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Al C.C. Al P.C.R
Sub președinția tovarășului 

Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, a avut loc, marți, 25 
decembrie, ședința Comitetului 
Politie Executiv al C.C. al 
P.C.R.

In cadrul ședinței a fost 
prezentat un raport cu privire 
la pregătirea realizării in bune 
condiții a Planului național 
unic de dezvoltare economică 
și socială a României pe anul 
1985. S-a subliniat că planul 
pe anul viitor, elaborat sub 
conducerea directă și cu apor
tul determinant al tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, aprobat re
cent de Marea Adunare Națio
nală, asigură, prin prevederile 
sale, îndeplinirea integrală a 
obiectivelor și sarcinilor stabi
lite pentru perioada întregului 
cincinal 1981—1985. A fost re
levat 
baza 
derea 
$> in 
nomică sporită a sarcinilor pla
nului pe 1985.

în legătură cn problemele 
dezbătute, secretarul general 
al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a subliniat, in ca
drul ședinței, necesitatea de a 
se trage toate concluziile din 
modul în care s-a acționat 
pentru îndeplinirea planului 
pe anul in curs — atit 
realizările și experiența 
dobindiie, cit, mai ales, 
lipsurile ce s-au manifestat — 
și a cerut membrilor Comite
tului Politic Executiv care 
răspund de diferite sectoare 
economice, membrilor guvernu
lui, Îndeosebi Biroului Execu
tiv al acestuia, să ia toate 
măsurile pentru a introduce un 
inalt spirit de răspundere, or
dine și disciplină in întreaga 
activitate, pentru realizarea in 
cele mai bune condiții a pre
vederilor planului pe 1985 și 
pe întregul cincinal. în mod

faptul că este asigurată 
tehnico-materială în ve- 
realizării în mod ritmic 

condiții de eficientă eco-

din 
buni 

din

deosebit s-a cerut să se 
măsuri ferme pentru o mai 
nă organizare a muncii și 
tărirea răspunderii in realiza
rea tuturor indicatorilor de 
plan in cadrul ministerelor in
dustriei metalurgice, industriei 
chimice, minelor și energiei 
electrice, precum și in alte 
sectoare ale economici unde, 
in acest an, au continuat să 
se mențină o serie de defi
ciente care an influențat ne
gativ activitatea generală 
îndeplinire a planului.

Secretarul general al l 
dulul a indicat ca in toate ra
murile economiei naționale să 
se desfășoare acțiuni hotărite 
pentru încheierea cu rezultate 
cit mai bune a planului 
anul in curs — inclusiv 
ceea ee privește exportul —■, 
să se asigure toate condițiile 
pentru îndeplinirea integrală, 
chiar din prima lună, a sarci
nilor economice pe 1985.

In legătură cu plannl pe anul 
viitor, s-a cerut guvernului, 
Comitetului de Stat al Plani
ficării. ministerelor producătoa
re să organizeze în 
activitatea, incit cel 
volum al sarcinilor 
să fie realizate in 
martie-octombrie, asigurindu-se 
in acest mod, o folosire cit 
mai rațională a resurselor 
energetice ale țării. In același 
scop, s-a indicat ea principalul 
volnm al reparațiilor capitale 
la marile obiective și instalații 
industriale să fie efeetnat in 
sezonul de iarnă.

Secretarul general al parti
dului a atras atenția și de 
această dată asupra necesității 
de a se lua toate măsurile in 
vederea realizării la termen, și 
chiar in 
destinate 
rlrii, din 
contracte

ia 
bu- 
în-

de

parti-

pe 
in

așa fel 
mai mare 

de plan 
perioada

devans, a produc'iei 
exportului, a acope- 
timp, a ace teia cu 
ferme care să pre-

(Continuare in pag a 4-a)

La prima sa participare De azi pină

OLTCIT, CAMPION REPUBLICAN DE RALIURI
Campionatul republican de 

raliuri desfășurat in anul 1984 
a avut 
Zăpezii* 
„Raliul 
Dunării 
figurat i 
„Raliul 
ghita*),

șase etape („Raliul 
', „Raliul Bucovinei*, 

Cibinium*, „Raliul 
— Dacia* — care a 

și ca etapă in C.E. — 
Deltei*, „Raliul Har- 
el fiind deschis înce

fiecare raliu (în final numă
rul acestora este : 55 la înce
pători, 60 la grupa „N*. 57 la 
grupa „A*. 60 la grupa ,,C“) 
reprezentind nu mai puțin de 
27 de echipe ! Progrese însem
nate au făcut șl organizatorii, 
care, cu mici excepții, au de
pus — ne referim în principal

pătorilor (care au făcut, ast
fel, primii pași spre sportul de 
performanță) și avansaților 
care au concurat in 
grupelor „N“, „A* și

„Un campionat bun* 
aprecia D. Rusănescu, 
adjunct al F.R.A.K. 
rindu-se, fără i 
ceea ce a avut 
această competiție 
la această părere, gîndindu-ne 
la elementele pe care 
sprijină. A impresionat, 
pildă, participarea : peste 
de autoturisme, în medie.

cadru] 
„C*.

— cum 
secretar
- refe- 

îndoială, la
remarcabil 

• Subscriem

se 
de
50 
la

duminică, la Atena.

BASCHETBALIST!!
ROMANI
PREZENTIA

LA CAMPIONATUL
BALCANIC

In obiectiv : 
r. R. Patinaj

l

I

ale diferitelor discipline, federațiile de 
_r________ _________ centrele vitale ale dezvoltării sportului
la nivel de performanță. Aceste organisme sînt chemate să 
elaboreze strategia pe termen lung a ramurilor sportive de care 
se ocupă și de care răspund, să asigure buna organizare a tu
turor verigilor și eșaloanelor în vederea eficienței întregii acti
vități, să depisteze cele mal potrivite mijloace pentru ridicarea 
calitativă și cantitativă a prestațiilor sportivilor de frunte, a ... ---------- . declj

vor constitui și ele,

Foruri diriguitoare 
specialitate constituie

performanțelor in special. De o deosebită importanță 
preocupările activului diferitelor federații 
în mod legitim, subiecte periodice.

Două întrebări pe adresa Federației române de
1. Ne aflâm la începutul gnui noa dda olimpic,

ințarea Centrului olimpic de 
patinaj artistic va rezolva pro
blema la această disciplină, iar 
trecerea, mai bine zis îmbinarea 
probelor 
metri 
citare 
duse, 
noare

la 
de 
pe

de pe piste de 400 
baze sportive defi- 
noi — cu cele re- 
111 metri, din patl- 
care le avem la dis-

la filialele A.C.R. județene — 
eforturi pentru a asigura con
diții de concurs excelente pen
tru automobiliști. A crescut și 
spiritul 
lizat In 
de rația 
sigentă 
de eludare
(prin transformări nepermise), 
contestațiile fiind mai puține. 
Cel mai de preț cîștlg al re
centului campionat râmîne 
insă seriozitatea manifestată 
in pregătirea mașinilor de 
concurs. S-a micșorat numărul 
„plimbăreților" care se în
scriu... și abandonează, multe 
din autoturisme sînt pregătite 
cu toată competența și pasiu
nea pentru Întreceri. ~ 
această linie, o inițiativă 
tru care II felicităm pe 
tari : incepind din acest 
întreprinderea de autoturisme 
„Dacia* Pitești, vădind un re
marcabil fair-play, a pus la 
dispoziția cluburilor și asocia
țiilor cu secții auto piese și 
subansamble pregătite special 
pentru curse.

Referindu-ne la întrecerea pe 
echipe, trebuie să menționăm 
..sprintul* spectaculos al cam-

de sportivitate, cana- 
această direcție de fe- 
de specialitate, intran- 
față de unele încercări 

a regulamentelor

Te 
pen- 
au- 
an,

Modesto FERRARIN1

patinaj :
cu punct final în 1988.

(Continuare în pag. 2-3) (Continuare în pag 2-3)

Ce veți întreprind» în crm&torii an], pentru ca Ic Calgary să nu se mal
repete comportarea nesatisfocâtoare a patinatorilor, așa cum s-a petiecut Io

Sarajevo t
2. Caro sînt sportivii eu care porniți la drum, ce vâ propuneți sâ reali-

zați impreunâ cu ei in primul an al ciclului olimpic 1985—1988, și cum veți

verifica, în continuare, progresele lor reale f

Răsipunde Marian Nedelescu. secretar al F. R. Patinaj :

Dez.iue.iM Jenei, un sprinter ca nu și-a 
«pus ultimul cuvint in patinajul vitezi

Foto : S. SZAKACS — Miercurea Ciue

L Problema prin
cipală pe care fe
derația română de 
patinaj o are de 
rezolvat este aceea 
a schimbării ra
dicale a mentali
tății sportivilor șl 
specialiștilor față 
de pregătire. El 
trebuie să Înțe
leagă că fără o 
muncă susținută, 
intensă, îndelun
gată, patinajul 
nostru nu va ajun
ge niciodată com
petitiv. Pentru a 
sfert condiții de 
muncă la acești 
parametri, facem 
eforturi pentru a 
asigura zilnic per
formerilor pînă 
la 5—6 ore de lu
cru, vara ca și 
iarna, timp de 10— 
11 luni și nu doar 
o lună — două ca 
pînă acum. tnfi-

Activitatea competițională 
baschetbalistică se Încheie prin 
Întrecerile ediției a 26-a a 
Campionatului Balcanic de se
niori, care se desfășoară, de 
astăzi pînă duminică, la Atena, 
cu praticiparea reprezentative
lor Bulgariei, Greciei, Iugosla
viei, României și Turciei. Dintre 
acestea, cea mai valoroasă e- 
chipă este cea a Iugoslaviei 
(fostă campioană olimpică, 
mondială și europeană), învingă
toare in 20 din cele 25 de e- 
dițli de pină acum ale Balca
niadei (celelalte titluri au fost 
ciștigate de : Bulgaria 3, Gre
cia și Turcia cite 1). Reprezen
tativa României a obținut cea 
mai bună performanță — locul 
2 — la edițiile din 1964, 1968, 
1975, 1977, 1978 și 1980.

Lotul țării noastre a plecat 
la Atena în următoarea compo
nență : Costel Cernat, Dan Ni- 
culescu. Roman Opiștaru, Ale
xandru Vinereanu, 
tolitzchi. Florentin 
Victor Iacob, Viorel 
Gherasim Tzachis 
Apostu (debutant în 
țională de seniori) ;
Gh. Novae și R. Diaconescu ; 
arbitru : L Szabo.

întrecerile Campionatului 
Balcanic se anunță deosebit de 
disputate, dată fiind creșterea 
valorii tuturor participantelor, 
așa cum s-a demonstrat la edi
țiile precedente, cînd ocupanta 
locului I a fost decisă după 
jocurile ultimei zile. Anul tre
cut, în Iugoslavia, la Tito 
Vrbias, clasamentul a fost ur
mătorul : 1. Iugoslavia. 2. Gre
cia, 1 Turcia, 4. Bulgaria. 5. 
România.

Anton Ne- 
Ermurache, 
Constantin.
și Florin 

echipa na- 
antrenori :

VOINȚA DE
A-R.O.-ul, mașina noastră cu 

atîtea performanțe, lasă tn 
urmă Cazanele și vechile Ca
zane, astăzi pline-ochi din ca
uza barajului de la P.F. 1, 
fierb la fel de zgomotos, peste 
ele nu sînt aburi, ci ceață, 
ceată e aproape pe tot traseul 
pină la satul la care vrem să 
ajungem, Șvinița.

Șvinița care a repetat, desi
gur la scară mai redusă, po
vestea Orșovei, adică s-a... 
mutat mai sus, devenind 
NOUA, devenind luminoasă, de
venind modernă. Cea mai ves
tică localitate a Mehedinților nu 
mal e un sat obișnuit, casele 
el sint adevărate vile, ulițele 
sint străzi asfaltate, care urcă 
în spirale. Șvinița are o școală 
mare, are un cămin cultural 
cu sală de spectacole, cu disco
tecă și bibliotecă ; Șvinița are 
și două baze sportive, una a 
școlii generale, cealaltă, un a- 
devărat complex, se compune 
dintr-un stadion de fotbal 
(sport care se practică aici de 
peste 50 de ani), din terenuri

A REALIZA
de handbal, volei și baschet, 
dintr-o pistă de atletism ; Șvi
nița are și un „Club de va
canță* unde se joacă șah și 
tenis de masă. Șvinița are de 
toate și îndeosebi are oameni 
pricepuțl, harnici, inventivi 
șl dornici de a realiza mai mult 
și cînd e vorba de sport. De 
aici, din acest „colț de Dunăre*

La Șvinița. pe malul Dunării

a pornit la drum o frumoasă 
întrecere despre care s-a mai 
scris (Festivalul sportiv al 
satelor dunărene, Ia care par
ticipă anual tineri din 5-6 co
mune riverane), tot aici, pe 
serpentinele grele, s-a organi
zat pentru prima dată in țară 
un concurs sătesc de motorete 
(la ediția inaugurală au partici
pat 70 de posesori ai „Mo- 
brel“), plus alte citeva compe-

MAI MULT
tiții deosebit de atractive în 
care sint angrenați tinerii 
comunei, ba chiar și cei mai 
puțin tineri. Aflîndu-le pe toate 
cele ce s-au înfăptuit aici nu 
poți trage decit o singură con
cluzie : că Șvinița cea nouă e 
cu edevărat o localitate spor
tivă. Așa și este. Și totuși, oa
menii el nu-s mulțumiți. Iovan 
Iovanovici, de exemplu, unul 
dintre cei cu destui ghiocei la 
tîmple, susține că se poate face 
mai mult, că tinerii sportivi ai 
satului trebuie sâ fie mai dis
ciplinați, că e necesar să aibă 
mai multă grijă de dotările 
sportive, de echipamentul pe 
care-1 au. „Putem face mai bun 
terenul pe care joacă fotbal 
băieții, dar și ei pot și trebuie 
să se pregătească mai bine*. 
Tranșant este și Ioța Ianculo- 
vici, care afirmă că în întrece
rile organizate trebuie să par-

Laurențiu DUMITRESCU

(Continuare In pag. 2-3)



La Săcele :

„CUPA 30 DECEMBRIE*

Baschet

C.S.S. TULCEA
SI CAIAC-CANOE■»

Sint mai bine de 19 ani de 
cind marea familie a elevi
lor din Tulcea se află reuni
tă intr-un club sportiv școlar 
reprezentativ. „Ani de căutări, 
de permanentă selecție, 
muncă, din care n-au 
satisfacțiile, împlinirile, 
inerentele obstacole și 
unele eșecuri — ține să 
zeze Petrică Simion, directorul 
acestei unități de profil (pro
fesor de educație fizică, cu 
specialitatea handbal). Acum, 
cind privim in urmă, ne bucu
răm cu toții de reușitele clubu
lui nostru. Piecind insă de la 
realizări ne facem și uncie re
proșuri, fiindcă — 
ții — rezultatele 
așteptate...".

„Mai inlii, care 
CjS.Ș.-uiui ?“ I 
nominalizează 
atletismul și 
discipline sportive cu rezulta
te dintre cele mai bune. La 
volei, unde activează antrenorii 
Alexandru-Tudor Crașovsciu și 
Iulian Kădulescu, echipa băie
ților are nu numai o foarte 
bună prezență in Divizia șco
lară, ci este și o rampă de 
lansare spre. marea performan
ță. Aici s-au format Florin 
Mina, component al lotului re
prezentativ, Valeriu Spînu 
(ambii acum jucători la Stea
ua), Gheorghe Staicu („Explo
rări" Baia Mare), Silviu Geană 
(fost la Steaua, acum la 
C.S.U. Galați). Să nu-i omi
tem, insă, nici pe cei 4—5 ju
cători care formează nucleul 
de bază al divizionarei „B“ 
Delta (prezentă de citeva ori 
la barajul pentru promovarea 
In prima divizie) sau pe ridi
cătorul Nica Cristian și trăgă
torul Gabriel Alexandrescu - 
componenți ai echipei C.S.Ș. 
Tulcea și ai reprezentativei na
ționale de tineret, amindoi a- 
vînd o înălțime de peste 2 
metru Se zice că dacă Crașov- 
echi și-ar aduna toți jucătorii 
formați în „orașul-port", a- 
ceastă echipă s-ar bate de Ia 
egal la egal cu cel mai 
sextet din țară. Sigur că 
ritele pentru rezultatele 
teiului sint, deopotrivă, 
antrenorilor, profesorilor 
educație fizică din școli, 
rectorilor acestora, mai 
seamă cei de la Liceul de 
tematică-fizică „Spiru Haret",

de 
lipsit 

dar și 
chiar 

preci-

la unele see- 
se lasă încă

sini reușitele 
Interlocutorul ne 

voleiul băieți, 
i caiacul-canoe,

bun 
me- 
vo- 
ale 
de 
di- 
cu

ma-

: SECȚIILE DE VOLEI, ATLETISM 
LA ÎNĂLȚIME. DAR CELELALTE? 

liceu considerat nucleul 
lui masculin tulcean.

Atletismul se află și 
un drum bun, mereu 
de munca neobosită a 
sorului Mihai Moruzov 
tru semifond și fond) și a an
trenorului Ion Popa (pentru 
probele de aruncări). De alt
fel, clubul s-a situat în per
manentă in primele trei locuri 
la campionatele republicane 
școlare, el aducind in „prim- 
pian“-ul atletismului românesc 
și citeva nume: Elena Fidatov 
(azi, la C.S.M. Delta, pregătită 
in continuare de prof. Moru
zov) — vicecampioană națio
nală și balcanică, prezentă la 
C.M. de cros din Statele Uni
te; Dorina Calenic, o foarte tl-

LA GIMNASTICĂ RITMICĂ
DE

volviu-

el pe 
animat 
profe- 
(pei.-

nără alergătoare de fond si 
semi-fond. locul II la campio
natele naționale de juniori, 
disputate în toamnă la Bucu
rești, considerată urmașa lui 
Fidatov; sulițașa Valentina 
Strbov, junioară n, a devenit 
campioană republicană; Sorin 
Botezata a obținut și el locul 
II la proba de aruncarea suli
ței, tot la campionatele națio
nale, Jan Vasu (j II) — arun
cător la suliță și disc — este 
creditat și el cu mari resur
se pentru rezultate competitive.

Și, așa cum am fost infor
mați de directorul C.S.Ș.. pe 
lingă cei amintiți, multi co
pil se pregătesc temeinic, cu 
șanse reale de a se lansa, mai 
devreme sau mai tlrziu, In 
ierarhia acestui frumos sport.

în sfirșit, secția de caiac-ca- 
noe are și ea rezultate lăuda
bile; o aecție care se mândreș
te cu campionul mondial Cos- 
tieă Olaru, „școlarul de ieri"

al Tulcei, trecut prin miinile 
harnicei antrenoare Ana Mari- 
nescu. în prezent, Livio Do- 
garu și Feodor Buciog au, 
acum, in pregătire peste 30 de 
elevi dotați; ca să nu-i mai 
amintim și pe aceia de la cen- 
irul județean de pregătire, de 
pe lacul Somova (unde acti- 
vează și antrenorul Lrviu De- 
garu), acolo unde cei mai do- $ 
tați copii (de mare perspectivă, 
pentru perioada 1968—92), se- 
lecționați cu prilejul ^cțiurdi g 
giganților* se antrenează cu $ 
ambiție pentru a călca pe ur- 
mele Înaintașilor. Să mai no- 
tăm la realizări promovarea 
formației de baschet fete in$
Divizia școlară: cu aceasta nu- 
mărul echipelor clubului In
competițiile republicane spo- 
rind la X

La neimpliniri. sau „repro- 
șuri» — cum bine a zis di- 
rectorul clubului — se incadrea- 
xă: vsteinl fete. care, deși se 
află in ușor progres Ubu ne 
mai xhxlem la retragradare"), 
nu reușește încă să scoată la $ 
suprafață un „nume*; laptele, 
unde pretențiile sânt mult mai 
mari dedt acele rezultate 
mulțumitoare* cu care se vine > 
la ora bilanțului: handbalul — 
retrogradat din Divizia școla- 5 
ră, bate și el pasul pe toc. In g 
ciuda faptului că 
Vtoleta Radulescu 
Braiosin. zice-9e. 
selecție bună etc. Și 
care Si fie cauza regresului ?} 
— întrebare tot atit de raia- r| 
bilă și pentru antrenorii de 
fotbal Ion Dăucean — Toma g 
Teodar, care nu furnizează ti- 
neri jucători echipei locale $ 
„Delta", retrogradată din Divi- 
zia „B“ din lipsă de jucători 
competitivi. Din motive obiec- ..----------------u--  s,-- 0 (Jjce g

I 
tabloul 
Tulcea, $

In organizarea Casei pionie
rilor și șoimilor patriei din 
Săcele, duminică s-a desfășu
rat In localitate o interesantă 
și atractivă competiție dotată cu 
„Cupa 30 Decembrie" la gim
nastică ritmică. Au luat par
te ansambluri pionierești și 
sportivi din județele Alba, Co- 
vasna, Harghita, Iași și Bra
șov. In clasamentul general, la 
ansambluri și individual, 
trecerea a fost dominată i 
prezentantele județului 
Iată rezultatele tehnice: 
meni general — Școala 
rală nr. 6 Iași 38,00 p. I 
generală nr. 3 Săcele 36.95 p. 
Școala generală nr. 3 Cugir 
34,60 p; ansambluri: Școala 
gen. nr. 6 Iași 18,80 p, Școala 
gen. nr. 3 Săcele 18,25 p. Casa 
pionierilor și șoimilor patriei 
Săcele 18X5 p; individual: Flo
rina Pâduraru (Iași) 9,70 p, Mi- 
haela Ionel (Iași) și Tamara 
Manca (Săcele) cu cite 9,50 p.

De frumoase aprecieri s-a 
bucurat, de asemenea, con
cursul demonstrativ la care au 
participat unele dintre cele 
mai bune gimnaste de la Clu
bul sportiv școlar „Brașovia" 
din Brașov.
Victor SEC A REA NU — coresp.

, in- 
de re- 

Iași. 
clasa- 
gene- 

Școala

rwtnn sib așteptări
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DE
Fază __

meciul Auto
matica Bucu
rești — Meta- 
lotehnica Tg. 
Mureș, un
meci viu dis
putat în ca-
drul 
„Bu 
ret.

Diviziei 
de tine-

In ultimele
I al Diviziei

AUR-
din

„COȘIR

TINEREI

ADUNĂRILE Șl CONFERITELE DE DARE DE SEAMA
(Urmare din pag 1)

ticipe mai mult și fetele, tran
șant este șl Svetoslav Petrovici, 
cel care spune că se pot orga
niza competiții atractive și pen
tru cei mai puțini tineri, pe 
posibilitățile lor. Totul este să 
existe preocupare din partea 
asociației sportive „Dunărea", 
din partea tuturor celor ce
alcătuiesc Consiliul comuna]
pentru educație fizică și sport. 
„S-au făcut multe pe la noi, 
afirmă și Pavel Petrovici, 
mărul Șviniței. Și sport facem, 
că e necesar 
organismului.
mulțumiți cu ce am realizat. 
Trebuie să implicăm mai mult 
organizația U.T.C. și școala, 
că școala a fost și are obli
gația să fie mugurele oricărei 
activități sportive. Avem, aici, 
la Șvinița, apa-n față și mun
tele în spate. Să-i învățăm pe 
copiii noștri înotul, săi învățăm 
și schiul. Voie bună să fie și 
voința de a realiza mai mult".

Toate acestea și încă multe

pri- 

pentru călirea 
Dar nu sîntem

altele s-au spus la Conferința 
de dare de seamă și alegeri a 
Consiliului comunal pentru e- 
ducație fizică și sport din Șvi
nița, care și-a propus pentru 
viitor : Îmbunătățirea bazei ma
teriale, cuprinderea a peste 
80% din tineri in activitățile 
sportive de masă din cadrul 
„Daciadei", două titluri județene 
(tenis de masă și cros), cla
sarea pe un loc fruntaș a echi
pei „Dunărea". Cind, in final. 
Romulus Predescu, președintele 
C.J.E.F.S. Mehedinți, i-a dat 
cuvin tul Iul L Ianculovici, noul 
președinte al Consiliului comu
nal pentru educație fizică și 
sport (vicepreședinte 
ales Milan Ianculovici, 
cretar — Virgil Iancu), 
cu veritabilă alură de 
a fost cit se poate de 
„Vorbe putem spune 
Treabă-să facem..."

La plecare, după 
frumoasa Șvinița se 
scânteietor în apele 
Ceața pornise la vale, 
cotul Cazanelor...

a fost 
iar se- 
tinărul 
sportiv 
concis : 
multe.

ora 21, 
oglindea 
Dunării, 

spre clo-

ADMINISTRAȚIA DE STAT

antrenoarele ? 
«i Nieolina i 

se zbat, fac | 
~ atunci. $

A ȘiniȘTILOR NOȘTRI

etape ale turului 
„B“ de baschet 

au fost înregistrate următoarele 
rezultate: MASCULIN: Jiul
Știința Petroșani — Electrica 
Fieni 107—70 (40—37), ICIM
Brașov — Carpați București 
88—63 (49—29), Carpați Bucu
rești — Tehnometal Tg. Mu
reș 87—81 (55—41), C.S.U. Bra
șov — Oțel Inox Tirgoviște 
88—76 (48—33), Electrica Fieni
— Automatica București 84—86 
(48—49), C.S.U. Brașov - 
C.S.U. Oțelul Galați 93—80 
(44—42), Oțel Inox Tirgoviște
— Comerțul Timișoara 71—65
(33—33), Metalotehnica Tg. Mu
reș — C.S.U. Brașov 104—76 
(41—46), Sodistul Rm. Vîlcea — 
ICIM Brașov 77—75 (35—30);
FEMININ: Robotul C.S.Ș. Ba
cău — Voința C.S.Ș. Unirea 
Iași 92—84 (46—40). Metalul
C.S.Ș. Salonta — C.S.Ș. Viito
rul Universitatea II Cluj-Na- 
poca 66—77 (23—42), Voința 
C.S.Ș. Viitorul Iași — Textila 
C.S.Ș. Gheorgheni 76—62

(41—24), C.S.Ș. 5 
— Robotul 79—6 
ința C.S.Ș. Sf. 
Metalul Salonta

Corespondenți: 
Teirău, M. Avan 
Radu, C. Guria.

• în întreceri 
șui de aur" au 

următor] 
zonă: I 

particip 
(Șc. gd

semnați 
fazei de 
(230 de 
Canaloși 
cea) 18 reușite d 
cari libere și J 
(Șc. gen. 2 Rm.l 
Bacău: Delia M 
gen. 10 ^Unicid 
Ghcorchi^R j) I 
Leibu (Șj^^n. 1 
București: Corir] 
gen. 19) 17/24 șl 
(Șc. gen. 201) I 
că finalele (la I 
parte dșțigători| 
țene) vi 
de 2 și I 
pitală.

'«•tiveai 
^■jrua

JENIORI
moderna sală de șah a 

a 
internațio-

O Ca de obicei, partlcipanților 
la sistemele de Joc organizate de 
Administrația de Stat Lolo-firo- 
nosport li se <x£eră și de această 
data, in prima zi a noului an, o 
surpriză dintre cele mai plăcute: 
tragerea extraordinară Loto a 
ReveUionului, la care se vor atri
bui cești.guri in autoturisme „HA- 
CLA 1380“, excursii in R. S. Cetio- 
elowacă și mari sume de bani, de 
valoare variabilă șl fixă. Se vor 
efectua 12 extrageri ta. trei faze, 
totalizind 120 de numere. O for
mă avantajoasă de participare o 
constituie variantele combinate și 
combinațiile „cap de pod», pe 
care se pot obține sulte de a£ș-

five, gimnastica ritmică 
și ea cum poete.

Acesta este, in mare, 
activității de la C.S.Ș. 
un tablou care ne convinge pe J 
deplin că : 1. acolo unde se g 
muncește eu pasiune și ris- | 
pondere na se poate si w »- î 
pară Și rezultate; X la anumite î 
secții nu se face simțită lup- $ 
ta pentru calitate; 3. există J 
tocă soficiente resurse pentru 5 
dinamizarea activității elubu- .r 
Iul pe toate planurile. Factorii 
de decizie ai acestuia cunosc g 
bine direcțiile spre care tre- 5 
buie să-și îndrepte atenția. Ș 

Stei-cn TRANDAF1RESCU

In 
clubului Oțelul din Galați 
avut loc intilnirea 
nală amicală dintre reprezen
tativele de juniori și junioare 
ale României și Poloniei. Pri
ma rundă s-a desfășurat 
semnul egalității, atit la 
«ele șahiștilor (3—3), cit 
cele ale șahistelor (2—2), 
tru ca in cea de a doua 
librul să se mențină 
intre echipele feminine 
la masculin oaspeții luind a- 
vans decisiv (4,5—1,5), ceea ce 
le-a permis să termine victo
rioși. Scor general: Polonia — 
România 11,5—8,5.

în formația noastră cele mai 
bune rezultate Individuale le-au 
obținut Cristina Bădulescu — 
2 p fi Cătălin Navrotescu — 
15 p. La oaspeți, dte 2 p au 
obținut Liliana Leszner, 
Woda și M. Matlak.

T. SIBIOPOL

OLTCIT, CAMPION REPUBLICAN DE
(Urmare din pag 1)

sub 
me- 

și la 
pen- 
echi- 

numai 
(X-2),

J.

coresp.

CONCURS DE VERIFICARE

A CELOR MAI BUNI PATINATORI
Mîine, la București, „Revista sportiva pe gheață"

Pe patinoarul acoperit din 
Gbeorgbenî a avut loc un 
concurs de verificare a celor 
mai buni 30 de patinatori de 
„artistic" din țară, cu scopul 
testării gradului de pregătire 
atins in acest sezon. Iată dș- 
tigătoril pe categorii de 
vârstă : Seniori : Adrian Vasi
ie (A^. ICEMENERG) ; se
nioare : Csiia Șandor (C.S.Ș. 
Miercurea Ciuc) ; juniori I : 
Ștefan Lang (Centrul Olimpic 
— C.SM. Cîuj-Napoca) ; ju
nioare I: Gabriela Vata (C.S.S. 
Miercurea Ciuc) ; juniori II : 
Comei Gheorghe (C.O. — C.S.Ș. 
Galați) ; junioare II : Nicole- 
ta Cimpoieșu (C.O. —
ICEMENERG) ; copii (băieți) : 
Zsolt Kerekes (C.O. — C.S.Ș. 
Miercurea Ciuc) ; copii (fete) : 
Mariana B-elu (C.O. — C.S. 
Triumf București).

Tehnicienii prezenți la con-

curs au remarcat progresul 
spectaculos Înregistrat 
Cornel Gheorghe și Zsolt 
rekes. după selecționarea 
în Centrul oEmpic.

★
în cadrul actualei ediții de 

lamă a „Daciadei", cu ocazia 
redeschiderii patinoarului aco
perit „23 August" 
renovat). Federația 
Patinaj organizează 
la ora 17, „Revista 
pe gheață", cu participarea a 
50 de patinatori de „artistic" 
și de „viteză" din țară. Evo
luția patinatorilor va fi Între
gită de un bogat program cul
tural-artistic.

de 
Re
tor

(complet 
Română de 
mîlne, de 

sportivă

LOTO-PRONOSPORT
tlgurl la mai

Utn bilet la 
nară Loto a 
fi un cadou plăcut și util pen
tru cel dragi I

multe categoria, 
tragerea extraoedi- 
Revelionului poate

Loto-Pronosport și 
vabanți din întreaga 

vă stau la dispoziție Rtunai 
luni 31 decembrie, inclusiv.

AgetLțlile 
vinzălorli 
țară 
piuă

Așa cum v-am mai ta for- 
penitru a oferi pasionalilormal,___ __ _ ___ ________

la slstomui LOZ ÎN PUC mal 
multe șanse de mari cîștlguri. 
Administrația de Stat Loto—Pro
nosport a pus în vînzare LOZUL 
ANULUI NOU, emisiune specială

INFORMEAZĂ
ce atribuie autoturisme 
1304“ șl numeroase cîș-

limitată 
„DACIA 
figuri de SO.OOJ, 10.090, 5.000 lei 
etc.

Rețineți I La aceas-tă nouă emi
siune de sezon, câștigurile supli
mentare se acordă din fondul 
special acordat de administrație.

© CIȘTIGUKILE CONCURSU
LUI PRONOSPORT DIN Z3 DE
CEMBRIE 1984. Cat. 1 (13 rezul
tate) : 1 variantă 100% a 23.834 
lei și 34 variante 25% a 5.971 lei ; 
cat. 3 (13 rezultate) : 29 variante 
100% a 1.125 lei și 1.094 variante 
25% a 281 lei ; cat. 3 Ol rezul
tate) : 437 variante 100% a 153 lei 
șl 1X11* variante 25% a 30 lei.

pioanei. Oltcit-Craiova, care 
obține acest titlu la prima sa 
participare în campionat, cu 
37 puncte avans (grație serio
zității în pregătirea mașinilor 
și antrenamente). Pe locul II, 
echipa LA. „P ‘ 
multe obligații 
zentarea țării 
peste hotare și

,Dacia" Pitești (cu 
privind repre- 
în concursuri 

care a solici-

București (anul 
campioană, acu] 
I.P.A. Sibiu (ai 
3, acum 6).

In întrecerii! 
bune au fost d 
mătorilor piloțil 
Botezan — Pol 
Seceleanu, Mild 
jocaru — Ene, I 
bai, Ionescu, I 
nescu. Inexpll

s. Popa (I.P. A.' 
F.

Grupa „N* :
— C. Seceîeanu
Grupa 
F. Ene 
Grupa 
diferiți 
Morga 
Boțim ■ _
1. Oitcit, 2. I.P. Dacia I, 3. Auto-Electromureș, 
poca, 5. Olimpia Cluj-Napoca, 6. I.P.A. Sibiu, 7| 
Dacia It, 9. Unirea Tricolor București. 10. Mot<

(Echipajele clasate pe primul loc

1. A. Botezan —
(Auto Tîmpa), 3. C. Duval — _

„A- : 1. C. Milu - R. Eâdilâ (I.P.A. Sibiu), 2.
i (Oitcit), 3. P. Aldea — G. Nemeș (Auto — 

„C“ : 1. S. Vasite — O. Scobai (I. A. Dacia), 
coechipieri (Unirea Tricolor București), 3.

i (I.P.A. Sibiu) ; CI. general : 1. S. Vasiie
— C. Zărnescu (I.P. Dacia), 3. P. Cojocaru — F.I

aj 
to^PBaid 

sint campioane repu

1.

A.

tat mult mașinile proprii), iar 
pe III, lăudabil, Auto-Eleclro- 
mureș. In timp ce campioana 
de anul trecut, Șoimii I.T.A. 
Cluj-Napoca, rămîne pe locul 
TV. Bun locul celeilalte echipe 
clujene — Olimpia (V) — îna
intea unor formații cu tradi
ție și succese în trecut. Au ră
mas datoare Unirea Tricolor

ÎN OBIECTIV
(Urmare din pag. 1)

poziție, constituie soluția pen
tru patinajul viteză.

X Alături de performerii 
consacrați — Adrian Vasiie la 
„artistic", Kopacz, Jenei, Mi- 
kloș, Zakarias la viteză — ac
centul va cădea la antrenamen
te pe sportivii de perspectivă 
pregătiți la nivelul cerințelor 
mondiale : Gh. Cornel, M. Prise- 
caru, Greti Marton. Codruța Moi- 
seanu, respectiv O Cristea, E. 
Cseh, M. Sanda, T. Beczc, Ce-

DE-MA: DEPOZIT-MAGAZIN
0 FIRMĂ — MULTIPLE AVANTAJE
• Economic de timp și ciori
• nare varietate sortimentala
• Ultimele noutăți

_____ „___ din cartierul Militari — str. Valea Casca- 
____ și-a lărgit gama de articole oferite cumpărătorilor : țe
sături din bumbac, mătase șl stofă, confecții, tricotaje pentru 
femei, bărbați și copil, articole pentru nou născuțl, încălțăminte 
și marochin&rle, mercerie, galanterie, lenjerie de corp șl de pat 
etc.

La depozitul-magazln din str. Oițelor nr. 7—9 vă așteaptă ar
ticole de mercerie, marochlnărle, galanterie șl lenjerie, tricotaje, 
țesături pentru interior (deeorațiunl Interioare, garnituri de pat, 
fețe de masă, covoare tufted etc.).

Zilnic — exceptlnd duminica — între orele 10—17, depozltele- 
magazin se află la dispoziția dv. I

Depozltul-magazin 
delor

spune, „cădere, 
je sibiene : Co 
bu, campion în 
cui 13, și Buc 
cuplu de lot, ri 
„cota“ sa, alt 
Amărică (locul 
tr-un pilot 
s-au pus mari 
navigator expe

F. R. P
rasela Hordol 
Voinea, Mihael 
palele lor obil 
competiții intl 
temice, Jocuri 
niversitare J 
Prietenia din I 
pal. îndeplinii 
stabilite pentri 
tiții (țin să 1 
un performer I 
tul la competl 
le fără obiecții 

cel 
fi 
în 
dl 

rea la câmpii 
și europene ca 
1987, ca și la I 
din 19SB.Aparii 
le comperiții i 
drept ciștigat I 
tense în pregl 
competitive, șil 
Pentru reimpJ 
nuă a eșaloarj 
meri tineri, îtl 
sezon, fiecare I 
tinaj artistic 1 
de a prezentai 
trale de solei 
olimpic rccer.l 
mum 5 sportil 
cazul contrar I 
ne sancțiuni. I 
al acestui prii 
lui olimpic esl 
ternului de Iul 
toți performeri 
nică condiție I 
sului in sporii

va alinia la 
că nu-și va 
dardurile la 
dente !) va
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Leu Vilcea 

Tatiana 
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I
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it vice- 
ul 9 !) și 
ecut locul

I
idividuale. 
țările ur- 
echipaje : 
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! — Sco-

— Zăr- 
putem

I
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I

r cchipa-
— Bar- 
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nt unele 
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cLale U- 
.cursurile 
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compe- 
că nici 

Lua star-
• • :-.c-
și nu se 
:oare da- 
nit stan-

prece- 
inscrie-

1986 și 
Olimpice 
Ia j^ri- 
ă :un 
rturi in- 
r; cu IU; te 
premiu ' 

i conti- 
perfor- 

!in acest 
de pa- 

obligaiia 
â cen- 

Centrul 
t mint- 
aregătiți, 
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al ciclu- 
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hipă, cu 
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— Te-am sunat mal devreme, 
Mircea ! Unde ai fost ?

— Pină la Hațeg. Cu 
Gigi (n.r. Mulțescu)... 
luat în drum... soția îi e 
Hațeg... A fost frumos...

— Ce zici de locul patru ?
— Mai bun decit m-aș fi 

așteptat.
— Cine ar fi putut veni îna

intea ta ?
— In. orice caz Klein. Dacă 

jucam tofi ca el, s-ar fi așe
zat altfel ți „europenele".

— Momentul tău cel mai 
frumos ?

— Golul de la Tbilisi.
— Și cel mai „negru" ?
— Golurile nemarcate cu Spa

nia și cu Bordeaux... Dacă 
marcam unul din ele, cred că 
aș fi ajuns mai sus. Dar așa 
e in fotbal...

— Ce zici de Hagi ?
— A avut o toamnă bună. 

Au mai venit și golurile. A 
dat și la Belfast.

— Te simți angajat cu
duel la anu’ 1

— Ba bine că nu. Și 
că o să piardă puștiul...

— Puștiul ai spus ?
anii, Mircea... Ia spune-mi, 
cum e cu fundașul Rednic și 
cu mijlocașul 7

— E destul de simplu. Eu 
m-am născut a doua oară la 
Bratislava, cînd am jucat mij
locaș. Mă simt mai 
față... îmi place să 
ajung in careu... mai 
combinații in doi și 
pentru mine, ca să 
culoar...

— Ai început să dai și go
luri.

— Dacă mai erau cinci eta
pe, veneam lingă nea Dudu...

— Nu cumva ești prea sigur 
de tine 7

— Credeți că e rău ? Să știți 
însă că acum lucrez șutul ți 
lovitura de cap, mai ales. Pină 
acum un an lucram la club 
doar specific— deposedări... in
tercepții... Eu cred că fotbalul 
nu mai are numere pe spate... 
Numerele sint bune doar pen
tru crainicii de radio, cind e 
ceață și nu se prea vede... Im- 
partant ' - . -
pentru 
singur 
pildă...

— De
mai slab la __ ___ ,

— Eram obosiți. E greu 
fii proaspăt cînd finala 
campionat Dinamo — Steaua 
și finala de Cupă se joacă in 
ultimele " - - -

— Ar
— Ar 

rezultat, 
a venit, 
fost foarte bine pregătit, 
știam pe toți, ca la radiogra
fie. Și am jucat mai bine ca 
ei. Dar am ratat eu ! In tot 
turneul, spaniolii au fost mai 
buni decît adversarii lor numai 
in meciul cu noi... După acel 
doar 1—1, toate s-au răsucit, 
a lipsit și Gino... și absența 
lui l-a făcut mare pe Voeller... 
Dar toate astea sint acum de
parte....

— Cum vezi calificările pen
tru Mexic ?

— Ca și cele pentru Franța. 
Dacă batem Anglia, cum am 
bătut Italia, orice e posibil. 
Cred că avem un moment bun. 
Ni s-au vindecat rănile, 
am eu un pic, pentru 
deaux. Oh, unde am fi fost 
acum cu Dinamo, dacă dădeam

el în

cred

Trec

bine in 
alerg... 

se fac și 
in trei, 
intru pe

e, zic eu, să ai suflu 
toate numerele intr-un 

joc. Ca Țigana, de

ce crezi că s-a jucat 
„europene*4 ?

să 
de

zile ale lui mai.
fi singura explicație ? 
mai fi și teama de 
care tot din oboseală 
Meciul cu Spania a 
* ■’ " . ti

Mai 
Bor-

■: i

1

■

’A
*■o

'■ '■ ’-ii

£

8
1

golul cu Bordeaux ! Cu Dnepr 
ar fi fost la fel ca in primă
vară, cu Minskul.

— Care ar fi primii jucători 
ai anului după părerea ta ?

— Eu aș merge tot cu Lung. 
Pe trei ar veni 
Mă surprinde in 
sența lui Andone 
Eu l-aș fi pus, 
primii zece. S-a 
pool-ul, 
Steaua... 
Muller 
sfirșit...

— Apropo 
■85 cu Hagi. El are 20 de __
neîmpliniți. Tu ce făceai cind 
aveai 20 de ani fără două 
luni ?

— Aveam rn urmă meciul 
oficial eu Elveția, 0—0. si mă 
pregăteam pentru focurile eu 
Ciprul ți Suedia. Sintem 
acolo...

— Ce program ai miine ?
— Plecăm la Sibiu, pentru 

un joc de sală. Ne e dor de 
un fotbal fără obsesii. Bătrinii 
spun că pe vremuri echipele 
se fotografiau împreună înain
te de- meciuri. Ar fi frumos 
să fie așa și de acum încolo.

— Cu cine te duci la Sibiu ?
— Cu copiii de pe strada 

mea... Cu ăi doi, cu Mateuf, cu 
Petcu... care e meșterul la sală.

— La mulți ani. Mircea ! !
— Mulțam’. Și sănătate să 

fie-

Klein— 
anchetă ab- 
tn primii 30. 

oricum, intre 
uitat Liver- 
jocurile cu 

mai fost și Dietter 
Bordeaux-uL-

acolo,
A 
cu In

de duelul tău din 
ani

loan CH1RILA

ȘTIRI • ȘTIRI

O COLEGIUL CENTEAL 
ANTRENORILOR organizează 
perioada 7—9 ianuarie 1985 
curs de perfecționare la care vor 
participa antrenorii principali și 
secunzi de la echipele Diviziilor 
„A“ și „B“.
” • CONSFĂTUIRILE ARBITRI
LOR pentru pregătirea sezonului 
competițlonal 1985 au fost fixate 
astfel : 9—10 februarie — arbitrii 
din lotul divizionar „A" ; 15—17 
februarie — arbitrii din loturile 
divizionare „B“ șl „Ca.

AL 
în 

un

PERIOADA DE
PERIOADA DE TRANZIȚIE
— decembrie 1984 — 9 ianuarie 

1985 (Div. ,,A“)
— decembrie 1984 — 9 ianuarie 

1985 (Div. ,,B“).
OBIECTIVE : 1. Controlul me

dical ; 2. Reducerea treptată a 
efortului (individualizare), îmbu
nătățirea și perfecționarea teh
nicii individuale a jucătorilor ti
neri (în special) ; 3. Tratamente 
Ia recomandările medicilor, re
paus activ ; 4. Menținerea indi
cilor funcționali și ponderali ; 5. 
Sporturi complementare ;

INDICAȚII METODICE 
GENERALE

SARCINI ; 1. Scăderea treptată 
a efortului ; 2. Menținerea în 
efort complex de intensitate me
die a jucătorilor care prezintă 
stări bune, disponibilități fizice, 
în special cu tinerii sau cu cei in
suficient solicitați în campionat; 3. 
Efectuarea unui control medical 
complex în scopul determinării 
gradului de solicitare a jucăto
rilor în campionat, comparativ cu 
datele anterioare existente, cu 
recomandări individuale pentru o 
cft mal bună refacere și recupe
rare ; 4. Menținerea indicilor
funcționali și ponderali : 5. în
tocmirea documentelor de plani
ficare pentru returul campiona
tului 1984—1985.

MIJLOACE : 1. Participarea la 
turnee de sală ; 2. Gimnastică și 
alergări în tempouri scăzute ; 3. 
Jocuri cu număr redus de jucă
tori pe terenuri reduse ; 4. Spor
turi complementare (baschet, vo
lei, înot, tenis, popice etc.).

PERIOADA PREGĂTITOARE
— 10 ianuarie — 23 februarie 

1965 (Div. „A")
— 10 ianuarie — 3 martie 1965 

(Div. „B")
OBIECTIV GENERAL : Dobîn- 

direa unui grad de pregătire care 
să permită instalarea și menți
nerea formei sportive’ pe toată 
durata perioadei eompetrționale 
interne și internaționale.

Etapa I CD—31 ianuarie) 
control medical (7—10 ianuarie) 
OBIECTIVE : 1. Pregătirea fi

zică multilaterală și specială ; 2. 
Pregătirea tehnico-ta etică-teoreti
că. generală și specifică.

Etapa a n-a (1—23 februarie ; 
Divizia A“).

OBIECTIVE : 1. Continuarea
pregătirii fizice generale și spe
cifice ; 2. îmbunătățirea și per
fecționarea procedeelor tehnice 
specifice situației de joc ; 3. îm
bunătățirea cunoștințelor teore
tice, în general, și a concepției de 
joc, în special.
PERIOADA PREGĂTITOARE DE 
IARNA. PERIOADA DE BAZA ÎN 
PREGĂTIREA FOTBALIȘTILOR 
NOȘTRI DIN CLUBURILE DI

VIZIONARE „A“
Datorită structurii campionatu

lui nostru (toamnă-primăvară) 
considerăm că nu există o peri
oadă mai favorabilă pentru pre
gătirea jucătorilor decit aceea de 
iarnă. Durata, conținutul, struc
tura și mijloacele el creează pre

TRANZIȚIE ȘI PREGAHEGARE (D
misele pentru dobîndirea formei 
sportive, respectînd principiul 
progresivității efortului și atacînd 
simultan toți factorii antrena
mentului. Scurtarea perioadei 
pregătitoare, tratarea ei fugitiv 
sau în timp forțat va prejudicia 
sănătatea jucătorilor, va grăbi 
intrarea lor in formă sportivă 
fără o bază solidă de pregătire, 
care se va pierde repede.

OBIECTIVUL GENERAL al pe
rioadei pregătitoare este dobîndi
rea unui grad superior de pregă
tire care să permită instalarea 
și menținerea formei sportive pe 
durata perioadei competiționale 
și internaționale (23 februarie — 
23 iunie 1985).

Etapa I — PREGĂTIRE FI
ZICA MULTILATERALA (22 zile: 
10—31 ianuarie), începe în ziua 
de 13 Ianuarie (cînd va avea loc 
prezentarea jucătorilor la club) 
și va cuprinde următoarele acti
vități : 1. Controlul medical (10— 
12 Ianuarie) ; 2. Ședința de ana
liză (data trebuie comunicată Ia 
F.R.F.) ; 3. Adaptarea la efort în 
localitatea de reședință a clubu
lui 06—13 ianuarie) ; 4. Pregăti
rea fizică generală și specifică, 
telmico-tactică-teoretică centra
lizată (14—31 ianuarie) este In
dispensabilă.

Se recomandă în această etapă 
respectare? următorului raport 
între principalii factori ai antre
namentului :

— Pregătire fizică 70% generală 
- 53%

— Pregătire fizică specifică =

— Pregătire tehnică -« 20% 
— Pregătire tactică «= lt% 
în această etapă, alergarea se 

va desfășura pe distanțe lungi 
cu intensitate moderată și trep
tat va cresxe intensitatea, micșo- 
rindu-se însă distanța parcursă. 
Pauzele între alergări sint și ele 
mai mari la început (4—5 minu
te). timp In care se execută miș
cări de relaxare și suplețe, scă- 
zînd treptat (o dată cu micșora
rea distanțelor) și creșterea in
tensității (2 minute). Se mai 
poate folosi în această etapă me
toda repetării uniforme care 
constă într-o alergare de 200—400 
m cu intensitate moderată, apoi 
10—100 m mers normal (într-o 
lecție se execută 10—20 repetări). 
Recomandăm. în această etapă, 
folosirea alergării pe distanțe de 
3360 m și 1600 m, repetată în 12 
minute și 8 minute, cu pauze 
între alergări de 5 și 3 minute.

Pentru dezvoltarea forței gene
rale se va lucra ținînd seama de 
următoarele Indicații : exercițiile 
tă fie simple șl accesibile ; în
cărcătura să nu depășească 75% 
din greutatea fotbalistului.

Numărul exercițiilor din serie, 
greutatea încărcăturii și numărul 
seriilor cresc treptat de la înce
putul perioadei pregătitoare și 
scad, DAR NU DISPAR, în etapa 
precompetițională și perioada 
competițională.

Alături de mijloacele cunoscute 
(exerciții cu haltere, cu mingi 
medicinale, urcări pe plan încli

nat. exerciții eu îngreuieri. flo- 
tări, gen-uflAxiuni, exerciții des
fășurate sub formă de circuit), 
recomandăm continuarea folosirii 
exercițiilor 41? forță folosite în 
turul campionatului. în această 
etapă, exercițiile de forță să fie 
prevăzute de trei ori în ciclul 
săptămînal ți plasate înaintea 
exercițiilor pintru rezistență, sau 
îmbinate în cadrul lucrului pe 
ateliere.

Etapa a Il-a, PRECOMPETITIO- 
NALA (23 zile: 1—23 februarie 
Divizia „A- ; 31 zile : 1 februarie 
— 3 martie » Divizia ,,B“).

1. Pe baza acumulărilor din 
etapa precedentă se va trece la 
adaptarea treptată a capacității 
de efort în conformitate cu ce
rințele jocului, la dezvoltarea și 
perfecționarea calităților fizice 
specific», care acum vor fi pre
gătite în raporturile lor caract ■- 
ristice (rezistență în regim de 
viteză, viteză sub toate formele 
ei, viteză — forță etc.) ; 2. îm
bunătățirea și perfecționarea pro
cedeelor tehnice de bază și spe
cifice posturilor ; 3. Organizarea 
jocului echipei pe compartimente 
și posturi vizînd trăsăturile esen
țiale ale jocului echipei națio
nale și a concluziilor trase după 
desfășurarea primei jumătăți a 
campionatului ;

în această etapă se recomandă 
următorul raport între factorii 
antrenamentului :

Pregătire fizică : 40%
Pregătire fizică generală : 10% 
Pregătire fizică specială : 30% 
Pregătire tehnică : 30% 
Pregătire tactică : 30%
în a doua jumătate a acestei e- 

tape, pe baza obținerii unui ni
vel de pregătire ridicat, trebuie 
să se instaleze și să se consoli
deze starea de formă sportivă.

INDICAȚII METODICE GENE
RALE. Curba intensității și vo
lumului are o evoluție particula
ră, In fiecare etapă stabilindu-se 
Intre ele anumite raporturi mo
bile care se schimbă.

în etapa 1 a perioadei pregă
titoare efortul crește treptat, mai 
ales pe seama volumului. Inten
sitatea se mărește și ea treptat, 
dar mai lent decît volumul. Cînd 
volumul atinge valori maxime 
(două antrenamente pe zi ce pot 
totaliza patru ore), intensitatea 
nu trebuie să depășească 50%.

în etapa a Il-a a perioadei 
pregătitoare, atenția antrenorului 
trebuie să se m te asupra inten
sității efortului. După ce în pri
ma etapă s-au aciunulat rezerve 
energetice, acum jucătorul tre
buie să fie obișnuit să se mobi
lizeze cu viteza cerută de jocul 
actual. Volumul antrenamentelor 
scade de la 150—200 minute la 
90—120 minute. în felul acesta se 
creează condițiile necesare creș
terii intensității, chemată să va
lorifice, după mecanismul ..trans
formărilor întîrziate‘\ toate reali
zările primei etape.

COLEGIUL CENTRAL ’ 
AL ANTRENORILOR

BILANȚ EXCELENT AL ECHIPEI FRANȚEI
Fotbalul francez a avut în 1984 

un an de glorie, fără precedent 
In palmaresul său. Campioană a 
Europei, titlul olimpic cucerit la 
Los Angeles, iată succese remar
cabile ale reprezentanților „coco
șului galic-. Dar nu numai atît : 
din cele 12 Intîlniri interțări ale 
primei selecționate, nici una nu 
s-a soldat cu o înfringere sau 
măcar cu un scor egal ! Iată ta
belul acestor Intîlniri :

Paris : Franța — Anglia 2—0 î 
Bordeaux : Franța — Austria 
1—0 ; Strasbourg : Franța — R.F. 
Germania 1—0 ; Marsilia : Franța
— Scoția 2—0 (toate amicale) ; 
Paris: Franța — Danemarca 1—0; 
Nantes : Franța — Belgia 5—0 ; 
St. Etienne : Franța — Iugoslavia 
3—2 ; Marsilia : Franța — Portu
galia 3—2 ; Paris : Franța — Spa
nia 2—0 (toate in turneul final al 
C.E.) ; Luxemburg : Luxemburg
— Franța 0—4 ; Paris : Franța — 
Bulgaria 1—0 ; Paris : Franța — 
R. D. Germani 2—0 (toate In 
preliminariile C.M.).

în aceste 12 partide, francezii 
au înscris 27 de goluri și nu au 
primit decît 4 ! Un golaveraj ex
celent ! Printre golgeterii repre

tricou alb) Stopyra și Platini
O fază din meciul Luxemburg — Franța (0—ț) din prelim nari le 

C.M. In centrul imaginii (in

Campionatul speranțelor |M[ IAHUVSCIII $1 [OSIWL LUI ILEV TROI!
Subliniam, după 

ultimei etape a turului, 
Steaua va rămine pină la 
măvară pe primul loc al 
samentului, 
zultatul partidei 
Universitatea 
pregătită de 
tigat însă și 
gătoarea din 
l-a ciștigat — surprinzător — 
la scor: 7—0 ! Cu astfel de 
scoruri ne obișnuise nu Stea
ua, ci tocmai Universitatea, 
dar... Popa, Drîndea. Andrei, 
Drăgan, Ciolponea, Marian, A- 
lexandru, Stanciu — cu toții 
jucători necunoscuți — au e- 
voluat la capacitățile lor maxi
me și și-au înscris în palma
res o victorie la un scor ne

disputarea 
că 

pri- 
cla- 
re- 
cu

indiferent de 
restanță 

Craiova. Echipa 
Radu Troi a cîș- 
meciul cu învin- 
ediția trecută și

verosimil.
Cum a ajuns echipa lui Leonte 

Ianovschi să egaleze la puncte pe 
Steaua ? Răspunsul nu poate fi 
decît unul singur: argeșenii au 
ciștigat un meci la „masa ver
de". Este vorba de partida de 
la București, cea cu Sportul 
studențesc. Pe teren a fost 
1—0 pentru „alb-negrii“ din 
Regie. Dar cum Sportul stu
dențesc a folosit un jucător 
(C. Chirață) în stare de sus
pendare (avea două cartonașe 
galbene), punctele au fost tre
cute in contul echipei F.C, Ar
geș.

Se anunță, deci, o primăvară 
cu un „dud lung“ și pasionant 
între „protaorul“ Leonte la-

novschi și fostul lui elev Radu 
Troi» Cine va câștiga? Cel care 
va DA MAI MULTI JUCĂTORI 
primei noastre divizii !

1. STEAUA 17 13 1 3 44- 8 27
2. F.C. Argeș 17 13 1 3 30- 9 27
3. Gloria. Luc. 16 16 3 3 30-10 23
4. Dinamo 17 8 5 4 26-12 21
5. S.C Bacău 17 9 3 5 23-12 23
6. Univ. Cv. 17 7 4 6 24-20 18
7. „Poli- Tim. 17 8 2 7 18-2*1 18
8. Sp. stud. 1 7 6 5 6 23-17 17
9. F.C. Olt 17 7 3 7 17-21 17

10. Corvinul 11 7 2 8 19-23 16
IU. F.C.M. Bv. lt> 7 2 7 21-26 16
12. A.S.A. 17 4 7 6 18-17 15
13. Rapid 17 5 4 8 12-19 14
14. Chimia 17 5 4 8 14-26 14
15. F.C. Bihor 17 5 3 9 24-31 13
16. Jiul 17 5 1 11 17-39 11
17. Polit. Iași 17 3 2 12 10-42 8
18. F.C. B. Mare 17 1 3 12 13-32 7

zentativei se află Platini, cel mai 
bun fotbalist mondial al anului, 
cu 13 puncte marcate în 10 în- 
tîlniri (el a lipsit în meciurile 
cu Austria și R.F. Germania). 11 
urmează Stopyra cu 3 goluri, 
Glrcsse și Domergue cu cite 
două. Cele 4 goluri primite au 
fost marcate de către iugoslavii 
Sestici și Stoikovici (din penalty) 
și de portughezul Jordao (2). 
notat că în perioada dintre 
octombrie 1983 și pînă la 19 
nie 1984. de-a lungul a 667 
minute de joc. portarul J~el Bats 
n-a primit nici un gol ! A urmat 
o altă serie remarcabilă a 
tui jucător, care n-a scos 
nul din plasă în ultimele 
intîlniri ale anului !

în cele 12 partide au fost 
sițl 25 de jucători, dintre care au 
debutat în acest an : Domergue 
(Toulouse). Pibard (Nantes) și 
Senac (Lens), iar alți trei au fost 
prezenți în toate cele 12 întîl- 
niri : portarul Bats (Auxerre) 
fundașul central Eossis (Nantes) 
și mijlocașul Luis Femandex 
(Paris St. Germain).

Iată și formația care a cîști- 
gat camoionatul Europei : Bats 
— Battis+on (Amoros), Bossis, 
romergue — Fernandez, Le 
Roux, Țigana, Giresse, Platini —

De
S 

lu
de

aces- 
balo- 
patru
folo-

Lacombe (Genghtai), Bellone.
Merite deosebita au firește și 

antrenorii MicheT Hidalgo și, mai 
apoi, Înlocuitorul rău, Henri Mi
chel. Ei au selecționat, în per
manență. pe eei mai in formă 
jucători, cu care nu au dat greș! 
Cele mal bune partide ale anu
lui au fost cele cu Belgia (5—0), 
precum și finala cu Spania (2—0), 
din cadrul campionatului euro
pean. Dar au existat șl meciuri 
mal puțin reușite, așa cum a 
fost de pildă jocul din prelimi
nariile C.M. cu Bulgaria (1—0). 
Dar in fotbal nu toate presta
țiile pot fi la fel !

Fără îndoială că bilanțul re
prezentativei Franței din acest an 
este demn de toată lauda. Dar 
la acest succes a contribuit în 
mare parte șl avantajul terenului 
propriu. Din cele 12 intîlniri. 11 
au fost susținute ,,acasă". Excep
ție face doar partida cu Luxem
burg, în deplasare (4—0 pentru
Franța). Acum, specialiștii fran
cezi așteaptă confirmarea formei 
selecționatei ta preliminariile 
C.M. din 1985 care să-i aducă ca
lificarea pentru turneul final din 
Mexic (1086) și acolo... un nou, 
triumf 1

ton OCHSENFELD



SUB PREȘEDINȚIA TOVARĂȘULUI Anchete tradiționale

NICOLAE CEAUȘESCU i

ȘEDINȚA COMITETULUI I CEI MAI BUNI SPORTIVI
Al ANULUI 1984

POLITIC EXECUTIV
AL C.C. Al P. C.R.

(Urmare din pag. II

vadă clauze și termene dare și 
să ofere garanții complete pri
vind desfășurarea in bune 
condițiuni a operațiunilor do 
export, a relațiilor ca parte
nerii de peste hotare.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a apreciat că sint create toa
te condițiile ca, printr-o acti
vitate mai bine organizată, 
desfășurată intr-un înalt spirit 
de ordine și responsabilitate, 
să se asigure ridicarea Între
gii activități economice din 
1987 la un nivel superior de 
calitate și eficiență, corespun
zător cerințelor dezvoltării 
economico-sociale a țării in 
actualul cincinal și trecerii eu 
succes la infăptuirea obiecti
velor stabilite de cel de-al 
XlII-lea Congres al partidului.

In continuare. Comitetul Politie 
Executiv a dezbătut și aprobat 
ut île măsuri privind îmbunătă
țirea activității de soluționare a 
litigiilor dintre unitățile socia
liste. S-a apreciat că prin aces
te măsuri se creează condiții 
pentru o soluționare mai opera
tivă a litigiilor dintre unitățile 
sccialiste, se întărește răspun
derea instanțelor judecătorești 
în asigurarea respectării disci
plinei de plan, contractuale și 
financiare, in promovarea prin
cipiilor autoeonducerii munci
torești și auiogesliunii economi- 
co-financiare, în apărarea pro
prietății socialiste, a legalității 
si ordinii de drept în activitatea 
economică a unităților socialis
te. In legătură cu toate aceste 
măsuri a fost elaborat un pro
iect de decret.

In cadrul ședinței, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a prezentat 
o informare in legătură cu vi
zita oficială de prietenie pe ca
re a efectuat-o în țara noastră, 
in perioada 18—50 decembrie 
1PM, tovarășul Todor Jivkov, 
se..„tar general al Comitetului 
Central al Par iului Comunist 
Bulgar, președinție Consiliului 
de Stat al Republicii Populare 
Bulgaria, in fruntea unei dele
gații de partid și de -'at.

Comitetul Politic Executiv a 
aprobat și a dat o înaltă apre
ciere rezultatelor noului dialog 
la nivel inalt, care continuă se
ria intilnirilor și convorbirilor, 
devenite tradiționale, dintre to
varășii Nicolae Ceacșesea și 
Todor Jivkov, deschiziud pers
pective tot mai ample bunelor 
raporturi de „letenie și cola- 
f orare dintre cele două parti
de, țări și popoare. Desfășu- 
rindu-se intr-o atmosferă 
caldă prietenie, de stimă

de 
Și 

ințelegere reciprocă, convorbi
rile au pus pv'ernie in . : nnă 
hotirirea corni 
■n continuare, 
title bilaterale 
necontenit, să 
toate punctele 
un exemplu de raporturi 
tre state socialiste vecine 
prietene.

Relevind. caracterul rodnic 
al convorbirilor purtate și al 
Înțelegerilor convenite cu pri
lejul vizitei, Comitetul Politie 
Executiv a subliniat Însemnă
tatea documentului semnat de 
eătre cei doi conducători de 
partid și de stat — „Programul 
de lungă durată privind dez
voltarea colaborării economice 
și tehnico-științifice dintre Re-

ă de a a ționa. 
pentru ca reia

să se dezvolte 
se afirme, 
de vedere.

din

ia
și

publica Socialistă România 
Republic* Populară Bulgaria, 
pa perioada pină ia anul 1996, 
tar ia unele domenii pină in 
aanl 2Mt" — document care 
conferă noi dimensiuni conlu
crării dintre cele două țări, în
deosebi intr-o serie de dome- 
nii industriale de virf, cum 
sint construcțiile de mașini, e- 
leetroniea, electrotehnica, meta
lurgia, chimia, ca și in agri
cultură. A fost relevată, tot
odată, importanța celor conve
nite privind solutionarea, ia- 
tr-ua timp cit mai scurt, a 
problemelor privind utilizarea 
complexă a potențialului hidro
energetic al Dunării, in condi
ții avantajoase pentru ambele 
părți ,4. in mod deosebit, a 
problemelor legate de începe
rea construcției, ineă din anul 
viitor, a complexului hidroener
getic 
pole.

De 
niată 
vederi dintre tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Todor Jivkov cu 
privire la unele probleme ac
tuale ale vieții internaționale 
și ale mișcării comuniste si 
muncitorești.

In acest context. Comitetul 
Politie Executiv a apreciat în
țelegerile la care s-a ajuns, in 
cadrul convorbirilor, 
Întărirea 
lucrării 
Bulgaria 
în lupta 
cordării din viata internaționa
lă, oprirea, cursului periculos 
al evenimentelor spre confrun
tare și război și trecerea la 
măsuri concrete de dezarma- 
re, in primul rind de dezar- 
mare nucleară, pentru respec- Ș? 
tarea dreptului fundamental al 
popoarelor la existență liberă 
și demnă, la pace, pentru re
zolvarea constructivă a tutu
ror problemelor complexe ce 
confruntă omenirea.

Comitetul Politic Executiv a 
evidențiat semnificația hotăririi 
celor două țări, exprimată in 
cursul convorbirilor, de a acțio
na, in continuare, pentru trans
formarea Balcanilor intr-o re
giune a păcii, a bunei vecină
tăți, înțelegerii și conlucrării, 
lipsită de arme nucleare și de 
baze militare străine.

Anrobind in unanimitate do
cumentele și înțelegerile con
venite cu prilejul noii intilnlri 
dintre tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Todor Jivkov. 
Comitetul Politie Executiv a 
stabilit măsuri pentru înfăptui
rea lor in cele mai bune con
diții. pentru întărirea continuă 
a prieteniei și colaborării ro- 
mâno-bulgare.

In încheierea ședinței — ul
tima ședință din acest an a 
Comitetului Politic Executiv — 
secretarul general al partidu
lui. tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
a urat membrilor Comitetului 
politie Executiv al Comitetului 
Central spor la muncă in noul 
an. uieces deplin in înfăptui
rea politicii interne și externe 
a partidului și stalului nostru, 
tn transpunerea neabătută 
viață a Istoricelor hotăriri 
Congresului a! XlII-lea. in 
treaga operă de făurire a 
cietățft socialiste multilateral 
dezvoltate și de înaintare a
României spre comunism.

Martina Navratilova, cu zeci 
și zeci de partide cîștigate la 
activ, a fost desemnată ea 
prima jucătoare a anului da 
revista „Tennis Magazin". Pe 
locurile următoare intllnim nu
mele lui Chriș Everl-Lloyd. 
Hana Mandlikova, Pam Shrl- 

- .De
și remarcat locul fruntaș pe ca- 

re-1 ocupă tinăra jucătoare bul
gară Maleeva, care lasă in 
urmă foarte multe „rachete" 
redutabile.

Tar nu Măgurele — Nica-

asemenea, a fost subli- 
imporianta schimbului de

privind 
in continuare a con- 
dintre România si 
pe arena mondială, 
pentru reducerea in-

In 
ale 
in
so-

TELEX O TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
BASCHET • In ziua a doua 

a campionatului feminin al A- 
CrloU au tost consemnate rezul
tatele : Camerun — Guineea 
74—31 (44—19), Senegal — Egipt
100—60 (45—20) • tn capitala
Spaniei a început un turneu in
ternațional masculin. Primele re
zultate s U.R.SJ3. — New Jersey 
(SUA) 104—un, după prelungiri 
da Încheierea timpului de joo 
regulamentar scorul era cga! 
89—89), Real Madrid — Iugoslavia 
107—91.

TENIS • lată rezultatele Înre
gistrate in finalele recentei com
petiții „Orange Bowl”, desfășu-

rată la Miami Beach, in Florida: 
fete (13 ami) : Luanne
(SUA) — Kimberly 
(SUA) 6—3, 6—0, fete 1 
CSaryn Moss (SUA) — 
Irada (Japonia) 6—2, I 
(10 nqi) : Mary Jo Fernandez 
(SUA) — Patricia Tarablnl (Ar
gentina) 6—4, 6—1, fete (18 anl) : 
Gabriela Sabatini (Argentina) — 
Katerina Maleeva (Bulgaria) 6—1 
6—0 ; băieți (12 ani) : Johan Ai- 
ven (Suedia) — William Kyriakos 
(Brazilia) 7—5, 6—3. băieți (14
ant) t Nicolas Pereira (Venezuela) 
— Jim Courier (SUA) 7-r6 6—3
băieți (16 anl) : Horst Skopf 
(Austria) — Guillermo Perez Rot-

s Spadea
Kessarls 

(14 ani) : 
Shlhi O- 
6—0, tete

IȘ nana oianuiiKova, ram 
J; ver și Manuela Maleeva.

8

$

g

g

2

3

rios al anchetelor din acest an. 
am mai avut prilejul să scriem, 
de aceea acum ne vom re
feri doar la compatrioata sa 
Mary Lou Rettoa (La 24 ia
nuarie va sărbători 17 ani), ori
ginară din Fairmont (Virginia). 
La J.O. a cîștigat cinci meda
lii : una de aur (individual 
compus), 
echipa și 
de bronz 
•ol).

de
două de argint (cu 
la sărituri) și două 
(paralele inegale și

★
Federația finlandeză de atle

tism a stabilit lista celor mai 
buni performeri al săi din a- 
cest an. 
cei doi 
ia Los 
și Arto 
obținut 
runcarea ciocanului 
dar deține tn acest 
zultat de 81,52 m 
național. El s-a

Locul intii și-l Împart 
campioni olimpici de 

Angeles, Juh* Tiainen 
Hârkonen.
medalia de

Primul a 
aur la a- 
(78,08 m), 

an un re-
— record 

__ _____ născut ta 
512.1955 la Uukuniemi, are 182 
cm și 110 kg. Evoluția rezulta
telor sale: 1972 — 40,94 m, 
1973 — 49,62 m. 1974 — 51,64 m,
1975 — 65.12 m, 1976 - 71,80
m, 1977 — 72.62 m, 1978 — 71,08 
m, 1979 — 74,42 m, 1980 —
75,88 m, 1981 — 76,64 m. 1982 
— 78,34 m, 1983 — 81,02 m.

Arto Hârkonen (n. la Helsinki, 
Ia 31.1.1959; 190 cm, 89 kg) rea
duce Finlandei titlul olimpic la 
suliță, pe care l-a mai deținut 
de cinci ori (Jonni Myyră în 
1920 șl 1924, Matti Jărvinen In 
1932, Tapio Rautavaara în 1948 
și Pauli Nevala în 1984). Iată 
șl evoluția sa: 1975 — 66,54 m,
1976 — 75,88 m, 1977 — 83,89 m,
1978 — 85,70 m, 1979 ------
m ,1980 — 90,26 m, 1981 — 81,04 
m, 1982 — ------
87,80 m, 1984

Cea mai bună 
desemnată Tiîna 
pioană mondială 
1983), clasată a 
cu 69,00 m, cu 56 cm 
cîștigătoarei, britanica 
Sanderson.

90,18

198388,14 m,
92,40.
atletă a fost 
Lillak (cara
ta suliță,_ în 

doua la J-O„ 
in urma 

Tessa

★

Hebdomadarul american
„Sports Illustrated", in anche
ta pe care a inițiat-o, i-a de
semnat pe atletul Edwin Mo
ses și pe gimnasta Mary Lou 
Retton, drept cei mai buni spor
tivi din S.U.A. In anul 1984. 
Despre Moses, un „client" se-

V

PE GHEATAa

SI PE ZAP ADA
BELGRAD. — Concursul de 

ț sărituri cu schiurile desfășurat 
pe trambulina de la Plani ța 
s-a încheiat cu victoria cam- 
pionului iugoslav Primoz Ula- 
ga, care a totalizat 221 puncte. 
Cele două sărituri ale invin- 
gătoruluj au măsurat 89 m și 
respectiv 90 m.e»_ _______

I EDMONTON — Celebrul ho- 
cheist Canadian Wayne Gretzky 
a stabilit Încă o performanță 

ȘÎ deosebită, înscriind cel de-al 
1000-lea gol al său în cadrul 

S; campionatului ligii naționale. 
S; In virstă de 23 de ani jucător 
g; la Edmonton Oliers, Wayne 
g: Gretzky a declarat : „Acest gol 
jg m-a bucurat in mod deosebit, 

și n-am putut să nu-mi aduc 
î; aminte că Ia începutul carierei 

multă lume nu-mi prevedea un 
î? viitor prea strălucit".

• TELEX • TELEX
dan (Argentina) 6—1, 6—4, băieți 
(L6 ani) : Ricky Brown (SUA) — 
Jay Berger (SUA) 6—3, 6—3 ; 
dublu fete (16 ani) : Silke Maier, 
Claudia Porwik (RFG) — Gillian 
Alexander. Kathy Sipos (Canada) 
6—4, 6—3, dublu fete (16 ant) : 
Gabriela Sabatini, Mercedes Paz 
(Argentina) — Viktoria Milvid- 
skaia, Natalia Bikova (URSSt 
w.o. ; dublu băieți (16 ani) : Al 
Parker, Murphy Jensen (SUA) — 
Arnaud BStsch, Stephane Grenier 
(Franța) 7—6. 6—4, dublu băieți 
(18 ani) : 
Cannon 
Cyril

6—3 - 6—2

Jeff Brown, Shelby 
(SUA) — Peter Korda. 

Suit (Cehoslovacia) 3—6.

★
Super Prestige Per- 
răsplătește an de 

mai valoros rutier

„Trofeul 
nod", care 
an pe cel 
profesionist dintr-un Întreg se
zon, a revenit tn 1984, ciclis
tului irlandez Sean Kelly, care 
a totalizat 435 p. El a fost ur
mat de: Z Bernard Hinault 
Franța) 305 p, 3. Philip An
derson (Australia) 197 p, 4. 
Laurent Fignon (Franța) 190 
p, 5. Francesco Moser (Italia) 
și Stephen Roche (Irlanda) 
dte 135 p. Din 1969 pină In 
1975 inclusiv, „trofeul" a fost 
dștigat de belgianul Merckx, 
iar din 1979 pină m 1982 de 
Hinault. Anul trecut dștigător , 
a fost americanul Lemond.

★
Ancheta organizată de coti

dianul de mare tiraj „El Mun
do" din Caracas l-a desemnat 
pe uruguayanul Enzo Frances- 
coli drept cel mai bun fotbalist 
al continentului american, in 
acest sezon. Francescoli joacă 
la clubul River Plate, din Bue
nos Aires, clasată pe locul 4 
în recent încheiatul campionat 
argentinian. Al doilea ales la 
respectiva anchetă a fost cu
noscutul internațional argenti
nian Ubaldo Fillol, portarul e- 
chipei campioană mondială in 
1978.

Campionul irlandez Sean . .eliy, 
cel mai valorat rutier (profe
sionist) al acestui sezon com- 
petițional. Iată-l in timpul tra
diționalului „Criteriu al așilor*, 
cursă desfășurată la Montreuil, 

lingă Paris

Tele£oto : A.P.—AGERPRES

doua oară consecu- 
„Balonul de aur**, 

revista „France

★
„Sportske Novosti"Ziarul 

din Zagreb a inițiat o anchetă 
în rîndurile ziariștilor, la care 
au participat 434 de condeieri 
ai presei sportive. Opțiunile 
lor, privindu-i pe cei mai va
loroși sportivi iugoslavi din 
1984, s-au oprit asupra jucătoa
rei de handbal Svetalana Da- 
sici, căpitana echipei campioa
ne olimpice la Los Angeles. 
Dintre băieți a fost ales schio
rul Jure Franko, medaliat cu 
argint in proba de slalom u- 
rlaș. la Jocurile Olimpice de 
la Sarajevo. Aceasta a fost 
prima medalie tiștigată de an 
sportiv din Iugoslavia la „O- 
limpiada Albă“.

Pentru a 
tiv, trofeul 
decernat de 
Football", a revenit fotbalistului 
francez Michel Platini. în ur
ma anchetei, care a’ stabilit cel 
mai bun fotbalist european al 
anului, Michel Platini a primit 
128 de puncte, fiind urmat de 
compatriotul său Jean Tigan*
— 57 puncte, Preban Eikjaer-
Larsen (Danemarca) — 48
puncte, Ian Rush (Țara Galilor)
— 44 puncte, Fernando Chalana 
(Portugalia) — 
Graene Souness 
puncte, Harald 
(R.F. Germania) — 12 puncte, 
Karl-Heinz Rummenigge (R. F. 
Germania) — 10 puncte, A- 
laln Giresse (Franța) — 9 
puncte și Bobby Robson 
(Anglia) 7 puncte etc.

La anchetă au participat 26 
de ziariști de fotbal din Europa, 
Michel Platini primind un 
număr record de 128 din 130 
de puncte posibile

18 puncte, 
(Scoția) — 16 

Schumacher

Sub iagrijirea 
Comitetului Interna
țional Olimpic • 
apărut la Lau
sanne lucrarea
„Mișcarea olimpică”. 
Este vorba de un 
volum tn care sini 
Înfățișate principiile 
olimpismulul. Idea
lurile sale puse tn 
slujba păcii șl a 
colaborării Intre 
popoare, precum și 
acțiunea sa in di
ferite domenii de 
activitate. precum 
cercetarea medlco- 
științlfică, ajutorul 
tehnic și pedagogic, 
amenajarea de baze 
sportive moderne 
etc. „Mișcarea ollm 
pică” este o lucrare 
de o deosebită im
portanță.
• Francezul Alalr 

Calmat (medaliat 
cu argint la patinaj 
artistic la J.O. de 
la Innsbruck, tn 
1964), in calitatea sa 
de ministru delegat 
al tineretului și al 
sporturilor, a anun
țat, cu prilejul unei 
conferințe de presă, 
că va susține În
scrierea în progra
mul Jocurilor Olim
pice din 1993 (mal 
ales dacă ele vor fi 
organizate la Pa
risi) a probelor de 
calac-canoe tn apă 
curgătoare, cunos
cute sub denumirea 
de slalom nautic. 
Pină acum această 
spectaculoasă disci
plină sportivă a mal 
figurat doar o sln-

gură lata in 
gramul Jocurilor, in 
1671, pe pista de la 
Augsburg, nu de
parte de MOachen. 
Cele trei titluri au 
fost cucerite de re
prezentanții R. D. 
Germane. Siegbert 
Horn K—1, Rein
hard Elben C—1. 
Walter Hofmann și 
Rolf-Dieter Amend 
C—î.
• Cea de a XV-a 

ediție 
Olimpice de 
va

a Jocurilor 
iarnă 

avea loc, precum 
Canada.

In statui .„„...a, la 
Calgary. Pregătirile 
pentru desfășurarea 
marelui eveniment 
al „Olimpiadei Albe 
•88” stnt tn plină 
desfășurare. Ince- 
ptnd cu amenajarea 
piftiilor de schi pe 
muntele Allan și 
Încheind, dacă vreți, 
cu construirea tram
bulinelor de 70 șl 
M m, primele din 
vestul Canadei. Tot
odată. au fost apro-

bate insiiiaa jocuri
lor, care reprezintă 
un fulg de nea, e- 
vident stilizat, și 
ideogramele diferi
telor discipline, al 
căror erou este un 
drăgălaș ursuleț, pe 
care le prezentăm 
alăturat.
• La Rennes, in 

Franța, a avut loc 
tradiționala compe
tiție a... filmelor 
sportive. Marele 
premiu, cel oferit 
de Comitetul Inter
național Olimpic, a 
fost decernat 
Iul canadian 
ning Brave4» 
— Alergare 
fală) realizat 
D.S. Evertt. Premiul 
municipalității din 
Rennes a fost acor
dat filmului bulgar 
„Anelia*. realizat 
de Galina Kraleva, 
dedicat campioanei 
mondiale de gim
nastică ritmică A- 
nedLa Ralenkova. în 
sfîrșit, premiul spe
cial al juriului l-a 
revenit italianului 
Bruno Bozetto pen
tru filmul său „Te
nis Club®

a...

filmu- 
„Run- 

(n.n. 
Irlum- 

de
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