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I Joi a avut loc in Capitală, 
prezența tovarășului 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socia
liste România, ședința comună 
a Consiliului oamenilor muncii 
de naționalitate maghiară și a 
Consiliului oamenilor muncii 
de naționalitate germană, car* 
an continuat, in acest cadru, 
dezbaterea sarcinilor ce revin 
celor două consilii din hotă- 
rîrile Congresului al XllI-lea 
al P.C.R.

Participanții au primit en 
vii și îndelungi aplauze sosi
rea in 
Nicolae 
vibrant, 
muncii 
ghiară și germană, 
tete de fierbinte dragoste, sll- 
xnă și recunoștință, față de 
secretarul general al partidu
lui pentru condițiile egale de 
muncă și viață asigurate tutu
ror cetățenilor țării, fără deo
sebire de naționalitate, pentru 
posibilitățile create ca ei să-șf 
aducă plenar contribuția la e- 
laborarea și înfăptuirea politi
cii interne și externe a parti
dului și statului. Ia realizarea 
programului de edificare a so
cialismului și comunismului in 
patria noastră.

împreună cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, in prezi
diu au luat loe tovarășii M>u 
Dobrescu. Ludovic Fazekas, 
Iiie Verdeț, Petru Enache, Ion 
Radu, Iosif Szasz, precum șl 
Mibai Gere, președintele Con
siliului oamenilor muncii de 
naționalitate maghiară. Eduard 
Eisenburger, președintele Con
siliului oamenilor muncii de 
naționalitate germană, alți 
membri ai birourilor consiliilor 
oamenilor muncii de naționali
tate maghiară și germană.

Lucrările ședinței comune au 
fost deschise de tovarășul Mi
hai Gere, membru supleant al 
Comitetului Politic Executiv al 

P.C.R., președintele

la
Nicolae

sală a tovarășului 
Ceaușescu, exprimind 

în numele oamenilor 
de naționalitate ma- 

sentimen-

Consiliului oamenilor muncii 
de naționalitate maghiară.

în continuare, au avui loe 
dezbateri pe marginea proble
melor înscrise Ia ordinea de «L

In Încheierea dezbaterilor șe
dinței comune, tovarășul Mibai 
Gere a spus:

„Exprimind încă * 
mărginită satisfacție 
noarea 
faceți, 
Nicolae 
general 
Român, 
cii Socialiste România, J 
parte la ședința comună 
consiliilor noastre, dau 
dorinței fierbinți a tuturor ce
lor de față și vă adresez res
pectuos rugămintea de 
cuvîntul in încheierea 
lor ședinței noastre".

Primit cu cele mai 
sentimente de dragoste și 
prețuire, □ luat cuvîntul to
varășul NICOLAE CEAUȘESCU.

Cuvintarea secretarului ge
neral al partidului, președinte
le Republicii, a fost urmărită 
cu deosebită atenție, cu depli
nă satisfacție și unanimă apro
bare. fiind subliniată, in re
petate rinduri, cu îndelungi 
aplauze și ovații.

Prin Întreaga desfășurare * 
lucrărilor ședinței comune, cei 
prezenți au dat expresie voin
ței ferme a oamenilor muncii 
de naționalitate maghiară și 
germană de a acționa. împre
ună cu Întregul nostru popor, 
sirius uniți in jurul partidu
lui, al secretarului său gene
ral. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, pentru înfăptuire* 
neabătută a hotăririlor Congre
sului al XllI-lea, pentru 
care» României socialiste 
noi trepte de progres și 
lizație.

Ședința comună a luat 
șit intr-o atmosferă de puter
nică însuflețire.
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președjnte al, Repubii- 
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In intimpinarea aniversării Republicii

AMPLE ȘI ENTUZIASTE
COMPETIȚII OMAGIALE

în Întreaga țară continuă să se desfășoare numeroase Între
ceri și manifestări sportive organizate in cinstea apropiatei uA- 
versări a Republicii. Dintre aceste ample și entuziaste ’compe
tiții omagiale, dotate cu „Cupa 30 Decembrie", consemnăm d- 
teva, transmise de corespondenții noștri.

GIURGIU: LA START —PESTE 3000 DE TINERI
în asociațiile sportive tfin 

municipiul și județul Giurgiu 
continuă Întrecerile dotate cu 
„Cupa 30 Decembrie". în com
petiții de box și lupte, handbal 
șl volei. In concursuri de șah 
șl tenis de masă, sportivii 
glurgiuvenl semnează o pre
zență spectaculoasă, cifrată la 
mai bine de 3 000 de partici- 
panțL Merită a fi relevat felul 
cum au fost organizate aceste 
Întreceri In asociațiile sportive 
din municipiul Giurgiu — 
Cetatea, Olimpia. Dunărea, 
Constructorul, Voința, Chimia, 
Textila. precum și în cele apar-

țlnlnd liceelor „Ion Maiores- 
cu“, industrial nr. 2, industrial 
de chimie etc. Zilele de vw-

//

V

In 
un

care ne aflăm repast 
puternic Imbold

cauți 
xlntă 
tru elevi de ■ activa in "riW? 
buri creata ad-hoc.

Este totodată de subBntat 
Interesul care există in Intre* 
cerile dedicate aceluiași evezd* 
meat tu comunei* C&ugănstaJ

Tr. BARBÂLATA — corespl

(Continuări la pag. S-D

FOCȘANI: FESTIVALUL ȘAHULUI VRÎNCEAH
Micii. La Întreceri au luci 
parte aproape 596 de șahiști 
Cifră fără precedent la acest 
festivaL Organizarea? Ireproe 
șabilă, asigurată de cornist* 
județeană de specialitate (pre* 
ședințe — Petricî Silvestru), t* 
colaborare cu Venua Cluh-șata

La Focșani, lntr-o frumoasă 
sală de club, amenajată cu 
sprijinul U.J.C.M. și al aso
ciației sportive Sporul, a avut 
loc Festivalul șahului vrln- 
eeaa, competiție de masă șl 
de performanță, acum la a 
IlI-a ediție, organizată sub În
semnele „Dadadei" și dedicată 
apropiatei aniversări a Repu- (Continuart la pag. 2-3) j

SÎNT MINDRĂ CĂ AM DEVENIT
PRIMA SPORTIVĂ A ȚĂRII MELE"

ne spune 
mondială

campioana olimpica
MARKKA PUICĂ

— Fellcitări Maricica 
Felicitări pentru excelentul se
zon "94, pentru victoriile obți
nute pe pistele lumii și — nu 
tn ultimul rind — pentru per
formanța de a fi devenit pri
ma sportivă română a acestui

Puică!

DUPĂ DEZBATERI FRUCTUOASE, ACțlUNl FERMEpentru Îndeplinirea obiectivelor stabilite
însemnări din sectorul 3 al Capitalei

O vizită la sediul Consiliului 
pentru educație fizică și sport 
al sectorului 3 din Capitală, 
într-unul din birouri îl aflăm 
pe profesorul loan Trandafir, 
metodist al consiliului... în mij
locul mai multor dosare pe care 
la rlnduiește cu grijă după cri
terii de el știute. Prompt ne 
pune in temă — „Sint dosare 
«Je adunărilor și conferințelor 
de dare de seamă și alegeri 
eare au avut loc in sector în 
această lună" — și, evident ne 
arătăm interesați să aflăm 
amănunte referitoare la această 
importantă acțiune în curs de 
desfășurare in întreaga țară.

Cum ni se comunică faptul că 
„adunările și conferințele de 
dare de seamă și alegeri din 
școli generale (35) și licee (17) 
— în total 52 — s-au și termi
nat", pornim o discuție pe 
această temă. Și aflăm lucruri 
interesante. Au avut loc 32 de 
adunări generale și 20 
ferințe (în funcție de 
elevilor din unitățile 
respective) ; în cadrul 
luat cuvîntul 350 de ______
panți ; în consiliile asociațiilor 
sportive școlare au fost aleși 
620 de membri, elevi și profe
sori, nu numai cei de speciali
tate, chiar și cadre de condu
cere, cum ar fl, de pildă, di
rectoarea Silvia Tabaeu, Ia Li
ceul de chimie, directoarea ad
junctă Natalia Raus, Ia Liceul 
de matematică-fizică nr. 3 etc.

Ce au discutat elevii In aceste 
adunări șl conferințe 7 Diferite 
probleme ale „vieții sportive

de con- 
numărul 

școlare 
lor aa 
partid-

din școală", dovedindu-ee inte
resați in rezolvarea lor. Unii 
au propus intensificarea activi
tăților eompeiiționale din Școală 
Ia anumite discipline cum ar 
fi voleiul, handbalul, fotbalul— 
alții s-au referit Ia mal buna 
gospodărire a bazei sportive 
proprii— s-a vorbit despre ne
cesitatea îmbunătățirii muncii 
de selecție pentru marile com
petiții de nivel republican cum 
ar fl „Daciada", „Crosul pio
nierilor" șl „Crosul tineretu
lui"— a fost criticată delăsarea 
unor elevi sportivi talentați ca
re nu se pregătesc eu seriozi
tate pentru a ajunge la sportul 
de performanță—

Remarcabilă ni s-a părut o 
altă inițiativă. în aceste adunări 
șl conferințe — in care au fost 
expuse planurile de măsuri 
pentru anul 1985 și de dezvol
tare a activității sportive pe pe
rioada 1985—1390, s-a stabilit (o 
noutate în sector t) — ca fie
care unitate școlară să fie În
drumată — prin obiective con
crete ale asociației — spre dez
voltarea unor anumite sporturi 
prioritare. Unele școli și licee 
se vor preocupa in mod special 
da răspîndirea voleiului, altele 
de a handbalului șa., și In 
principal — sarcină pentru fie
care unitate — de atletism. 
„Categorie, ne spunea tovară
șul L Trandafir. adunările și 
conferințele de dare de seamă 
și alegeri din școlile generale 
șl licee aflate in sectorul nostru 
sini temelia trainică pe caro

▼om construi in viitor o activi
tate sportivă mai puternică de 
o calitate superioară".

— Mulțumesc din 
inimă. Opțiunea zia
riștilor de sport ml-a 
produs o imensă 
bucurie, egală aproa
pe eu aceea a unei 
victorii olimpice— 
Sint mindră eă am 
urcat acolo unde au 
fost Nadia Comăneci 
și Io'anda Balaș, sint 
mindră că am deve
nit prima sportivă a 
țării mele. Sint mîn- 
dră, dar 
patriei, 
leg să-1 
succese, 
mulțumesc iubitorilor 
atletismului și 
tarilor, care 
dăruit creditul 
Voi face totul 
tru a le răsplăti tn- 
erederea.

și îndatorată 
căreia mă 
aduc noi 

Totodată,

raze- 
mi-au 

lor.
pen-

Modesto FERRARINI
fContinsor* 

ta oaa t—3)

Hristache NAUM

Gălăfeanca Flța Lovin, medaliată
olimpici

Galați: CÎTE DINTRE SPERANȚE
se vor Împlini In viitorul

CICLU OLIMPIC?
Orideunde vii, pe drum 

asfalt ori de apă, Galațiul 
tace semne prietenești și 
Îndreaptă spre el de departe, 
că te și crezi la porțile sale 
etnd de fapt mai ai incă o ca
le bună de străbătut Ce n-au 
făcut secolele au făcut doar 
patru decenii, transformînd din 
temelii orașul vechi lntr-o 
splendidă și modernă așezare 
urbană, spre mîndria oameni
lor săi și a țării.

Activitatea de educație fizi
că și sport a Însoțit firesc, 
dezvoltarea municipiului, spor
tul maselor — și îndeosebi 
„Daciada" — promovînd, tot 
firesc, performanța. Pentru că 
no referim la ciclul olimpie 
Încheiat anul acesta și mai a- 
Ies la noul ciclu. In vederea 
Jocurilor Olimpice din anul

de 
iti 
te

aici nn- 
au făcui 
județului 

vremlL 
nu vom

1988, nu vom aminti 
mele sportivilor care 
faimă municipiului, 
și țării de-a lungul 
Deși e sfîrșit de an.
insista nici pe cei mai recenți 
laureați ai marilor întreceri, 
mărginindu-ne să amintim p« 
Nicu Vlad — medalie de aur 
și Fița Lovin — medalie d* 
bronz la Los Angeles. Cum s* 
spune, ce-a fost a fost, ne in
teresează ce va fi. în căuta
rea „perspectivei", am trecut 
pe la Sala sporturilor, la Boa 
Club Galați, la C.S. Universitar* 
la C.S.M. Dunărea, la pati
noar, la arena de popice de ta

Mircea COSTEA 
Telemac S1RIOPOL

(Continuare In pag, 2-3)



mentul golgeterilor la hochei

NEAGU

materiale care 
aceluiași atri-

Dorin Degan la fisele, impingător, 
Costel Petrariu 

Foto : Aurel D.

La începutul sezonului, Dorin Degan printre cei mai

buni piloți din lume I ® 11 patinoare artificiale fără

nici un patinator artistic I? S Sănii de concurs .made

in Romania" © Dinamovistui Solyom, lider în clasa

INTR-0 COMPANIE SELECTA 
(reprezentanți a 14 țări, printre 
care Anglia. Austria, Canada 
R. D. Germană. R. F. Germania. 
Italia, S.U.A.. U.R.S.S.) șl avtnd 
drept țel cucerirea unul presti
gios trofeu — .Cupa Mondială”, 
Dorin Degan ocupă locui 2 In 
clasamentul piloților. el tctallztad 
după „Cupa Veltins” și „Cupa 
Sarajevo” 37 p (pe locul I : Jeff 
Jost — S.U.A. eu 45 p). Locurile 
* și 4 stat ocupate de valori re
cunoscut”. precum Hans Hiltc- 
brand (Elveția) și Detlef Richter 
(R.D.G.) ambii eu 36 p . ta ei>- 
«âmentv echipajelor (25 de echl-

9!

patinajului nostru 
datora unei baze 
ar sta sub semnul 
but Oare așa stau, tatr-adevăr, 
lucrurile ’ La o analiză atentă 
se observă, insă că există des
tule patinoare artificiale ta țară 
pe gheața cărora nu alunecă nid 
măcar o patină de ..artistic”. Să 
le enumerăm : Brăila, Buzău, 
Medgidia. Gbeorghenl, Hunedoa
ra, Iași, Suceava. Tg. Mureș, Si
biu, Sf. Gheergbe, Constanța. 
Ce-1 drept, doar patinoarul din 
Gbeorghenl este acoperit, oferind 
condiții optime pentru marea 
performanță. Bine ar fl insă ea 
<1 celelalte ■ J ----------------
menirea ta 
struirti. Cu

unui atelier pentru repararea 
Speciali?-

SLALOM!

să-și Ir. Se plinească 
aria selecției ți a ta- 
siguranță eA numărul

I
2

I
I

• TINARA ABSOLVENTA a IZ.F.S.. Manuela Bădițoiu, cu spe
cializare patinaj artistic, este noua antrenoare a clubului brașo
vean Tractorul. După primele ieșiri la lucru pe gheață Împreună 
cu elevele și elevii săi axată ci are toate șansele de a deveni 
un cadru de nădejde al acestei discipline. S-o vedem șl In con
cursuri ! • ANTON CRIȘAN (vi-1 mal amintiți : 11 ani portar 
titular al ..naționalei", peste 300 de partide In Divizia -,A”), 
actualmente antrenor la echipa de boebei Steaua (recent 4—î 
eu S. C. Miercurea Ciuc în turneul de la București) : „Tot res
pectul pentru antrenorul Iul S. C. Miercurea Ciue, fostul inter
național Zoltan Czaka. Elevii lui știu acum ce Joacă, echipa e 
ta progres, de aciim Înainte va fi din ee ta ee mai greu să 
evoluezi In campania ei. Felicitări 1“ • MAI StNT de realizat 
lucrări la pîrtia de sanie de la Sinaia (Cotă): acest obiectiv nu 
este încă gata să primească pe concurențl, așa cum eronat 
am informat în rubrica noastră trecută. Informația greșită ne 
fusese oferită, nu cu cele mal bune intenții, de C.S.O. Sinaia I 
• CIRCULA ȘTIRI cum că „Cupa drumarilor", competiție de 
schi cu un statut distinct de 33 de ani încoace, de mare pres
tigiu In rîndul bucureștenllor mari și mici, s-ar putea „înju
mătăți” în acest sezon, printr-o hotărîre administrativă bizară, 
care recomandă eliminarea de la start a unora dintre membrii 
(elevi și studenți) familiilor celor care stat membri activi al 
asociațiilor sportive sindicale cu drept de participare • ÎN 
PROBA de slalom din cadrul concursului cu punctaj F.I.S. de 
la Skopja Luka (Iugoslavia), Zsolt Balazs s-a clasat pe locul 
14, intr-o companie selectă, din care n-au lipsit Joel Gaspoz 
(vlcecamplon olimpic) și Jose Kuralt, clasați In această ordine 
pe primele două locuri. La ...mal sus ! © DUPĂ 3 CONCUR
SURI din „Cupa Mondială”, dubloul român de sanie alcătuit 
din I. Apostol — L. Băiănoiu se aflâ pe locul 10, eu 3 p, pe 
locul I aflîndu-se multiplii campioni olimpici și mondiali Hof
fman — Pietzcb (R. D. Germană), cu 22 p. Punctează 13 echi
paje, deci e loc de mai bine...

&

i
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LA BRASOV. ÎNTRECERI POI
DOTATE CU „CUPA 30 DE

I

paje), România 
Costel Petrariu) 
>—24 p, primul 
S.U^A. (Jeff Jost — Hal Hoye) cu 
29 p. Ultimele întreceri din ca
drul „Cupei Mondiale* vor fl 
„Cupa națiunilor* (2—6 ianuarie, 
ia Igls) și Campionatul european 
de seniori (15—?6 februarie, la 
Staint Moritz).

După ce. în sezonul trecut, Do
rin Degan s-a afirmat ca un va
loros pilot al echipajelor de 4 
persoane. lată că, din această 
Iarnă, el se arată șl un virtuoz 
al flselelor bobului de 2 persoane 
și promite prin această prismă 
ocuparea unui loc de frunte în 
clasamentul ..Cupei Mondiale*, 
ceea ce ar fi o frumoasă pre
mieră românească în Istoria aces
tui sport. (D. ST.)

(Dorin Degan — 
se află pe locul 
fiind ocupat de

• PATINAJ ARTISTIC

I
patinatorilor noștri de „artistic* 
ar fi depășit pînă acum anemica 
cifră de 70, determlnlnd, astfel, și 
o reprezentare mal competitivă 
Pe plan internațional.

Fără nid o secție de patinaj 
artistic care să ființeze în locali
tățile amintite, Consiliile Județene 
de educație fizică și sport res
pective își au partea lor de vină, 
fără îndoială. Pot evoca, la rîn- 
du-le, apărîndu-se, penuria reală 
de cadre tehnice de specialitate. 
Explicabilă, într-o oarecare mă
sură, avînd în vedere că Institu
tul de Educație Fizică și Sport a 
renunțat de doi ani la speciali
zarea în patinaj. Din păcate, din 
tot acest carusel al lipsurilor, 
păgubaș nu este altul decît... pa
tinajul artistic. (L C.).

• SANIE

a
săniilor de competiție.
til 7 Antrenorul lotului național 
de sanie. Valentin Paiuc, șl se
cundul său (la A.S.A. șl la e- 
ctiipa reprezentativă) Iacob Ispas. 
O dată cu trecerea săptămlnilor, 
cei doi mari pasionați ai sportu
lui săniei au devenit pe rlr.d lă
cătuși, electricieni, specialiști in 
aerodinamică, maeștri in prelu
crarea unor rășini speciale, iar 
acum au oferit componenților Io
tului national al țării o sanie de 
dublu și cinci pentru individual, 
flecare dintre ele adaptate la 
specificul de a conduce șl la 
gabaritul concurenților. Marea 
reușită de plnă acum este reali
zarea formei aerodinamice a 
„mașinilor-, răminind de finisat 
șl îmbunătățit curburile la pa
tine. Această din urmă lucrare, 
deosebit de dificilă din cauza fi
nețe! cu care trebuie elaborată 
flecare operație (în Austria, 
V.R.S.S. șl R. D. Germană, prin
cipalele producătoare de sănii 
competitive, aceste lucrări stnt 
efectuate electronic 1) necesită 
Insă o perioadă sporită de timp 
pentru rezolvare, întrucît con
structorii noștri caută soluția 
prin încercări repetate, ta pri
mele competiții ale sezonului, 
noile sănii au dat satisfacție, ară- 
tlnd inimoșilor lor constructori 
că se afl? pe drumul cel bun. 
Ajutorul unor întreprinderi cu 
posibilități (exemplu bun dat, 
plnă acum, de I.R.M.A. București 
ar putea fi urmat !) Be face Insă 
necesar acum, cînd lucrările ar
tizanale devin In mare 
Ineficiente... Cine se 
(RD. T.).

uletinul
h

Prin amabilitatea Serviciului preve
derilor de scurtă durată ale vremii 
din Inslr.vtul meteorologic ți hidro
logic, Iotă grosimea stratului de ză
padă din uneie zone montane : Se
meme 30 cm. Sinaia — Cotă 70 cm. 
Muntele Mic *7 cm. Paring 35 cm, Păl
tiniș 22 cm. Bilso-Lac 55 cm. Intorsura 
Buroulii 28 cm. lăcăuți 20 cm, Sdna 
de Vale 51 cm, Băițocra 29 cm. Co
rla 90 cm, Voineoso 36 cm. Predeal 
60 cm. Babele 78 cm. Fundata 56 
cm. Omul 30 cm, iezer 27 cm, Rarău 
43 cm. Ceahlău — Toaca 30 cm. In 
următoarele zile, ninsoarea va con
tinua să cadă, iar temperatura se 
anunță in scădere.

Numeroase și variate compe
tiții sportive de masă, 
cu «Cupa 30 Decembrie" și în
scrise sub genericul „Daciadeî", 
au fost organizate în aceste 
zile pe meleagurile brașovene.

La patinoarul Tîmpa, aparți- 
nînd U.J.C.M. Brașov, patina
torii viteziști s-au intîlnit în 
două interesante concursuri. în 
primul și-au disputat întîieta- 
tea tineri 
doilea cei 
rite școli din Brașov. La înce
pători au ' ‘
pe cei 500 m (patru ture a 125 
m), Reka Darnoczy, Liceul An
drei Șaguna. și Mădălin Mun- 
teanu, Liceul Unirea. La avan
sați primii au trecut linia de 
sosire Radu Oanță, de la Școala 
generală nr. 3, și Simona Țiței, 
de la Școala generală nr. 28. 
Organizatorii întrecerilor, res
pectiv C.J.E.F.S., au oferit fru
moase premii celor care au ur
cat pe podium. Alt concurs a 
fost organizat de C.S.Ș. Steagul 
Roșu, pentru cei mai tineri pa
tinatori viteziști, pe mai multe 
categorii de vîrstă. printre cîș- 
tigători numărîndu-se Cristina 
Pitiș, de la 
tian Pavel, 
la categoria 
ria Matiaș 
nioare II, precum și Alina BIrț

i, dotate

începători, iar în al 
avansați, de la dife-

terminat învingători.

Tractorul, și Clis
ele la organizatori, 
speranțe, Ana Ma- 
(Tr actorul) Ia ju-

și Marian Ro: 
copii I.

Interesante 
rile de popicei 
misia sport 1 
Consiliului ju 
telor, împreu 
de specialitaț 
C.J.E.F.S. Bra 
„nelegitimați“J 
concurenți din 
țive și-au disi 
60 bile 
revenind 
licu, de 
222 p.d., 
Tractorul, cu

în sala Licl 
pe lingă ind 
rom Codlea, 3 
multe localita 
Brașov s-au 
frumos concuJ 
să, în care. I 
Preda, de la a 
comuna Cristl 
a cîștigat fid 
sora sa, Dani 
a VlII-a a 
scorul de 3-1 
mules TorokJ 
dustrial Traci 
2—0 (21—18. I 
decisiv cu Gl 
de la Șoala’l
Brașov. I

C.l

mixtl 
spor 
la I 
și Q

@ HOCHEI

FOCȘANI
(l/rmare im pag. I)

Consemnăm și numele lau- 
reaților : elevi clasele I—IV,
Iulia Vlaicu (Șc. gen. 9 Foc
șani) și S. Agache (Șc. 
Adjud) ; clasele V—VI, 
nela Ghițacu (Șc. gen. 
Sării _ - - -
(Șc. gen. 
VII—VIII, 
(Șc. gen.

Vidra) șl P.
9 Focșani) ; 

Daniela
Movilița —

gen. 1
Mari- 

. Valea
Lazăr 

clasele 
Damian 
Panciu)

și S Balcan (Șc. gen. 1 Ad
jud) ; clasele IX—X, ~ ’
Postoiache (Lie. Vidra) 
Pușcașu (Lie. Vidra), 
XI—XII, Georgeta
(Lie. ind. Adjud) și C.
(Lie. ..Al. Ion Cuza Focșani") ; 
tineri
tuții, Paula Abăîașei 
Bclciu (Adjud).

La performanță, pe 
s-a situat candidatul 
estru Eugen Găureanti (coop. 
Sporul Focșani) cu 8 p (din 
10 posibile).

Sonica 
și D. 

clasele 
Grecea 
George

Gll
(Urmai

măsură 
oferă ?

pe care 
Divizia 

(grupa I valorică) are urmă- 
clasament Intermediar,

© „CUPA FAIR-PLAY” 
șl-o dispută echipele de 
„A” " ' ~
torul 
după disputarea a două tururi : 
1. DUNĂREA GALAȚI 11S minu
te penalizare, 2. Progresul Mier
curea Ciuc 118 min. pen., 3. 
Steaua 128 mln. pen., 4. S.C. 
Miercurea Ciuc 134 mln. pen., 5. 
Viitorul Gheorgheni 13S min. 
pen., 6. Dinamo 163 mln. pen.
• După turneu! de la Bucu

rești, iată și CLAS AM UNTUL 
GOLGETERILOR, alcătuit de a- 
cest mare iubitor al hocheiului 
care este Viorel Păunescu, harnic 
activist al federației : 1. SOL
YOM (Dinamo) 27 (22+ S) p, 2. 
Cazacu (Steaua) 22 (14+8) P,
3. Gereb (S.C. Miercurea Clue) 
22 (11+11) p, 4. Tureanu (Dina
mo) 20 p, I. Pisăru (Dinamo) 12 
p, 8. Hăl&ucă (Steaua) 12 p, 7—1. 
Chlriță (Steaua), E.
Miercurea Ciuc) 18 p, 
(Steaua) 16 (11+5) p, 
tails (S.C. Miercurea 
(8+7) p etc. Deci : 4 
la Steaua, 3 de la Dinamo șl 3 
de la S.C. Miercurea Ciuc.

Antal (S.C. 
». Gerexuiy 
10, L. Bar-

Ctue) K
Jucători de

• S-A SPUS ADESEA câ sără
cia (cantitativă și calitativă)

• CONDUCEREA A.S.A BRA
ȘOV a avut o bună idee favorl- 
rtnd organizarea prin autodotare

n”—i

(urmare din pag

Voința, la baza nautică, 
stadion... Era o vreme ploioa
să și rece, nici in săli nu era 
prea cald, dar se lucra tadîrjit. 
Sarcinile stabilite — pe baza 
orientărilor și indicațiilor cu
prinse în Mesajul adresat de to
varășul NICOLAE CEAUȘESCU 
Conferinței pe țară a mișcării 
sportive — pentru viitorul ci
clu olimpic, intr-o ședință lăr
gită a Comitetului executiv al 
C.J.E.F.S. Galați, la care am 
asistat, sînt mari și de răspun
dere. Ele vizează, concret, fie
care club și asociație cu secții 
de nivel olimpic (C.S.U. — at
letism, C.S.M. Dunărea — ca
iac-canoe) sau internațional 
(B.C. Galați — box, Ancoia 
S.N.G. — caiac-canoe, C.S.Ș. 
nr, 1 — gimnastică, inot și 
handbal, ~
lupte, haltere 
gheață, C.S.U. 
ța — popice), 
ganele sportive 
buții, ne-am convinși, 
cantonează in sporturile 
au adus satisfacții, ci 
curajos altele, înscriindu-le in 
Hsta celor 14 ramuri prioritare 
(atletism, box, caiac-canoe, fot
bal, gimnastică fete, haltere.

caiac-canoe, 
gimnastică, inot
C.S.M. Dunărea 

și hochei pe 
— volei, Voin- 
Pentru că or- 
și cele cu atri- 

nu se 
care 

atacă

handbal,
lupte, popice, tenis de cimp și 
volei) dintre ele 5 desprinzm- 
du-le ca discipline ta care tre
buie realizată înalta perfor
manță (atletism — sprint, gar
duri, semifond, fond și po- 
liatlon, box, caiac-canoe, lupte 
și hochei).

Așadar, majoritatea sporturi 
din programul olimpic. între 
acțiunile menite să asigure re
zultatele planificate pentru a- 
nii 1985—1990 se înscriu largi 
acțiuni de selecție prin care 
vor trece circa '65 000 de copii, 
tineri și tinere, pregătirea a cel 
puțin 25 de candidați olimpici 
și 150 de sportivi de categoria 
I, un număr substanțial sporit 
de sportivi care 6ă merite se
lecția in loturile țării ta vede
rea obținerii de medalii la ur
mătoarele competiții internațio
nale, cu principal obiectiv 
Jocurile Olimpice ale anului 
1988. Numărul mare de Juniori, 
unii dintre ei ta pragul se- 
nioratului, care au obținut re
zultate bune în ultimul timp, 
existența unul corp de tehni
cieni capabili, ca și condițiile 
de pregătire de care se bucură 
justifică încrederea ta viitoarele 
performanțe de valoare.

L-am rugat pe prof. Florin

Balaiș, președintele CJ.EJ.S. 
Galați, să ne recomande pe 
câțiva dintre sportivii nomina
lizați pentru viitoarele mari în
treceri, inclusiv Jocurile Olim
pice. Nu i-a fost ușor să alea
gă din cei 64. S-a oprit, to
tuși, la câțiva, făcând mențiu
ne că și alții ar putea fi ci
tați- La atletism — de pildă — 

indeoeebi 
de 

bal-

speranțele se leagă 
de atleta Liliana Năstase, 
la C.S.U., vicecampioană 
canică, alergătoare de garduri 
și heptatlonistă antrenată de 
prof. Doru Crișan. Dintre bo
xeri se impune Cristian Băltă- 
țescu, un pugilist de 19 ani, 
care cintărește acum 75 kg. O- 
biectiv: Jocurile Olimpice, pen
tru care și el și antrenorul Oc
tavian Amăzăroaie sînt hotă- 
rîți să nu precupețească nimic. 
Dintre sportivii de la caiac- 
canoe ne-au fost amintiți Doru 
Ciobanu (Ancora Ș.N.G., an
trenor Isac Totolici) și Ionel 
Oprea (C.S.M. Dunărea, Vasile 
Mănăilă). Au 17 ani, fac parte 
din lotul național de juniori și 
se scontează ca ta 1986 să pro
moveze în cel de tineret, iar 
ta 1988 să se alinieze la star
tul olimpic. O reală speranță 
este și gimnasta Mădăltaa Tă- 
nase, de la C.S.Ș. 1 Galați, an-

din întreprinderi-tasti-
și C.

locul I 
de ma-

Hotarele, Vil 
cembrie. H 
Mihăilești, I 
Slobozia, CJ 
in care, ci 
drelor didaq 
al profesagB 
zică), apr^H 
tineretul ini

„SINT minora ca am devenit prima sportiva a
(Urmare din pag. 1)

Și Maricica, veți vedea, face 
tatr-adevăr totul. în Poiana 
Brașov, unde purtăm discuția, a 
nins din belșug. Spre bucuria 
schiorilor. Dar nu și a... atleți- 
lor. Au muncit toată dimineața 
să degajeze pista stadionului. 
Muncă, nu glumă, să dai la o 
parte câteva tone de zăpadă. A- 
cum, prima sportivă a țării se 
pregătește de... start. Asistată 
de antrenorul (și soțul) său 
prof. Ion Puică, pleacă tatr-o 
cursă de control pe... 5 000 m. 
Afară-1 frig, oamenii umblă 
îmbrăcați ea de... iarnă. Mari
cica aleargă, aleargă, aleargă 
ca. .. vara !

— De ce atita... grabă T
Prof. Ion Puică privește ero- 

nometruL îi 
„E bine 
ne spune:

— Pentru

Si
strigă 

l apoi.
Maricicăi 
xîmbind.

1985 
I

că
an foarte greu

— Stai o clipă. Aș 
tatii să vorbim de *84 și, pe 
urmă, de anul care vine.

vrea mai

trenată de prof. Paid Gălea. 
Locurile I, cu echipa șl la să
rituri, cucerite In .Cupa Prie
tenia* din acest an se vor o 
primă treaptă pe scara mari
lor realizări viitoare. La cei 
21 de ani ai săi, luptătorul de 
greco-romane Petrică Cărare 
(C.S M. Dunărea, antrenor Du
mitru Popescu) este in vede
rea lotului olimpic, ta care 
speră să promoveze d Dumi
tru Buleandră, de la lupte li
bere, pregătit la același club 
de Ion Popescu.

De la C.S. Universitar, prof. 
Traian Vîlsan are o voleibalis
tă multilaterală, cu o lovitură 
năpraznică, Speranța 
membră a lotului național, 
prof. Alexandru Păunescu 
jucător, Ion Dobre, ta lotul 
tineret și care urmează ea 
anul 1987 să promoveze ta

Găman, 
iar 
un 
de 
ta 

lo
tul olimpic. Un voleibalist va
loros se dovedește a fl gl tl- 
nărul Alexandru 
C.S.Ș. 1 Galați, 
prof. Constantin

Dar, așa cum 
președintele Consiliului 
țean, numărul planificat 
sportivi nominalizați este con
siderat ca 
locurile nu 
așteaptă ca 
din oraș și 
intensifice eforturile, să 
ce pe o nouă treaptă de cali
tate activitatea de selecție șl 
pregătire.

Nicolau, de la 
pregătit de 

Danllescu.
ne asigura 

jude- 
de

sarcină minimă, 
stat., limitate și se 
unitățile sportive 

tehnicienii Jor să-și 
ridl-

— Despre ce-a fost poate 
să-ți vorbească mai bine Mari
cica. Eu aș vrea doar să-ți a- 
mintesc — și sper să nn te 
superi — că ai omis din pre
zentarea ei cele trei recorduri 
realizate anul acesta: 
limpic — Pe 3 000 m 
și cele două naționale 
1000 m --------- ‘ -
3:57,22). 
fi, dacă

— Firește, notez cu 
și fac cuvenita completare.

— Ei bine, Ia Jumătatea lui 
februarie s-ar putea să albă 
Ioc revanșa cu Mary Decker ! 
Analizăm cu atenție propune
rea ei de a se organiza o în
tâlnire pe 3 000 m, chiar pe 
stadionul olimpic din Los An
geles I Sigură este participarea 
la „Grand Prix" și. 
lui în proba de 
luați ca o formă 
ei ea o obligație 
totul numai prin _ 
tortei. în fine, sînt europenele 
de sală în martie, la Atena, 
Balcaniadele de cros și de pis
tă, „Cupa Europei", atîtea și 
aiîtea. De aceea, trebuie să nu 
irosim nici o zi, nid o oră, 
să ne pregătim continuu, la cei 
mal înalți parametri.

Am notat totul. Și reflectez. 
Puși cap la cap, 
parcurși de Maricica 
an ar ajunge pentru 
jura Europa.

ccl o- 
(8:35,96)

— pe 
(2:35,7) șl 1500 m 

în rest, despre ce va 
te interesează...

plăcere

eiștigarea 
3 000 m. N-o 
de infatuare, 
de a privi 
prisma vie-

kilometrii 
intr-un 

a incon-

Maricica^
— Ob^Jtâ
— Bineînțq
— Suporți
— Da, cu 

relaxantă, si 
bleme, să n 
eșecuri...

— Despre 
fi vorba, fii 
vut. Aș vrei 
vorbești des 
bucuriile lui

— Fie. T 
sigură, curs] 
Los Angeles] 
spun eă eu 
guri că o voi 
Decker ?

te.
— Ei^binel 

cabil^^ve J 
a dus-o la I 
Nn puteai I 
fără să-i vl 
dimensionați 
pe cer, nu I 
un televizorl 
pu! zîmbindl 
foiești un 1 
Că A fost I 
totul pe o I 
scris decit ■ 
a vrut să I 
mondial. înl 
greu să rea 
dacă n-ar fl

iesc.J 
te.

— De ee-ai rămaș pe gin (se știe), ași
duri ?, mă Întreabă. că eram ml

— Să-ți spun 7 Mi-e că ie pentru că el
superi— și moral ml

— Lasă slalomul pentru cei — Aș vrei
care sînt acum în Kanzel numai pentl
dă-i drumul ca la coborîre nuiește, ci 1

— Mă gtadesc că Maricica a mente mă 1
împlinit, totuși, 34 de ani... fost ml

— Ei, și 1 La Los Angeles din 19#î ? jî
nu-1 avea ? S-a dat vreodată o 
medalie pe „actul de naștere"? 
Maricica are atiția ani eîțl ara
tă in alergările sale. Potenția
lul nu se măsoară în ani, ci 
ta centimetri, în secunde, în 
recorduri și în victorii. A ară
tat-o și o va demonstra șl ta 
1985. Vei vedea...

Ninge ! Maricica a terminat 
cursa de control și pleacă la 
hotel. Antrenorul înscrie cifra 
indicată de cronometru ta- 
tr-un grafic, compară, pare 
mulțumit. Grupuri de schiori 
se îndreaptă spre teleferic, ti
neri, numeroși, veseli, exu
beranți se bat cu zăpadă, lan
sează „iodlere* spre tării, rid 
șl ctată. Stat ta vacanță-. Va
canța pe care Maricica și Ion 
Puică nu și-o pot permite. Ce
lebritatea obligă...

Apare ta bolul hotelului si

— Clipa i 
nul olimpie 
fiind, am ud 
tă a podiud 
sub privirii! 
spectatori vi 
mea și alei 
Mi-am dori 
astfel de cil 
tării urcîndl 
răsp ndindul 
eele patria 
să-ți explici 
numai de d 
despre ambl 
mai bună I 
ti. Este voi 
s-a cuibăriți 
mele suceel 
cândva in | 
faimei spori 
lume. Momi 
acest lucru I 
minunat ! I



la categoria

st gi intrece- 
nizate de co- 
i din cadrul 
i al șindica- 
i tehnicienii 
lin cadrul 
numai pentru 

aproape 70 
socialii spor- 
întîietatea la 
itoria finală 
: Felia Cea- 
necanica, cu 
doran, de la 
pice doborîte. 
industrial de 
derea Colo- 
•tivi din mai 
ile județului 
ilnit Intr-un 
tenis de ma- 
rte, Ramona 
generală din 
lașa a Vl-a, 
susținută eu 
Ia, din clasa 
iși școli, cv 

băieți Ro
ii Liceul ln- 
a învins cu 
) In meciul 
Lăchimțean. 
jrală nr. 24

— coresp.

1.1)

>ița, 30 De- 
. Frățești, 
a, Vedea, 
și Găujani,

mai ales 
ucație fi- 
copiil fi 
participă

MELE
<■

fie

nu poate 
i-W prea •- 
e rog să-mi 
-est an fi

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Lndo- 
men-

esează, sini 
ipieă de la 
:rezj dacă-tl 
am fost ri

pe Mary I

I
I

teribil, 
stradă 
supra- 

ehiar și
deschizi 

vezi chi- 
1 să răs- 

i să dai de 
i să mizeze 
Nu s-a ta
in, din care 
n triumf— 
condiții era 
hle. Chiar 
din vina ei 

îs-o. Pentru 
decit 

gătită tactic

nu
obiș- 
real-

spui, 
șa se 
■u că 
ză : care a
! ment

pe siadio- 
ros Angelea 
rima treap- 
e premiere 
Ioccos
toată

de 
lu- 
t.v.

văd steagul 
salt imnul 
rdurlle in 
a știu cum 
vorba na 

personali, 
mi ști cea 

e, aplauda- 
lorința care 
, de la pri- 
1 H (1 «1 
port făclia 

nânese in 
«d realizezi

ieauna

I
I

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Divizionarele ,,A“ 

la sfirșilul turului

RAPIDITATE, INVENTIVITATE,
• „Roș-albaștrii“. antrenați 

pică in etapa a șaptea de Fl. 
Halagian și V. Dinuț și in 
continuare de Em. Jenei și A. 
lordănescu, au încheiat prima 
jumătate a cursei prin două 
„cifre de control" care explică 
în xlargă măsură titlul de li
deri de toamnă: neinvihși in 
jocurile din deplasare (13 punc
te din 16 posibile) și un gola
veraj impresionant 40—10. în- 
tîia performanță s-a realizat, 
credem noi, printr-o exprima
re permanent ofensivă a jo
cului; a doua vorbește dar 
despre apariția unui echilibra 
de care formația burureștear.ă

întregului grup de jucători, 
deși in el sint reprezentate 
mai multe promoții de spor
tivi. S-a creat însă • aseme
nea legătură psihică intre noi 
incit întreaga muncă de pre
gătire, desfășurată în condiții 
excelente, a găsit un mediu 
propice și s ți avut roade 1- 
mediate**.

• Considerăm că inimosul 
mijlocaș al liderului a vorbit, 
în adevăr, despre un element 
primordial al reușitei Stelei. 
Vom încerca să amintim jj 
altele. In primul rtad opera
ția de completare a totalul.

1. STEAUA 17 12 4 1 40-10 28
9 Puncte realizate ocaso : 13 (e prardut 3ooâ cu EHname f eme 

cu F. C. Argeș) ;
• Puncte obținute in deplasare : 13 (cite dcuă ca Chimia »— vo

cea, Politehnica lași. F.C. Olt. F.C. Bihor șl S C. Bocae, cfte «nV ee 
A.S.A. Tg. Mureș, Sportul studențesc și F.C.M. Brașov).
• Golgeterii echipei i Pițurcă 8 goluri. Stoica 6, Lăcătuș șl Roda 

II — cite 5, Petcu 4, Majaru 3, Bolint. Pușcaș șl Bolănl — cita 2. Be- 
lodedici 1, Mărginean (Continui) și Eftimie (F.C Olt) - dte un oa- 
togol.

9 Jucători folosiți : 19 ; Ducodaffi șl Stoica — cite 17 meciuri, Băr- 
bulescu, Bumbescu, Eduard șl Majaru - cite 16, Lăcătuș șl Prțurcă - 
cite 15, lovan 13. Petcu. Pușcaș și Bolint - cite 12. Bolănl șl Radu 
II — cite 10, Belodedicl 8, Tătăran 5, Lourențiu 3, Soare 2, Stingaciu 1.
• A beneficiat de 7 lovituri de la 11 m : 3 transformate (Majora 2. 

Petcu), 4 ratate (Majaru, Radu II, Băloni, Petcu).
G Jucători eliminați t Pîțurcă (etapa a 16-a).
© Cartonașe galbene : 19, cele mai multe : Eduard, Petcu și Majora 

- cite 3.
® A expediat 278 de șuturi (181 acasă — 97 In deplasare), dintre 

care 147 pe spațiul porții (104 ocasă - 43 In deplasare).

avea mare nevoie (vezi tre
cutele ei „explozii” și „cobc- 
riri“) ; intre atac și apărare.

• Ce a determinat împlini
rea jocului ? Ce elemente ar 
trebui enumerate intr-o pre
zentare a argumentelor care 
au ridicat pe Steaua pe cea 
mai înaltă treaptă a clasamen
tului turului ? Aflat Intr-o 
postură autorizată, de căpitan 
de echipă și de cel mai vechi 
jucător al actualului lot, T. 
Stoica are următoarea opinie: 
„Cred că cel mal important 
factor al succesului nostru in 
sezonul de toamnă l-a repre
zentat unitatea sufletească a

Unui grup cu multe valori de 
toate viratele performanței l-a 
mai fost adăugat unul cuprin- 
rind jucători din toate Bniile 
îL de asemenea, de diverse ca
tegorii ale experienței comoe- 
tițlonale; de la recordmanul se
lecționerilor În echipa națio
nală, Bolănl, la foarte tinărul 
Stingaciu, treci nd pe la Băr- 
bulescu, Bumbescu șl Radu n. 
In felul acesta. Steaua a ajuns 
să dispună de un tot bine a- 
ooperit pe toate posturile, cum 
se poate vedea și din această 
schemă in care i-ara trecut pe 
titulari frecvent, dublați de 
rezervele lor:

Duca dam 
Stingaciu

Bărbulescu
Laurențiu

Bumbescu
Tătăran

Iovan Eduard
Belodedicl

NEVOIA DE ÎNCREDERE
EFICACITATE !

TUDOREL STOICA

tactice asemănătoare; 3. ace
eași situație și pentru jocul 
vîrfurilor (Lăcătuș — Pițurcă), 
eare a crescut in productivi
tate in finalul tarului mai ea 
seamă prin „traseele fără ba
lon* ale primului.
• Amintind virtuțile, nimeni 

nu poate crede că au dispă
rut deficiențele. Dacă ar fi să 
vorbim doar de una și anume 
de acea clătinare a eșafodaju
lui tactic in fața echipelor 
răbdătoare, insistente, cu joc 
calculat, metodic și ar fi de 
ajuna. Dar scăderi mai există 
și va mai fi vorba despre ele 
in aceste săptămini de „fot
bal la gura sobei*. Pînă atunci 
să subliniem reușita, la jumă
tate de campionat, a Stelei. O 
reușită a Jocului rapid, itrven- 
flv, eficace.

—O intimplare din fru
moasa carte cu povești a 
fotbalului. Era în mai ’82. 
La București, intr-un trial 
al tineretului, un necunos
cut venit de pe litoral. Nu 
ajunsese titular la F.C. Con
stanța. mai mult. echipa 
mării se zbatea in ..apele 
retrogradării", așa incit multi 
au ridicat din umeri: „Ce 
i-a venit lui Cornel Drăgu- 
șin să cheme pînă și rezer
ve ? !". Antrenorul repre
zentativei de tineret n-a ți
nut cont de... rezerva unora 
și a declarat după acel joc 
că: „Dintre debutanții din 
acest trial, Mănăilă m-a 
mulțumit cel mai - ---- -y—
mult. Are o capa- dR»
citate fizică deose- .1 *41
bită. asta m-a 
atras Ia el la testele
fizice ale F. C. Con
stanței. Dovedește o mobili
tate deosebită in teren, par
ticipă foarte bine, ea fun
daș. la construcție și la fi
nalizare. Cred in viitorul 
lui!". Și, crezind in Mănăi
lă. Cornel Drăgușin avea 
aă-1 trimită titular in me
ciul reprezentativei noastre 
cu echipa similară a R.D. 
Germane, joc câștigat de ti
nerii tricolori cu 2—1 (1—0). 
la 28 septembrie ’82. la Rm. 
Vîlcea. Astăzi. Vasile Mă
năilă a intrat in marele 
circuit al fotbalului. S-a 
„înșurubat* bine in meca
nismul puternicei echipe 
care este Universitatea Cra
iova, a debutat și In cu
pele europene. „Acum, Mă
năilă nu mai e un nimeni. 
Are alte responsabilități. 
Mă bucură că a ajuns in
tr-o echipă mare și, eu- 
noscindu-i temperamentul și 
caracterul, sini convins eă 
nu se va opri aid 1". con
chidea. mai ieri, C. Drăgu

șin. La 22 de am Mănăilă 
are in fața sa deschise larg 
porțile marelui fotbal.

Am evocat unul din exem
plele oferite de fotbalul 
nostru. Un frumos vot de 
încredere în ..noul val". Si
gur, marile valori se Impun 
oricum, ele se nasc din ta
lent și unele apar in ma
rea arenă chiar la o virstă 
precoce. Este insă nevoie și 
de încrederea antrenorului. 
Fără ea. talentul tinerilor 
nu poate li valorificat. Do- 
brin a debutat pe pruna 
scenă fotbalistică, ca jucă
tor, cînd nu împlinise 15 
ani. Antrenorul de atunci ai 

piteștenilor, Ștefan 
"SpS’yS Vasile. crezuse în 

el. Traian lonescu 
crezuse în viitorul 

lui Cornel Dinu și Dumitrache, 
cînd erau niște adolescenți. 
Bălăci a debutat și el la o 
vîrstă fragedă pentru că 
antrenorul de atunci al cra- 
iovenilor. Constantin Ceraă- 
ianu, a crezut în viitorul lui. 
Dumitru a fost și el „a- 
runcat" de Valentin Siă- 
nescu și Victor Stănculescu 
in „arena cu legende a Giu- 
leștiului" cînd era un copi
landru. Constantin Teașcă a 
crezut și el in tinerețea ta
lentată a unui Geolgău, 
Cîrțu sau Țicleanu, ne cînd 
erau niște băietandri ne- 
cunoscuți. Mircea Lucescu a 
crezut și el în Rednic, An- 
done, Klein, Gabor Mateuț. 
Șl exemple ar mai fi. Im
portantă este semnificația 
lor. Pentru că. la urma ur
mei. această nevoie de în
credere în tinerii talentați 
presupune și existența unui 
„ochi* versat de selecționer 
eare să anticipeze marele 
salt

Mircea M. IONESCU

Eftimie IONESCU

La încheierea turului Diviziei „A“

AVENTURILE CLASAMENTULUI

Petcu Stoica
Pușcaș

Lăcătuș 
Soare

• Dar nu este suficient să 
dispui de un lot corespunză
tor (cantitativ și calitativ). 
Principalul este ca fotbalul prac
ticat de un asemenea grup să 
fie In raport cu această va
loare. Și Steaua a reușit ade
seori un joc modern, Întrunind 
utilul (adică rezultatul), eu fru
mosul (adică spectacolul). Vorn

Majaru BOlftni
BUBnt

Pițurcă 
Radu II

aminti, dintre „dilemele tacti
ce' în bună parte rezolvate de 
conducerea tehnică a Stelei, 
pe cele privind: L alcătuirea 
cuplului fundașilor central! ri 
perfecționarea Jocului tor; a. 
ajungerea la o folositoare deă- 
mitare a rolurilor hd Slutea ri 
Boloni, jucători eu profiluri

Cu puține zile in urmă, la 
Craiova se disputa ultimul 
med de fotbal al anului, cel 
dln/tre Universitatea șl Corvi- 
buL Azi, plapuma de xApadâ 
•-« așternut peste campionat. 
Fotbalul este in vacanță ! 
Este vremea anchetelor, a re
trospectivelor, a comentarii
lor. De aceea aruncăm o

5—6 (F.C. Bihor și Politehnica 
Lași, dte 20 p) era o dife
rență de numai un punct, ea 
a crescut acum la 2 p, iar 
față de locul 6 La 4 p î Ce 
poate însemna aceasta ? După 
părerea noastră, o vizibilă 
scădere de potențial a urmă
ritoarelor plutonului fruntaș? 
Să mal adăugăm că dacă fi
nul trecut pe locul 1 a-a a- 
fiat în prima jumătate a cam
pionatului și Universitatea 
Craiova, acum numărul ocu
pantelor locului 1 s-a redus 
te Steaua ('ll etape), Dinamo 
(4) și Sportul studențesc (2).

Cu un an în urmă, „cam

DE LA
I.D.M.S. BUCUREȘTI fixiuce 

la cunoștință publicului cum
părător că duminică 30 dec. 
ac. magazinele auto IDJAJS. 
din țară vor fi deschise latre 
orele 8—13, pentru livrarea de 
autoturisme DACIA cumpără
torilor înscriși, după cum ur
mează :

Mag. EUCUREȘTI pînă U 
ar. 6 100/1984

Mag. PITEȘTI pînă te nr. 
U 000/1083 și 4 500/1984 pen±ru 
cumpărătorii din JxkL Sibiu 
(înscriși la mag. Brașov).

Mag. BRAȘOV plnă la nr. 
4 900/1984

Mag. BACAU pînă te nr. 
2 300/1984.

I. D. M. S.
Mag. BAIA MARE ptal ta 

nr. I 2W1BSH
Mag. CLUJ-NAPOCA, ptnă 

la nr. 2 000/1984.

Mag. REȘIȚA ptaă ta ar. 
«nnes4

Mag. CRAIOVA ptoă ta ar. 
U 0007:983

Mag. TIMIȘOARA ptaă ta 
nr. 1 5000984

Mag. IAȘI ptoă ta ar. 
>0000083

VtazărUe se efectuează ta 
funcție de stocul <fc atatofea- 
rtame șl capacHateu zOnteă da 
Mvrare a fiecărui magazin.

privire asupra clasamentului 
Diviziei ,^A.“, să descifrăm în 
noianul de date marile mo
mente ale turului, cede care 
fl-au lăsat amprenta pe evo
luția sa, pe configurația sa la 
Jumătatea drumului.

Se desprinde, mai întîl, din 
“ luă de-a lungul ce- 
etape, că — la fel ea

yi în toamna anului trecut 
— plutonul fruntaș este același. 
Adică Steaua, Dinamo, Spor
tul studențesc și Universita
tea Craiova (citate in ordinea 
fin care vor relua întrecerea 
în primăvară) se aflau cu un 
an în urmă tot pe primeSe 
patru locuri, ordinea fiind 
atunci : Dinamo, Steaua, U- 
ntversitatea, Sportul studen
țesc.

„Cele patru mari" ale cam- 
ptonatului nostru au început 
«ă-și cristalizeze locurile încă 
din etapa a treia. Ele, cu ex
cepția Universității — care a 
ajuns la utn moment dat șl 
pe 7 Cavern în vedere efesa- 
mentele de etapă în care au 
feest induse și restanțele, ast
fel că au intervenit unele rno- 
tftfieări față de ©ele publica
te în ziar) — nu au eoborft 
aub locul 4, dovedîndu-șî su
perioritatea față de restul 
competitoarelor, superioritate 
care a devenit și mai pro
nunțată acum față de anul tre
cut : dacă în clasamentul din 
toamna lui 1983 între locul 4 
(Sportul studențesc, 21 p) șl

pioană de toamnă- 
namo. De data 
(neoficial) este 
Steaua. Duelul

a fost Di- 
asta titlul 
deținut de 
dintre cele

două s-a profilat încă din e- 
tapa a treia cînd campioa
na „la zi“ a devenit lideră, 
ffind secundată de Steaua.
Formația din Ghencea va o- 
eupa primul loc în runda a 
patra (Steaua — Rapid 2—0, 
Sportul studențesc — Dinamo 
9—3) pînă în a 12-a, cînd e- 
chlpa din șos. Ștefan cel Ma
re revine în fruntea clasa
mentului datorită victoriei di
recte asupra liderului (Dina
mo — Steaua 2—1). Dar ea va 
pierde locul de onoare în 
urma remizelor din deplasare 
(©—0 la Timișoara — fet 15, 
d—d la Baia Mare — et. tt), 
în timp ce Steaua va Juca Ia 
cîștlg (3—1 cu F.C. Bihor la 
Oradea șl 1—0 ca Sport Club 
te Bacău, în aceleași amintite
etape).

Contdnulndu-ne incursiunea, 
constatăm că cea mai fru- 
moasă ascensiune a avut-o 
Corvinul. Față de astă-toam- 
n&, echipa din Hunedoara — 
care și-a regăsit, în sflrșit, 
echilibrul — a urcat opt

locuri. Și asta cu numai trei 
puncte cucerite în plus (17 
față de 14). O urmează in a- 
oeastă „escaladă- a clasamen
tului A.S.A. Tg. Mureș și Ra
pizi, cu cite cinci locuri in 
plus. Dar o surpriză (plăcută) 
a constituit-o și Chimia (două 
locuri mai sus). In schimb, 
căderea cea mai spectaculoa
să a avut-o Sport Club Ba
cău : 11 trepte în minus ! 
Nouă locuri a pierdut Poli
tehnica Iași, iar F.C. Bihor, 
Jiul și F.C. Olt cite șapte 2 
Și, în afară de F.C. Olt, ce
lelalte în condiția în care 
și-au menținut locurile aproa
pe kitacte față de 365 de zile 
în urmă.

O privire și asupra promo
vatelor. Neluată în seamă la 
început (a debutat pe locul 
181)» cdștigînd apoi în depla
sare, în etapa a doua, La Ba
cău, și ajungînd un fel de.„ 
sperietoare pentru echipele 
gazdă, Gloria Buzău a urcat 
treptat loc cu loc șl s-a in
stalat in etapa a 11-a pe lo
cul 5, pe care a și termi
nat, dind peste cap toate 
pronosticurile. în șchimb, 
F.CJd. Brașov a pornit de pe 
2, pentru a încheia pe 11, iar 
Politehnica Timișoara, după 
ce a cochetat (!) și cu locul 
ld (patru etape) a început o 
perioadă mai bună după eta
pa a șaptea (2—2 la Iași) și 
mai ales după a 10-a, cînd a 
înitrecut pe Rapid Chiar în 
Gdulești. Oricum, de remarcat 
că nici una dintre promova
te nu se află pe unul din 
locurile retrogradante, acestea 
fiind ocupate de formații eu 
mulți ani de prezență in pri
mul campdonat.

Dar acest „serial- al aven
turilor clasamentului nu la 
sffr-șlt aici. Ea va reîncepe, 
probabil, chiar o dată cu pri
ma etapă a returului.

Mircea TUDORAN

f ua «idou traato.!

HMHloafer

UN PRILEJ DE FRUMOA
SE SATISFACȚII - UN CA

DOU PLĂCUT Șl UHL I 
Agențiile Loto-Pronosport 

ți vinzătorii volanți «fin în
treaga țară vă oferă tn <► 
ceste zile posibilitatea 4e 
a obține :

• AUTOTURISME „DA
CIA 1300*

• C1ȘTIGURI IN BANI
(50.000, 10.000, 5.000
lei etc.)

ÎNCERCAȚI Șl DV. ȘAS- 
SA DE A VA NUMĂRA 
PRINTRE MARK C3ȘTIGA- 
TORI LA LOZUL ANUUA 
NOUI

ADMINISTRAȚIA DE STAT LOTO PRONOSPORT INTORMEAli

• MAI SINT PATRII ZILE 
PÎNA LA ÎNCHIDEREA VTNZĂ- 
RH ta tradiționala tragere ex- 
teaoKlinară LOTO a REVELIO- 
xmmi.

Mu lâsațl pini ta ultimul mo- 
BteiEl sl jucați numerele alese de 
dhr. ta această importantă tra
gere.

Brocunați celor dragi cadouri 
— haste ta tragerea extnaozxîtaa- 
X* Loto a Revelionului, eare se 
Va desfășura marți 1 ianuarie 
MS ta sala din str. Doamnei nr. 
L cu tacepere de ta ora 1*. 
Dug>ă operațiunile de tragere, va 
ttrnaa un film artistic.
• De cineva zile e-a pus ta 

touzare lozul anului NOU, 
fmMHrfrnnd» specială Iloniteită dfi 
aon, ta oare se atribuie impor

tante câștiguri In autoturisme 
„DACIA 1300“ și bani, acordate 
din fondul special al administra
ției.
• CIȘTIGURILE TRAGERH 

LOTO DIN 21 DECEMBRIE. Cat. 
1:4 variante 25% a 50.000 tel ; 
cat. 1 : 1 variantă 100% a 19.613 
lei și 15 variante 25% a 4.903 lei; 
cat. 3 : 6 variante 100% a 4.3S4 lei 
și SI variante 25% a 1.096 lei ■; 
cat. 4 : 29 variante a 3.212 lei ; 
eat. 5 : 141 variante a 661 lei ; 
eat. 6 : 240,75 variante a 387 lei ; 
cat. X î 1.619.25 variante a 100 
leL REPORT LA CAT. 1 : 66.155 
teL Ciștigurile de 50.000 lei de ta 
eat. 1, obțihute pe bilete jucate 
25%. au revenit partid panților 
TEODOR CIOBANCA din Oradea, 
r, CONSTANTIN din lași, ION 
PIRTOACA din Cimptna șl O- 
PBEA GREVREC din București.

ANUNȚ

Clubul SPORTUL
STUDENȚESC organi
zează mîine, la ora 10,30, 
o conferință de presă, cu 
prilejul încheierii anului 
fotbalistic. Conferința va 
avea loc în Sala Sena
tului universitar a Insti
tutului de arhitectură, 
str. Ion Mincu 19—20.



SPORTIVI ROMÂNI ÎN ÎNTRECERI INTERNATIONALE Anchete tradiționale de sfîrșit de ari

SUCCESE ROMÂNEȘTI 
IN CONCURSUL 

DE TEN15 DE MASĂ 
DIN BULGARIA

O selecționată de cădeți ți ca- 
dete a țării noastre a luat parte 
la cea de a 20-a ediție a tradi
ționalului concurs internațional 
de tenis de masă de la Djurovo 
CBulgarLa). Evoluînd în compania 
a 12 echipe, formațiile României 
(Emilia Closu, Maria Bogoslov, 
respectiv Eugen Simion, Romulus 
Revisz, Tiberiu Hettman ; antre
nor — Geta Pitică) au avut o 
comportare foarte bună, clastn- 
du-se pe primul loc. » De aseme
nea, și proba de simplu a fost 
dominată de reprezentanții noș
tri, el cîștigînd prin Emilia Ciosu 
(pe locul secund Maria Bogos- 
lov) și Eugen Simion (pe poziția 
a doua Romulus Revisz, urmat 
de Tiberiu Hettman).

JUNIORII M. ROMAN SI 
ȘT. DRIȘCU, CISTIGÂTOR1 

IN TURNEUL DE BOX DE LA 
TBILISI

Circa o sutâ de puglliștl aa 
participat la turneul Internațio
nal de box pentru juniori, dea- 
fâșurat recent In Uniunea Sovie
tici. la Tbilisi. Alături de con- 
zurențli țării gazdă, de cel din 
Bulgaria, Cehoslovacia șl Unga
ria. au urcat treptele ringului «1 
nouă boxeri români, Însoțiți la 
competiție de antrenorii Eugen 
Furesz și Relu Auraș. Sportivii

români s-au numărat printre 
protagoniștii Întrecerii, doi dintre 
el — „semimlj loriul" Marin» Ro
man (C.F.R. Timișoara) șt „mij
lociul mia" ștefan Drfșcn (Fa
rul) — reușind să se claseze pa 
primul Ioc la categoriile lor. Pe 
podiumul de premiere au med 
urcat Marian Gavrilă (B. C. Bră
ila) — locul doi. Daniel Mierea 
(Metalul Bistrița) șl Constantin Da- 
mitru (CJ.R. Craiova) — locurile 
trei. De reținut că la Sntreeerl an 
participat cinci echipe de juniori 
din U.R.S.S., concursul fiind con
siderat de gazde un important 
criteriu de selecție In vedere* al
cătuirii formației sovietice car* 
v* participa anul viitor la Cam
pionatele mondiale de juniori da 
la București.

MIHNEA NASTASE 
IN „SFERTURI"

WASHINGTON, 17 (AgerpreU- 
— Jucătorul Miluire NAstase a-a 
calificat In sferturile de finală 
ale turneului de tenis pentru fa- 
nlori de la Port Washington. <Ha- 
punlnd In „optimi", eu •—• •—• 
de americanul Rolf Troița.
77-84 CU GRECIA LA BASCHET

ÂTKNA. n (Agerpres). — La 
Atena a început cea ie-a M-a e- 
diție a Balcaniadei de baschet 
masculin, In prima n formația 
României întILnind reprezentativ» 
Greciei- Echipa țârii gazdâ a ete- 
tlgat ca scorul de M—77. dxrpă 
ee ia pauză conduceau basehet- 
balLștil români cu 4*—<2 Princi

palii real 17-a tori al selecționatei ro
mâne au fost Costel Cemat — M 
puncte șl Dan NI cui eseu — 21
puncte. In celălalt meri. Bulgaria 
a realizat o surprinzătoare victo
rie, eu 78—«8 (38—15) în fața Iu
goslaviei.

KUGBYȘTII - VICTORIOȘI 
IN FRANȚA

La Fxxx (Franța), rugbyștU 
ao*xn unoolorl au susținut nltd- 
mut dLn oele trei j ocsxri de pre
gătire In vederea importantului 
turneu tfbn Anglia. Parteneră l-a 
fost eeiecpona^a Fbrineilor. un 

puternic, victoria revenind 
ectilpes. aoasxe cu 13—12 (•—<) •
prin punctele tascr.se de Toader, 
Aldea — eeetiri. Alexandru —■ 
kwtturâ de pedeapsă șl transfor
mare. Mea ui a fost de bun ni
vel, de^ s-a desfășurat pe a 
vreme nefavorabili. Formația 
noastră, care a condus cu 13—< 
pftnâ în minutele de prelungire, 
a evoluat sigur pe înaintare, eu 
• bună circulație a balonului pe 
hcua de vesferturL Ea a avut 
annlxarea componența : Gh.
Horea — Toader, Marghescu, 
David, AJdea — Alexandru, Pa- 
raaehiv (V. Ian) — Mu rari a, L- 
Constantin. RAdu Ieșea (Dumitra?) 
— Dumitru. Caragea — Deonte, 
Grlgore, Butan.

Lotul nostru se afli de Ieri ta 
Angrta, M Chester, urmînd ca 
stnbâtâ sâ debuteze ta turneul 
dte această tară. Meciul este 
programat M BlrtcenPead Park, 
parteneri fitodu-4 Selecționate 
engleză de Nord.

CEI MAI BUNI SPORTIVI

Al ANULUI 1984

^\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^I CARNET EXTERN HAGLER A FOST IERTAT

I

I

între principalele douâ or
ganizații ale boxului profesio
nist mondial (WBC șl WBA) 
există evidente deosebiri de 
vederi, nu doar pe plan pur 
sportiv, ci șl dictate de tot 
felul de alte interese, inclusiv 
sau, în primul rind, de ordin 
material. Acestea stau șl la 
baza faptului că în lume e- 
xistă astăzi, la fiecare cate
gorie, mai mulți campioni 
mondiali și că sînt foarte 
rare cazurile (de numărat pe 
degetele unei singure mllnl) 
dnd se decide organizarea ți
nui meci în care câștigătorul 
să fie recunoscut drept cam
pion de ambele asociații sau 
chiar de toate trei (căd mal 
există și TBF — International 
Boxing Federation. care Ișl 
are pronriii săi lideri).

Unul dintre acești puțhrf

muMiph campioni este ameri
canul Marvin H&țler, dețină
torul centurii (sau ceotunăor) 
la categoria mijlocie, ue po- 
gUlM extraordinar de puter
nic, o adevâratâ sttr>d de 
granit. Și, totuși, latâ câ WBC 
l-a deposedat de titlu, pen
tru eâ Hagler n-a respectat a 
condiție de bază a acestei or
gan irații, care nu admite de- 
dt meciuri de 13 repriza (a 
eîte trei minute, evident b 
față de ee’.^alte douâ ona- 
nisme ki cadrul cărora se bo- 
xează pfnă la 15 reprize. Șl 
pentru că. la 11 octombrie, 
Hagler a boxat cu Mustefti 
Hamsho. Intr-un med prevă
zut pentru 15 reprize 
mor.d’M WBC ffkid în <od a 
pierdut titlul ia unasa ver
de- ! A urmat un întreg pro
ces, a fost rediscutat «ral ir R. Vil
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DE LA ViKELAS... LA SAMARANCH
Mica republică San Marino, una dintre 

cele mal mari producătoare de timbre, 
ea ocuplnd un loc fruntaș In fllatella 
mondl-lă. O serie recentă de fcmbre II to- 
fățișează 
national 
Vikelas, 
încheind 
actualul

pe președinții Comitetului Inter- 
Ollmpic. tncepind cu Demetrius 
primul președinte (1894—1836). șl 
CU Juan Antonio Samaranch, 
președinte (din 1S80) al forului

intemaționa Olimpic.
O SOSIRE 

FOARTE STRÎNSA
ui afara vapoare

lor de tot felul, 
mari sau mici, care 
străbat astăzi At
lanticul în toate 
sensurile, iată că 
acest ocean. altă
dată ,,cap al lumii", 
a devenit în ultimii 
ani „arena" unor 
pasionante competi
ții nautice. Una 
dintre ele este șl 
așa-numitul „drum 
al descoperirii", 
pornit din Europa 
cu punct terminus 
Santo Domingo din 
Republica Domini
cană. In fapt este 
vorba de drumul 
parcurs în 1492 de 
caraveleLe lui Co- 
lumb, cînd a desco
perit „America". 
La ediția din acest 
an a competiției s-a 
dat o luptă extra
ordinară, de-a lun
gul a 1” zile, intre 
două catamarane 
franceze. A învins 
„Fleury Michon*, 
condus de Philippe 
Poupon, care a cîș
tlgat, am zice, la 
limită asupra lui 
„Charente mariti
me** (Pierre Follen- 
fant), căci diferența 
dintre cele două 
vase a fost de nu
mai 25 de minute, 
ceea ce, să recu
noaștem, este foarte 
puțin... In schimb, 
alte ambarcații au 
sosit după multe 
ore sau chiar zile, 
iar altele nici n-au 
mal ajuns, abando
ned întrecerea.

E FOARTE GREU 
SA-L „COPIEZI* 

PE MOSER I
La începutul anu

lui cînd, la Ciudad

cursa de IM sa. 
eontra-timp pe ». 
cblpe.

UN NOU 
TARZAN-

MTamn« — o mol 
maimuțA ale cărui 
isprăvi aj fase:nat 
copilăria multor ge
nerații, a avut pe 
ecran un interpret 
Ideal în persoana 
Iul Johnny Wei>- 
muller, care, precum 
se știe, fusese un 
excelent ir. atâtor
(rampțon olimpic, 
recordman mondial 
etc)

Interpret al acestui 
stâpîn al JungîeL A 
mal fost, de pildă, 
șl Clarence „Bax
ter- Crabbe, șt el 
înotător (campkm 
o’lmpic In im, la 

m liber — 
4:0,0, au mai foci 
și alții.

Cum „Tarzan- 
constituie un su
biect ..gras", încă 
la modă, lată că 
producători de fil
me de peste Ocean 
au șl găsit pe noul 
interpret. Se numeș
te Gregory Efthl- 
mio« Louganis, un 
tlnăr de 24 de aut, 
(175 cm, 71 kg) care 
a luat lecții 
clasic, încă 
vlrsta de 9 
mai recent, 
de... teatru, 
nis nu este 
decît campionul 
mondial de sărituri 
de la trambulină la 
Guayaquil și cam
pionul olimpic de 
la Los Angeles, 
despre el spunîn- 
du-se că este cel 
mal valoros sportiv 
pe care l-a avut fr
ee astă ramură a 
natațiel.

UN FAPT PUȚIN OBIȘNUIT
La recentul turneu de hochei pe gheață 

de la Moscova, dotat cu „Cupa ziarului 
Izvestia", reprezentativa Uniunii Sovietice 
a cîștlgat la scoruri mari toate jocurile 
susținute, pe Finlanda a întrecut-o cu 
10—0, iar pe Cehoslovacia cu 5—0. Un fapt 
mal puțin obișnuit, fiecare gol a fost în
scria de către un alt jucător I...

de Mexico, Italianul 
Francesco Moser a 
îmbunătățit, la un 
foarte scurt Interval 
de timp, de două 
ori, recordul ciclist 
al orei. în afara, 
bineînțeles, a rezul
tatelor, a făcut sen
zație noul său tip 
de bicicletă, special 
construită pentru 
cele două tentative. 
Intre altele, bicicle
ta avea roți.„ lenti
culare I La J.O. de 
la Los Angeles ase
menea roți, folosite 
de echipa italiană 
de urmărire, au 
fost contestate, dar 
în urma unor discu
ții foarte aprinse, 
forul ciclist Interna
țional le-a aprobat, 
totuși, deoarece ele 
nu contraveneau 
spiritului regula
mentului...

Discuțiile au con
tinuat insă și In 
toamnă, la Barce
lona, Comitetul di
rector al Uniunii 
Cicliste Internațio
nale, întrunit cu 
ocazia campionate
lor mondiale, a ho- 
tărît, între altele, ca 
„regulamentare" a- 
ceste roți lenticu
lare, dar a limitat 
utilizarea ghidonu
lui „corn de vacă" 
doar la următoarele 
probe î kilometru, 
lansat șl de pe loc, 
urmărire. Individua
lă șl pe echipe,

Dar 
lest

de dam 
de la 
ant. șl, 

lecții 
Louga- 

altul

Rubricâ realizată de Romeo VILARA

TELEX • TELEX
S.ASCMKT • FmM la turneul 

masculin de la Madrid : UJLS.S.
— Reai Madr.d 97—7». New Jer-
aey — Iugoslavia 187—IM după 
pretuac-rt Clasaroer.tul : L
URS5. 8 p. 1 Real Madrid S p. 
1. New Jersey « p. 8. Iugosla
via 3 p

HOCHEI 0 Rezultate dxi ziua 
a tree a CM. de Juniori, gru
pa _A-, dm Fmlanda : Ceho
slovac.» — Polonia 8 -1. C.R5.S
— S.U.A. 8—î. Canada — RFjG. 
•—». Fădanda — Suedia 5—8.

SCHI • Concurs de sărituri ta 
St. Montz (trambulină de 7» m) 
L Roger Ruud (Norvegia) M74 P 
(«U m 4- n tn), i. Per Molten 
Oterud (Norvegia) XT1.S p, 3. Fre
deric Berger (Franța) 1*4,8 
■ Slalomul feminin de 1a ! 
rmka Pianina a revenit îugo-
stevet Anta Zavadlav cu 
total de 17M.T4.

TENIS • Turneu pentru „Ma
rele Premiu — Votvo", ta Mel
bourne : CahiB (Australia) — 
Levine (SUA) 8—7. 8—1, 8—3
Anger (SUA) — Champion (Fran
ța) 7—8. 7—4. Nixon (SUA) -
Uoyd (Anglia) 4—6 8—S, 7—5.

Distra toate Îndeletnicirile 
iezite de «port, probabil că 
cea mal ușoară, mai la înde- 
mtna oricui, este cea de sc- 
lec^aaer la-, fotbal, mai ales 
stimei dtnd 11-le pe care-1 sta
bilești. pe hlrtle, nu este pus 
să Joace cu cineva anume, in
diferent eu cine. Este, Intr-un 
fel, M cazul colegilor noștri de 
la revista londoneză „World 
Soccer" care au „selecționat", 
nld mal mult, nici mai puțin— 
echipa lumii *84. Iat-o: Dasa- 
ev (U.R.S.S.) — Giresse (Fran
ța), Olsen (Danemarca), Bossis 
(Franța), Simonssen (Danemar
ca) — Socrates (Brazilia), Ți
gan* (Franța), Platini (Franța) 
— Maradona (Argentina), K.H, 
Rnmmenigge (R.F. Germania), 
Conti (Italia) 1 1 Slnt, indiscu
tabil, 11 fotbaliști celebri, dar 
formația in sine ni se pare, 

glumă, mai ales in cazul 
fundașului Giresse. Fie-ne per
nei aă propunem un „11“ care 
să Joace cu eelectioruata „World 
Soccer": Lung (România) —
Barezi (Italia), Maced* (Spania), 
Ștefănesen (România), Briegel 
(R_F. Germania) — Robson 
(Anglia), Chalana (Portugalia), 
Matthias (R.F. Germania) — 
Sxabo (Ungaria), Rush (Tara 
Galilor), Larsen (Danemarca). 
Ca rezultat credeți c-ar fi ?— 
Ori poate dv ati selecționat o 
altă formație ?

★
Un juriu format din perso

nalități ale sportului nipon l-a 
ales pe sportivul (amator) nr. 
1 *1 Japoniei. Alegerea n-a 
fost simplă deoarece in acest 
an japonezii au avut cițtva 
sportivi de mare valoare. Intre 
care campionii olimpiei gim
nastul Kojl Gushlken — câști
gător la individual compus, 
trăgătorul Takeo Kamachi — 
primul clasat la pistol viteză, 
luptătorii HideakI Tomiyam» la 
„libere", la cat 57 kg și 
AtsuB Miyahara la greco-rc- 
mane, la cat 52 kg. judokanil 
Sbinji Hosokawa — cat su- 
perușoară, Yoshiyakl Matsuoka 
— cat semiușoară, Hitoshl Soi
te — cat grea și Yasuhiro Ya
rn as hi ta — cat open. După o 
serioasă „cântărire" a realiză
rilor sportive «le fiecăruia, ju
riul l-a desemnat pe Yasuhiro 
Yamashita (27 de arii) care, 
deși accidentat la Los Angeles, 
și-a adjudecat medalia de aur 
la categoria open. De altfel, el 
este neînvins de cițiva ani !

★
Ziarul „Naroden sport" din 

Sofia a organizat o anchetă 
pentru desemnarea celor mai 
buni sportivi bulgari din acest 
sezon. Lista Începe cu o mare 
sportivă, atleta Ludmila Ando
nova, recordmana lumii la să
ritura in Înălțime, cu 2,07 m. 
Ea este urmată de halterofilul 
Nairn Suleimanov, campion eu
ropean și multiplu recordman 
mondial, tenismana Manuel* 
Maleev*, devenită jucătoare 
consacrată in *84, gimnasta A-

Aipect din finală olimpică « 
curiei de 300 m, cu J jaquim Cru* 

(numărul 093) in prim-plan. 
Laserfoto : A.P. AGERPRES » 

nella Ralenkova, campioană 
europeană la „ritmică" etc. 
Clasamentul a fost realizai 
prin opțiunile a 142 de ziariști 
sportivi bulgari.

★
Ancheta agenției de presă 

cubaneze „Prensa Latina" l-a 
desemnat drept cel mai bun spor? 
tiv din America Latină p« 
atletul brazilian Joaquim Cruz. 
Acesta a câștigat medalia da 
aur in cursa de 800 m la Jo
curile Olimpice. Pe „Coliseum 
Stadium", in finală, la 330 m, 
Cruz a fost cronometrat in 
1:43,00. Joaquim Carvalho Cruz; 
născut la Brasilia, Ia 12 mar
tie 1963, are 187 cm și 73 kg. 
Evoluția rezultatelor sale: 1978
— 151,0, 1979 — 1:49,3. 1960 — 
1:47,85, 1981 — 1:44,3 (record 
mondial de juniori), 1982 — 
1:46,95, 1983 — 1:44,04, 1984 — 
1:41,77. Alte rezultate: 400 m — 
47,71, 1,00 m — 3:36,48, o milă
— 3:53,00.

★ ■
Revista ecuadoriană „Hoy", 

care apare la Quito, l-a de
semnat pe jucătorul de tenii 
Andres Gomez ca primul spor
tiv al țării sale în decursul a- 
cestui an. De fapt este pen
tru a doua oară consecutiv că 
Gomez primește această ono
rantă distincție. El este clasi
ficat al cincilea in clasamen
tul întocmit de A.T.P, (Asocia
ția tenismanilor profesioniști),' 
iar In clasamentul „Marelui 
premiu Volvo" el ocupă, de a- 
semenea, locul 5. In Ianuarie,' 
la New York, Gomez se va 
afla, alături de alți 11 jucă
tori, cei mai buni din lume,' 
la startul „Masters“-ului... 1984.

LIVERPOOL
PE LOCUL» 10 1

S-< încheiat turul campionatu
lui englez, dar meciurile din re
tur vor continua „non-stop", bi- 

dacă... timpul va fi fa
vorabil, Iată rezultatele etapei : 
Tottenham — West Ham 2—1, 
Stoke — Manchester United 2—1, 
Liverpool — Leicester 1—2 !, Lu
ton — Coventry 2—0, Q.P Ran
gers — Chelsea 2—2, Norwich — 
Arsenal 1—0. Nottingham — 
Ipswich 2—0, Sheffield Wednes
day — Aston Villa 1—1, Sout
hampton — Watford 1—2, Sunder
land — Everton 1—1, W.B. Al
bion — Newcastle 2—1. Iată cla
samentul (toate echipele au cite 
a de jocuri) : 1. Tottenham 40 p, 
2. Everton 40 p, 3. Manchester 
Utd. 38 p, 4. Arsenal 36 p, 5. 
W.B. Albion 34 p. 6. Southamp
ton 34 p, 7. Nottingham Forest 
33 p, 8. Chelsea 32 p. 9. Sheffield 
Wednesday 32 p, 10. Liverpool 
31 p, 11. Norwich 30 p, 12. Lei
cester 28 p. 13. West Ham 28 p, 
14. Sunderland 26 p 15. Watford 
25 p Id. Newcastle 25 p. 17. As
ton Villa 25 p, 18. Q.P. Rangers 
23 p 19. Luton 21 p, 20. Ipswich 
IS p. 21. Coventry 19 p. 22. Stoke 
11 p. După cum se vede, Stoke

City (fos-ta echipă a celebrului 
Stanley Matthews) are șanse mi
nime să evite retrogradarea.

★
TURCIA. După 15 etape, con

duc echipele Trabzon spor șl Be 
șiktas. ambele cu câte 23 p, ur
mate de Fenerbahce și Kocaeli 
cm cfte 22 p.

DE PRETUTINDENI

• Fostul internațional ar gen- 
ti nîan Ardilcs, acum la Totten
ham, a fost grav accidentat 
timp de mai multe luni, astfel 
că n-a susținut decît 12 jocuri 
în ultimii doi ani. Refacerea sa 
a fost grea, dar s-a încheiat cu 
bine. Antrenorul Peter Schreevers 
l-a încercat într-un meci cu e- 
chipa de tineret, în care a dat 
randament deplin. Apoi, a rein
trat în formația standard, în jo
cul cu Bohemians Praga din ca
drul „Cupei U.E.F.A.* și a jucat 
foarte bine, Tottenham califi.- 
cîndu-se pentru sferturile de fi
nală. Specialiștii așteaptă acum 
o nouă tinerețe a lui Ardiles... 
șl câștigarea campionatului de 
către Tottenham, cu el ta for- 
mațle.^

• Amputat de un picior, dia 
cauza unei tromboflebite, Lev 
Iașiii, fostul celebru portar al 
reprezentativei U.R.S.S., a părăsit 
spitalul și a acordat un prim in
terviu, ziarului ,.Izvestia" dia 
Moscova. Vorbind despre cei mai 
buni jucători ai anului, Iașin a 
declarat : „După părerea mea, 
Michel Platini este unul dintre 
cei mal complet! jucători din ul
timele decenii. El posedă tot ce-1 
trebuie -unui mare jucător : clar
viziune, eleganță, pase precise, 
șuturi năpraznice, cu ambele 
picioare, un joc excelent cu 
capul. Acestea sînt atuurile Iul 
Platini, la care se mai adaugă 
pregătirea fizică ireproșabilă®* 
Ce l-ar mal putea lipsi unul ju
cător 7

• Brazilianul Falcao, acum la 
A.S. Roma, s-a deplasat săptă- 
mina trecută în S.U.A. pentru 
a fi operat la genunchiul sting 
de renumitul profesor James R. 
Andrews de la Universitatea din 
Columbia (statul Georgia). Intr-o 
depeșă. Agenția .France Presse* 
anunță că operația n-a fost u- 
șoară dar. după cum a declarat 
chirurgul american, ea a reușit 
pe deplin și se speră ca ta cu- 
rînd Falcao să reapară pe teren.
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