szeg — 5, Szombat- 
hely — 6, Tataba-
nya — 10, excepție
face doar echipa studenților din 
Szeged, pe ultimul loc (16), cu 
1 p. Aceasta poate fi considerată 
de pe acum retrogradată I

Surprinde, desigur, și compor
tarea modestă a unor formații

fie 
cadrul mai 

calificative, 
patru forma- 
evolueze ul- 

probabîl.

echipa L’niversidad 
tolica cu un total de 5 
p In turneul final (de 
4 formații). In ultimele 
jocuri: Union Espanola— 
Cobreloa 1—0, Universi- 
dad — Cobresal 0—0. Pe 
următoarele locuri : Co
bresal 3 p. Union Espa
nola 3 p, Cobreloa 1 p.

0 In cadrul pregătiri
lor pentru preliminariile 
campionatului mondial, 
eebipa Braziliei va dis
puta In luna mal a anu
lui viitor patru meciuri 
de verificare. Fotbaliștii 
brazilieni vor întilni de 
două ori selecționata U- 
ruguayului (la 1 mai, la 
Rio de Janeiro șl la 5 
mai. la Montevideo), ur
mind să joace, in conti
nuare, cu formațiile Co
lumbiei (19 mai, la Bo
gota) șl Ecuadorului <26 
mai, la Quito). In primul 
meci din preliminariile 
campionatului mondial 
(grupa a 3-a a 
sud-americane). 
zentativa Braziliei 
tilni. la 2 iunie, 
plasare, formația 
viei.

zonei 
repre- 
va în- 
în de- 

Boli-

PROVINCIE

ffolgeterul echipei VideotonJ. Szabo,
budapestane. odinioară fruntațe 
In campionat : M.T.K. ocupă lo
cul 7. Uj pești Dozsa — t. Csepel 
— 9. Vasas — 12, Ferencvaros — 
U I

Ion OCHSENFELD

A


