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TRĂIASCĂ REPUBLICA SOCIALISTĂ ROMÂNIA!
Am înfăptuit un vast proces de profunde 

transformări revoluționare. Dintr-o țară agrarăt 
cu o industrie și o agricultură slab dezvoltate^ 
România s-a transformat Intr-o țară industrial- 
agrară, cu o industrie puternică, modernă și o 
agricultură socialistă in plină dezvoltare.

NICOLAE CEAUȘESCU

La a 37-a aniversare a Republicii

PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚIVA I

ZIAR AL CONSILIULUI NAJIONAL PENTRU EDUCAJIE fIZICA Șl SPORT
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REPUBLICII DE AUR
Republică, ești floare de lumină, 
suind din noi pe tricolora zare 
cu cea mai adîncitâ rădăcină 
dinspre-ale vieții românești izvoare.

Evenimente memorabile cu 
largă rezonanță în conștiințe, 
evenimente care vor rămine, 
fără îndoială, înscrise ferm în 
hronicul neamului nostru, îm
pliniri și fapte trezind simță
minte de înaltă mîndrie pa
triotică, pași noi — entuziaști, 
hotărîți și sigur călăuziți, in
tr-un impresionant avînt pe 
drumul edificării noii socie
tăți, al libertății, prosperității 
și demnității tuturor fiilor pa
triei — marchează puternic a- 
cest an 1984 care se încheie 
cu un remarcabil bilanț cinstind 
un alt mare eveniment in e- 
xistența României socialiste, 
actul istoric de la 30 Decem
brie 1947 — proclamarea Re
publicii.

Cea de a 37-a aniversare a 
Republicii, pe care o sărbă
torim mîine, găsește incă viu 
în inimile noastre ecoul mari
lor momente de istorie trăite 
cu intensitate și cu întreaga 
ființă de poporul nostru in a- 
cest an: a 40-a aniversare a 
victoriei revoluției de elibera
re socială și națională, antifas
cistă și antiimperialistă și Con
gresul al XlII-Iea al Partidului 
Comunist Român. Aceste două 
mari evenimente din viața ță
rii și a partidului s-au consti
tuit în impresionante mărturii 
ale entuziasmului și avintului 
creator al poporului nostru, ale 
unității sale de monolit sub 
steagul partidului, ale încrede
rii depline pe care întreaga 
națiune o manifestă față de 
partid, față de strălucitul său 
conducător, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, patriot înflăcărat, 
eminent bărbat de stat și re
voluționar neobosit, a cărui 
realegere, în unanimitate, la 
Congresul al XIII-lea al P.C.R., 
în suprema funcție de secretar 
general al partidului, a cpnsti- 
tuit un act politic major pă
truns de un remarcabil spirit de 
responsabilitate’ < 
lor, al întregului ; 
viitorul patriei, 
dat totodată expre 
nii și recunoștinț 
stimei și prețuirii 
ta și exemplara aci

cp 
ic major 
ircâbil spir 

al - coanuniști- 
popor față de 
Acest act a 
sie gratitudi- 
ei profunde, 
față de vas- 

'itate des-

iubit tiu 
binele și 

socia-

fășurată de cel mai 
al poporului pentru 
prosperitatea României 
liste, pentru triumful nobile
lor idealuri de dreptate, liber
tate, independență națională, 
suveranitate, de progres și bu
năstare, de conlucrare și pace 
pe planeta noastră. Și a repre
zentat, deopotrivă, garanția si
gură a continuării drumului de 
izbînzi și împliniri, de reali
zări epocale pe care țara le-a 
cunoscut în ultimele două de
cenii de cînd în fruntea 
dului și statului se află 
rășul Nicolae Ceaușescu.

Profunda angajare a 
gului popor, puternic mobilizat 
și stimulat de cele două mari 
evenimente pentru obținerea 
unor noi și remarcabile suc
cese in îndeplinirea și depăși
rea obiectivelor celui de al 
patrulea an al cincinalului, 
strălucitele bilanțuri prilejui
te de jubileul eliberării și de 
forumul comuniștilor au ilus
trat convingător entuziasmul cu 
care națiunea noastră urmează 
și înfăptuiește politica parti
dului, uriașa sa capacitate 
creatoare, impresionanta dez
voltare, pe toate planurile, a 
patriei in anii Republicii și cu 
deosebire în epoca deschisă de 
Congresul al IX-lea al P.C.R., 
cea mai fertilă din întreaga is
torie a României, care a fost 
simbolic denumită „ErOCA 
CEAUȘESCU".

în cuvintarea rostită la șe
dința comună a consiliilor oa
menilor muncii de naționalitate 
maghiară și germană, 
șurată joi în Capitală, 
testare oglindind 
larg al democrației 
reștî, revoluționare 
la toate 
noastre 
Nicolae 
faptul că 
ale acestor ani eroici sînt ro
dul tuturor fiilor patriei, indi
ferent de naționalitate, care 
acționează cu același entuzi
asm și dăruire pentru progre
sul și propășirea continuă a 
țării. Referindu-se la faptul 
că, de-a lungul istoriei de se-

verigile 
socialiste, 
Ceaușescu 
minunatele

parti- 
tova-

intre-

desfă- 
mani- 

caracterul 
muncito- 

statornicite 
societății 
tovarășul 

sublinia 
■ înfăptuiri

PE „TITANII
Vîntul cerne prin văzduh 

făină de argint — prima ză
padă din această iarnă peste 
Capitală — și în orășelul co
piilor, „Titanii", e larmă mul
tă, și veselie, și mari și fru
moase „ambiții" pe terenurile 
de sport. Cum arată acest parc 
al bucuriilor și mișcării în 
aer liber este greu de des
cris : de la uriașul Moș Geri- 
lă, de la intrare, flancat de o 
mulțime de panouri pictate 
meșteșugit cu alegorii pe tema 
„Copiii lumii doresc pace !“, 
continuînd cu ademenitoarele 
sectoare de joacă pentru cei 
isteți și vrednici, înconjurate 
și ele de eroi — uriași — și 
scene din basme, apoi arenele 
pentru spectacole, parcurile 
veseliei și mulțimea de tere
nuri pentru cele mai îndrăgite 
sporturi, implantate printre 
pomi și arbuști — totul vor
bește aici despre grija de 
care se bucură copiii noțtr 
pentru a crește sănătoși 
viguroși și frumoși.

In orășelul „Titanii", copiii 
trăiesc din plin zilele vacanței 
minunata vacanță „albă", și în 
prim-planul programului lor

IN LUMEA7/

se
9<it, 
ială, cum aveam 
cern pe alei, în 
podarului acestei împărății 
distracțiilor și a sportului, 
Mogoș, un om potrivit de sta
tură, cu mustață căruntă, miș
cări de tînăr (deși-i pensionar 
demult), om animat de o ad-

află sportul. 
alcătuit cu

Program bo- 
mare chibzu- 
să aflăm. Tre- 
tovărășia gos- 

a 
Mihai

cole, intr-o serie de regiuni ale 
României au luptat laolaltă 
români, maghiari, germani, 
sîrbi și alte naționalități, se
cretarul general al partidului 
spunea: „împreună au 
tot ceea ce se află pe 
meleaguri; împreună au 
tat împotriva asupririi și 
dreptăților, pentru 
fără exploatatori, o 
dreptății sociale și 
Prin lupta comună 
tuit revoluția de 
prin lupta comună 
societatea socialistă, 
ridicat de viață de astăzi 
poporului nostru".

făurit 
aceste 

lup- 
a ne- 

o societate 
societate a 

naționale, 
am înfâp- 
eliberare; 

am realizat 
nivelul 

al

(Continuare in di o 2-S)

Oțel și griu, și cint, și omenie 
In stema ta se intilnesc șuvoi,' 
și-un For te-a aurit tn bucurie,' 
Cel reales cu dragoste de noL

Republică luceferind victorii, 
de ziua ta grăim un imn de vatră —; 
din Tricolor ni se revarsă zorii 
crescuți de-un neam pe plai de lut șl piatră.

Te lăudăm, Republică senină, 
brățara ta-i din stea de sărbătoare 
și te înalți spre comunism deplină 
cu aripi de lumini biruitoare.

„FLOTILA NOASTRA VA NAVIGA
MEREU SPRE ȚĂRMUL»

MARILOR PERFORMANTE
ne spune multiplul campion olimpic

și mondial IVAN PATZAICHIN
— Ivan Patzaichin, iată-te 

din nou în fruntea celor mai 
buni sportivi români ai anului. 
Care ar fi deosebirea dintre 
1984 și ceilalți ani în care ai 
fost „numărul 1“ in tradiționa
lele anchete organizate, la sfîr- 
șit de an, de Asociația Presei 
Sportive 7

— Deosebirea ar fi că 1984 e 
ultimul an în care mai figurez 
— ca sportiv — în aceste an
chete. încerc, fără îndoială, o 
undă de regret, dar și o mare 
bucurie de a-mi fi încheiat ca
riera sportivă in același stroc 
ridicat 
mă.

— O 
cepție: 
care 4 
și 8 de aur la C.M. !

impus cu 18 ani

carieră sportivă
29 de medalii, 
de aur cucerite

în ur-

de ex- 
dintre 

Ia J.O. 
A fost

COPIII OR.
mirabilă pasiune pentru ceea 
ce face. E plin de ingenioase 
idei și tact in a-și atrage aju
toare pentru ca ideile să 
prindă viață. „închid ochii, ne 
zice, și «văd» gropile ce-au

talentul ? A fost ambiția ? 
fost marea ta putere de muncă 
de ai reușit aceste răsunătoare 
succese ?

— A fost cite ceva din toate. 
Dar, mai întii de orice, a fost 
o inimă mereu tinără care a iu
bit cu înflăcărare lacul și oa
menii lacului, a respectat legile 
aspre ale apei care — știu de 
la mine din sat, de la Mila 23
— aruncă la mal tot ce e de 
prisos: înfumurarea, ușurința, 
delăsarea. Apa a cerut întot
deauna plată pentru ce dă, pla
tă in trudă, în renunțări la 
plăcerile de pe mal. Se cheamă 
că am respectat aceste legi ne
scrise, de vreme ce am înche
iat o carieră sportivă așa cum 
am inceput-o: campion olimpic 
și îndrăgostit, ca la 18 ani, de 
acea barcă năstrușnică numită 
canoe.

— 1984 ți-a adus, intr-adevăr, 
medalia de aur în proba de ca
noe dublu 1000 m și medalia de 
argint în finala cursei de C 2
— 500 m. La fel, se înțelege.

ION SOCOL

mai tînărului Toma 
acum pe locul 5 în ancheta a- 
mintită, el continuîndu-și. as
censiunea sportivă. Ți-a mal 
adus calificarea de profesor de 
educație fizică, iar, de curînd, 
titlul de antrenor. Cum e cînd 
trebuie să-i pregătești pe alții ?

Simionov,

Vasile TOFAN

(Continuare in pag 2-3)

„CUPA 30 DECEMBRIE “LA SCRIMĂ
■(Continuare in nno

Viorel TONCEANU

Orășelul copiilor „Titanii" vă așteaptă, in aceste zile de vacanță, 
cu numeroase surprize - Foto : Aurel D. NEAGU

Timp de patru zile, in sălile 
de scrimă Floreasca și Pro
gresul, s-a desfășurat „Cupa 
30 Decembrie" la floretă - 
fete și băieți, sabie — pentru 
copil și juniori, competiție or
ganizată excelent de Clubul 
sportiv Progresul și Clubul 
sportiv școlar Energia.

Zecile de copii • participanți 
la fiecare categorie de vîrstă 
sânt reprezentanți ai cluburilor 
din București și invitați din 
Brașov, Bistrița, Slobozia. 
Ploiești, larga participare con
tribuind la creșterea nivelului 
calitativ și spectacular al în
trecerilor.

Din concursul organizat de 
clubul Progresul, consemnăm 
următoarele rezultate : Indivi
dual. Floretă fete 9—10 ani — 
1 : Constanța Duțu (C.S.Șc. 
Ploiești) 2. Laura Bogdan

(I.E.F.S.) și Andreea Popa 3. 
Ioana Neamțu (ambele Pro
gresul) ; 11—12 ani. 1. Mihaela 
Teodorescu. 2. Marina Ciobanu 
(ambele C-S.Șc. Energia) 3. 

(C.S.Șc. 
. Cons- 
(C.S.Șc. 

3.
(ambii 

Floretă 
I.E.F.S.

Bucu- 
C.S.Șc. Ploiești : Sa- 

10—12 ani. 1. 
(Steaua) 2. 

Gigei Băcău 
Echipe. 
Steaua

Alexandrina Negraru 
Ploiești) ; 14—16 ani. 1. 
tantin 
Ploiești) 
Radu
I.E.F.S.)

Zamfirescu
2. Petre Stoicescu 
Alexandru

; Echipe, 
băieți. 14—16 ani. 1. 
București 2. Progresul 
rești 3. 
bie. Individual 
Leonard Sarău 
Lucian Dobrin 3. 
(ambii U.C.B.); 
U.C.B. 2. C.T.A.

1.
1

Miltiade ATANASIU, coresp.

(Continuare In pap. 2-3)
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(Urmare din pag. T)

între marile împliniri din 
viața economică a țării, anul 
1984 ne va rămine pentru tot
deauna în memorie prin inau
gurarea „magistralei albastre*, 
canalul Dunăre — Marea Nea
gră, operă epocală menită, sa 
dăinuie peste veacuri ca măr
turie a manifestării geniului 
românesc. Alături de această 
gigantică realizare, alte mari 
obiective economice, social-cul- 
turale și edilitare au comple
tat imaginea unei țări ta con
tinuă înnoire, puternica și în
floritoare. O imagine care, pro
iectată în prezent, trezește sim
țăminte de reală mîndrie pa
triotică pentru tot ce s-a în
făptuit sub clarvăzătoarea con
ducere a partidului, în econo
mie, tavățămînt, știință, cul
tură, ta opera de formare a o- 
mulul nou, în ridicarea conti
nuă a nivelului de viață al po
porului. O imagine pe care 
magistralul Raport prezentat in 
faița Congresului XIII de că
tre secretarul general al parti
dului ne-o proiectează ta vi
itor mai frumoasă, mobilizta- 
du-ne și mai puternic energi
ile spre atingerea noilor obiec
tive stabilite de documentele 
Congresului, atit in viitorul 
cincinal, cit și tatr-o perspec
tivă mai largă, pînă ta anul 
2000. Un program măreț, cu 
obiective clare, prefigurate ta 
mod realist de Raport și de 
celelalte documente, în concor
danță cu potențialul material 
și uman al țării, un program 
mobilizator a cărui înfăptui
re va ridica România socialis
tă pe o nouă treaptă a pro
gresului multilateral. Un pro
gram purtînd amprenta gîndi- 
rii clarvăzătoare și cutezătoare 
a conducătorului partidului și 
statului nostru.

Cel de al 37-lea an al Repu
blicii a însemnat șl pentru miș
carea sportivă din țara noas* 
tră un an rodnic, cu remarca-

bile realizări gst ta perime
trul activității sportive de ma
să, cit și in planul marii per
formanțe, atit ta perfecționa
rea cadrului organizatoric, cît 
și in dezvoltarea bazei materia
le a activității sportive, pe tă- 
rimul pregătirii la parametri ri
dicați ca șl pe cel al educării 
tinerilor in spiritul principiilor 
eticii și echității socialiste, al 
muncii sirguincioase și susținu
te, al comportării corecte în 
colectivele din care fac parte, 
in familie șl societate.

A crescut simțitor — grație 
eforturilor sporite ale Consi
liului Național pentru Educa
ție Fizică și Sport, ale celor
lalți factori cu atribuții ta a- 
cest domeniu de a transpune 
ta fapt hotăririle de partid re
feritoare la mișcarea sportivă 
și in primul rind indicațiile că
lăuzitoare date !n acest sens de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu — 
rolul sportului ta viața socia
lă a țării. Marea competiție na
țională „Daciada", ctitorită de 
însuși secretarul general al 
partidului, a adus pe terenurile 
de sport mai mulți oameni ai 
muncii de toate vîrstele cărora 
le-a oferit forme tot mai va
riate si atractive de practicare 
a exercițiului fizic, făcind noi 
pași spre Îndeplinirea obiecti
vului fundamental al mișcării

99
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CAMPIONATUL
HOCHEIȘTILOR

JUNIORI I

— Ceva, poate, mai greu, in 
sensul că formezi — sportiv și 
antrenor — tot un echipaj, dar 
ultimul, tehnicianul, rămine 
neputincios pe ponton, urmă
rind cursa numai prin ochii cei 
mari ai binoclului. Trebuie să 
ai mare tărie sufletească în a- 
ceastă profesie, să-ți ascunzi 
îndoielile, citeodată chiar en
tuziasmul. Am văzut ;i simțit 
asta la eminentul meu antre
nor Radu Huțan, astăzi cu a- 
ceeași răbdare și înțelegere fa
ță de mine, fafă de stagialura 
mea de proaspăt antrenor. La 
clubul Dinamo, bineînțeles. Im
portant este ca flotila noastră 
să navigheze mereu spre țăr
mul marilor performanțe.

— Ușor, desigur, nu va fi. 
Dar cel mai greu, bănuim, va

CUPA ROMÂNIEI “ LA HANDBAL

Turul I al campionatului 
republican de juniori I la 
hochei, disputat pe patinoarul 
artificial din Suceava, s-a În
cheiat cu următoarele rezul
tate : C.S.Ș. Tîrgu Mureș cu 
C.S.Ș. II Dinamo București
4— 3, cu C.S.Ș. Sf. Gheorghe
5— 4, cu Pionierul Brașov 4—2 ; 
C.S.Ș. Sf. Gheorghe cu C.S.Ș. 
Rădăuți 6—2, cu C.S.Ș. Dina
mo 2—2 ; C.S.Ș. Suceava cu 
Pionierul Brașov 5—0, cu 
C.S.Ș. Dinamo 11—3, cu C.S.Ș. 
Rădăuți 16—2 ; C.S.Ș. Râdă- 
cu Pionierul Brasov 3—6. (I. 
MANDRF.SCU — coresp.).

ÎN LUMEA
(Urmare din pag. 1)

SUCCES INTERNATIONAL

AL CULTURIȘTILOR ROMÂNI
unLa Sofia s-a desfășurat __

concurs internațional de cultu
rism cu participarea unor spor
tivi de frunte din România, H.D. 
Germană, Polonia țfi Bulgaria. 
Cei doi sportivi români care au 
făcut deplasarea au obținut un 
frumos succes, Nlcolae Giurgi 
(Metalotehnlca Tîrgu Mureș), 
Multiplu campion național cla- 
Stndu-se pe primul loc, iar Aleeo 
Dlnopoulos (Rapid Oradea), cam- 
Sion național la juniori, pe locul

1 treilea la cat. as kg.

fost cindva pe acest cimp, 
intre blocuri. Deschid ochii și 
nu-mi vine să cred ! Ce ve
deți s-a făcut eu ajutorul Co
mitetului de partid al sectoru
lui 3, Consiliului organizației 
pionierilor, Casei pionierilor și 
șoimilor patriei. Administrației 
domeniilor publice din sector. 
Și al copiilor din școlile Înve
cinate. Nimeni n-ar crede : 
sutele și sutele de panouri 
care dau farmec parcului au 
fost realizate de muncitoare și 
muncitori de ta spații verzi, 
însărcinați cu îngrijirea parcu
lui, oameni printre care am 
descoperit adevărați artiști". 
Și sportul, nea Mogoș ? „Păi. 
cum să vă spun ? Eu am fost 
ostaș (ofițer n.n.) și, din con
vingerile mele, am profilat 
parcul, prin tot ce vedeți, 90 
la sută pe sport*. Ne oprim la 
un teren de handbal pe care 
se joacă mini fot bal intre for
mațiile școlilor ar. 200 și 192, 
meci „fluierat* de prof. Florin 
Ivan. Portarul de la „200" este

'CITIȚI KR. 12 (decembrie)
AL REVISTEI ILUSTRATE
Din sumar :
• O amplă retrospectivă, bogat ilustrată, a succeselor 

«portului românesc in 1984.
• Un comentariu asupra turului Diviziei „A* la fotbal.
• Prezentarea divizionarei „A” Politehnica Timișoara.
• Anchetele pentru desemnarea celor mai buni sportivi 

și a celor mai buni fotbaliști români ai anului.
• Reportaje de gimnastică, patinaj, notație, volei.
• Marile vedete sportive de peste hotare în 1984.
• Paginile Viața «portivâ j Magaxăi extern j Cutia cu 

scrisori; Cuvinte încrucișate.
• Pentru albumul dv. de fotografi 

Maricica Puici fl han Patzaichin | «cfcfp* feminin 
gimnastică a Românie^ campioană etîmpică.

e : 
de

noastre sportive — cuprinderea 
întregului tineret In astfel de 
activități folositoare dezvoltării 
fizice armonioase și viguroase 
a viitorilor constructori ai co
munismului. Totodată, „Dacia- 
da“ a contribuit la lărgirea a- 
riei de selecție a talentelor 
pentru marea performanță.

Pe de altă parte, reprezen
tanții sportului românesc au 
realizat in acest an olimpic o 
remarcabilă performanță în a- 
renele J.O. de Ia Los Angeles, 
cucerind 53 de medalii, dintre 
care 20 de aur, ceea ce a fă
cut ca în clasamentul pe na
țiuni România să ocupe un cu 
totul remarcabil loc doi din 140 
de țâri participante. Un succes 
fără precedent in istoria parti
cipării românești la cea mai 
mare competiție sportivă a lu
mii. Un succes completat de 
numeroase alte medalii obținu
te de sportivii români la între
cerile de 
european 
cese care _
frumos și impresionant buchet 
de lauri și care atestă și ele 
— ca și cele cu care ne mîn- 
drim astăzi In celelalte dome
nii — vigoarea și talentul ti
neretului nostru, patriotismul, 
spiritul de dăruire, dorința sa 
fierbinte de a cinsti culorile 
patriei.

nivel mondial, 
sau zonal. Suc- 
se adaugă intr-un

fi seara, la ora rezervată po
veștilor pentru copii. Ivona — 
fetița ta — nu renunță așa u- 
șor la serialul „Ivan Fatzaichin 
și cannea lui de aur".

— Poveștile le avem, oare
cum, codificate. M1 Înseamnă 
Mexic, M2 — Munchen, M 4 — 
RIcscova, urmează J.O. de Ia 
Los Angeles și cind — din cine 
știe ce pricini — Ivona e su
părată tare, cind vrea lă tră
iesc. să-i împărtășesc și eu în
tristarea, imi cere povestea cu 
M3 — Montreal, Jocurile Olim
pice unde m-am clasat pe lo
cul 7 in cursa de canoe sim
plu 590 m !

— O poveste, o viață și-o ca
rieră frumoasă, Ivan Patzaichin. 
Iți mulțumim pentru interviu, 
mult succes în activitatea de 
antrenor și ani, mulți de bucurii, 
de împliniri !

JS
„Cupa României* la handbal — 

ediția a VIII-a pentru echipele 
feminine, șl ediția a Vil-a în în
trecerea masculină — a progra
mat ta zilele de 20—23 decem
brie ac., etapa I, preliminară, 
cu participarea handbalistelor și 
nandbaliștilor care evoluează in 
eșalo-nul secund. Jocurile fetelor 
«-au desfășurat 
(sena I», Vasiui 
(III) șl Odorheiu 
iar băieții au evoluat la Ploiești 
(I), Brăila (II), Tg. Mureș (Iii) 
șl Arad (IV). Iată rezultatele în
registrate și echipele calificate 
ta etapa a n-a, principală, care 
se va desfășura intre 18 și 20 
ianuarie 1985, etapă ta care in
tră in competiție și echipele par
ticipante ta Divizia „A* t FEMI
NIN. seria I : CFR Craiova — 
I.T. București 21—20, Chimia Bră
ila — Filatura Focșani 17—17. 
Trainica Pucioasa — CSM Sf. 
Gheorghe 22—23 ; CFR — Chimia 
23—21, Filatura — Trainica 25—23. 
CSM — ITB 23—20 ; CFR — CSM 
25—23, ITB — Trainica 20—23. Fi
latura — CFR 24—28 : ITB — 
Chimia 16—17, Trainica — CFR 
32—27. CSM — Filatura 19—25. 
CLASAMENT I L CSM Sf. 
Gheorghe 13, 2. CIR Craiova 11, 
3. Filatura Focșani 10, 4. Chimia 
Brăila 10, 5. Trainica Pucioasa 9, 
e. n a 7. s-a calificat: csm șl 
Gheorghe. Seria a is-a : Vulturul 
Ploiești — Argetex Pitești 21—26. 
Unirea Alexandria — TexFla Bu- 
hușl 17—30, Precizia Vaslui — 
Raionul Sâvinești 15—27 ; Textila ■ 
— Argetex 28—ta, Raionul — U- 
nirea 42—13, Vulturul — Precizia
17— 23 ; Relonul — Argetex 30—19, 
Precizia — Unirea 21—21, Vultu
rul — Textila 17—28 ; Argetex — 
Unirea 18—16, Betonul — Vultu
rul 24—10, Textila — Precizia
18— 20 ; Unirea — Vulturul 22—19, 
Argetex — Precizia 17—20, Tex
tila — Relonul 23—19. CLASA
MENT : L Relonul Sâvlnești 13 
(+22), 2. Textila Bufniși 13 (+3), 
3. Precizia VaMui 13 (—T), 4. Ar
getex Pitești 9, I. Unirea Ale
xandria 7, 0. Vulturul Ploiești 5. 
S-a caltcai : Reionul Săvineștl. 
Scria a IH-a : Textila Sebeș — 
Constructorul Timișoara 17—19, 
Constructorul Hunedoara — „U“ 
Farmec Cîuj-Napoca 21—20, In
dustria Ușoară Oradea — Voința 
Sighișoara 33—18 ; „U* — Textlia

Voința 
Constr.
Voința 

Textila 
Constr. 
Textila 
Constr. 
Ușoară 
Huned. 
Ușoară 

1 19—13 
U-

La Tirgoviște 
(II), Oradea 

Secuiesc (IV),

,.u- -
Constr. Tim. —

Ușoară — 
.,U- -

Huned. — 
Ușoară — 
Voința — 
Huned. — 

„U- — Ind.
19—18 ; Voința — Constr. 
24—1S, Voința — " ‘ 
23—33. Constr. Tim.
CLASAMENT : 1.
soară Oradea 13, 2. 
Timișoara 11, 1.
Cluj-Napoca 11, 4.
Hunedoara 18, 5.
șo-ara 9, 8. Textila Sebeș 8. S-a 
calificat : Industria Ușoară Ora
dea. Seria a IV-a : Constructorul 
Baia Mare — Gloria Btef-rita 
21— 2«. Tricotextil Sighet — Voin
ța Odorheîu Secuiesc 20—28, Car- 
patex Brașov — CSM Sibiu 
29—25 ; Trtcotextil — Constructo-

32—19,
32—ie.
Huned.

Ind. 
23—17 ;

30—20, Constr.
24—24, Ind. 
Tim. 25—19 ;
28—23, Constr. 
Tim. 23—22,

Ind.
— „U‘ ..
Industria
Constructorul 
„U* Farmec 
Constructorul 

Voința Sighi-

COPIILOR
nemaipomenit. tl întrebăm, din 
spatele porții: joci undeva, 
intr-o echipă anume? „Joc, joc! 
Pe „Titanii*. Este elevul Robert 
Mincu, clasa a VlII-a la „200“.

A inceput campionatul vacan
tei intre cele 11 serii de elevi

menii de la spații verzi. Ac
tivitate intensă intilnim și la 
tenis de masă și un program 
artistic pe scena „Cîntarea 
României",- prezentat de elevii 
profesoarelor de limba română 
Iuliana Andreescu și Virginia 
Stere, de la „199“. în modestia 
lor, profesorii de la „Titanii1 
preferă, pentru amănunte pri-

rul 23—40, CSM — Voința 17—18. 
Gloria — Carpatex 23—24 ; Tri- 
eotextil — CSM 10—36, Construc- 
teruî — Carpatex 24—26, Gloria
— Voința 27—17 • CSM — Con
structorul 31—20, Voința — Car- 
pa-ex 14—20. Gloria — Tricotex- 
til 38—21 ; Voința — Constructo
rul 15—29, Carpatex — Tricotextil 
31—23, CSM — Gloria 30—23.
CLASAMENT î 1. CSM Sibiu 15, 
2. Carpatex Brașov 13, 3. Gloria 
Bistrița 11, 4. Constructorul Baia 
Mare 8, 5. Voința Odorheiu Se
cuiesc 7, 6. Tricotextil Sighet 5. 
S-a calificat : CSM Sibiu. MAS
CULIN, seria I : ASA Buzău — 
IMU Bacău 22—21, Arctic Găești
— Relonul Săvinești 22—40, Co
merțul Marina Constanța — Pe
trolul Teleajen 14—32 ; Relonul — 
IMU 23—19. ASA — Comerțul
26— 15, Petrolul — Arctic 37—29 : 
Relonul — ASA 26—23, Comerțul
— Arctic 26—16, Petrolul — IMU
27— 23 ; Arctic — IMU 20—21. Re
lonul — Comerțul 22—22, Petro
lul — ASA 21—27 ; IMU — Co
merțul 15—14, Arctic — ASA
23— 37. Relonul — Petrolul 29—26. 
CLASAMENT î 1. ASA Buzău 15, 
2 Relonul Săvinești 12. 3. Petro
lul Teleajen 11. 4. Comerțul Ma
rina Constanța 8, 5. Arctic Găești 
7, 6. IMU Bacău 7. S-a calificat: 
ASA Buzău. Seria a U-a : CSU 
Galați — Dacia Pitești 33—33, 
IEFS — Celuloza Brăila 52—32. 
Calculatorul HRUC București — 
CSM Borzești 33—29 ; CSU — Ce
luloza 25—28. IEFS — Calculato
rul 26—24. CSM — Dacia 33—33 : 
CSU — IEFS 31—30. Calculatorul
— Dacia- 25—28, CSM — Celuloza
24— 24 ; CSM — IEFS 24—27. Ce
luloza — Dacia 21—20. CSU — 
Calculatorul 33—32; Dacia — IEFS 
29—21, Celuloza — Calculatorul 
29- 26. CSU — CSM 29-26. CLA
SAMENT : 1. Celuloza Brăila 14, 
2. CSU GaUati 12. 3. Dacia Pi
tești 11. 4. 
rul nRUC 
Borzești 7.
loza Brăila _
ința Sebeș — Utilajul Știința Pe
troșani 27—37, Tractorul Brașov

IEFS 9, 5. Calculato- 
București 7, 6. CSM 
S-a calificat : Celu- 

: Seria a IH-a : Vo-
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IDEI Șl SOLUȚII TEHNICE
ÎN SPORTUL POPI<

La săniuș, in parctfl sportiv „23 August" din Capitală

Ca și la alte discipline, per
fectionarea materialelor de 
concurs a contribuit și In jocul 
de popice la creșterea neconte
nită a performanțelor.

Pentru a fi în pas cu cerin
țele vremii, federația de resort 
din țara noastră a introdus în 
regulamentul competițional c- 
blii'ativitatea ca echipele di
vizionare să-și îmbrace pistele 
cu materia] plastic, iar primele 
arene au fost dotate cu apa
rate pentru ridicarea popicelor 
produse de firme specializate 
din străinătate. Acum cîțiva 
ani însă s-a... născut un pro
iect românesc, conceput 
ing. Ion Străinescu, de 
Institutul de cercetări și pro
iectări electronice din Bucu
rești. pus în valoare, mai intîi, 
de întreprinderea de agrement 
și producție pentru industria 
turistică din Capitală, automa
tele indigene fiind montate pe 
arene din București, Ploiești, 
Galați, Cîmpina, Timișoara și 
alte centre de popice. Ceea ce 
se știe poate mai puțin este 
faptul că de cîtva timp, o altă 
unitate economică, și anume 
„Electromureș" din Tg. Mures, 
cunoscută pentru produsele 
sale, a reușit prin efortul 
muncitorilor și tehnicienilor de 
aici să introducă ta nomencla
toarele de fabricație automate 
pentru ridicarea popicelor pe 
bază de circuite Integrate. Alt
fel spus, aparatele realizate de 
„Electromureș" (director loan 
Oltean, fost voleibalist de per
formanță, acum un prieten sta
tornic al tuturor sportivilor), 
care au solicitat un mare con
sum de inteligență, au carac
teristici superioare celor din

de 
Ia

țiuniiWt leg 
manșelor („ 
înregistrează 
sări, afișeaJ 
talele părți] 
nalizează a] 
lor de Ia n 
puțind fi u 
din 2-î-fc <j 
zenți nJ 
piste a C.sJ 
recentele ca| 
au fost de 
tate, că au] 
funcționat i 
cele 5 zile ] 
un real 'aju 
de arbitri, 
producția ia 
ing. loan d 
competiției, 
noastre se 
tate".

Așadar, sl 
deplinJ^M 

munU^ie I 
ziția jectiil 
sr:.^^kă | 
ocri’^BPpar] 
adus aportii 
și popicarii 
prinderii. SI 
a greși, că I 
tînd marcal 
prezintă va 
tivului acea 
ce mureșcJ 
echipă a I 
dusă de J 
popice al I 
vestru, exJ 
terial plasa 
fiind eprel 
de specialîl

din școlile Învecinate. La te
renurile de tenis programarea 

minute, la handbal 
„Avem 

dar 
șl ii 
găsim 
praf.

este pe...
se jac antrenamente : , 
6 echipe în competiție, 
vin aici sute de copii 
Încercăm pe toți, poate 
talente" — ne spune 
Lucian Pop.

Doi profesori inimoși 
„decan" — nea Mogoș, 
jurafi de ajutoarele lor,

și un 
incon- 

ea-

vind programul de vacanță, 
să ne invite la panoul pe care 
acesta este afișat. Și notăm 
doar citeva acțiuni, sub gene
ricele : „Bucuriile vacanței", 
„Te îndrăgim, copilărie", „Sîn- 
tem al țării viitor".- 

Pe „Titanii" vacanța 
nunată. Pe „Titanii" 
minunății noștri copii,
din întreaga țară, fac sport. Și 
sint frumoși...

AȚI JUCAT NUMERELE PR:

(CPA 30 DECEMBRIE"
(Urmare din pag. 1)

C.S.Șc. Slobozia ; Individual 
12—14 ani 1. Radu Vintilă 2. 
Cristian Dina (ambii de la Pro
gresul) 3. Ianuț Constantin 
(Steaua) Echipe. 1. Dinamo 2. 
Steaua 1 Progresul.

e mi- 
copiii,- 

ca cei

Rezultatele concursului orga
nizat de Energia : Floretă
fete 10—12 ani individual. 1. 
Doina Bucă (Tractorul Bra
șov) 2. Beatrice Ion (C.S.Șc. 1 
București) 3. Camelia Niculcea 
(Tînărul Tractorist Brașov) 
Echipe. 1. Tractorul Brașov 2. 
Tînărul Tractorist 3» Dinamo 
—Energia. ___

Agențiile Loto-Pronosport, 
împodobite sărbătorește, vă 
așteaptă pînă luni 31 de
cembrie, inclusiv, pentru a 
vă încerca și dv. șansele ! 
ORICINE JOACĂ POATE 

CÎȘTIGA:
• AUTOTURISME 

cia 1300“
• EXCURSII ÎN 

CEHOSLOVACĂ
• MARI SUME 

BANI (variabile și fixe).
FORMULA TEHNICA 

VANTAJOASĂ
12 extrageri în trei faze, 

cu un total de 120 numere.
Un bilet la această tragere 

— O ȘANSĂ DE SATIS
FACȚII PENTRU DV., un 
cadou plăcut pentru cei 
dragi !

IRIEIIII 
LOTO A R 

ilari
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CfȘTIGIJRILE TRAGERII 
„LOTO 2“ DIN 23 DECEMBRIE

Cat. 1 : 1 variantă 100% — 
autoturism „Dacia 1300" (70.000 
lei) și 3 variante 25% a 17.500 
lei ; cat. 2: 3 variante 100% a 
15.285 Iei și 8 variante 25% a 
3.821 Iei; cat. 3 : 28,50 variante 
a 2.682 lei; cat. 4 : 66,25 a
1.154 lei; cat. 5: 265 a 200 lei; 
cat. 6: 1.786,25 a 100 lei.

REPORT LA CATEGORIA
1 : 14.821 lei.

Autoturismul „Dacia 1300“ 
(70.000 Iei) a fost cîștigat de 
Ion Crișmaru din București.

O MAI SINT TREI ZILE PINA 
LA ÎNCHIDEREA VlNZĂRII la 
tradiționala tragere extraordinară 
LOTO a REVELIONULUI, care 
va avea loc In ziua de marți 1

in unanimi- 
le proprii au 
sbil în toate 
rurs, fiind de 
sentru corpul 
rom trece Ia 
. ne-a spus 
la închiderea 

automatelor 
uce la jnmă-

e afirma cu
Iuții și

m ^^Fdi.spo-
pe^ormantă

a și-au
■eație tehnică
iși ai lntre- 
: spune, fără 
utomafe pur-
romiireș" rc-
rie a eolec- 
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ses ceva : e
tnderii, con- 
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heorghe Sil- 
ste din ma- 
lele lucrări
_ omologate 
■rației.
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DINAMO
® Începem cu un... subiect 

de meditație pe o „variantă 
teoretică": dacă Ocac marca la 
Bordeaux sau Ia București (din 
ocazd rarisime) golul califică
rii in primăvara Cupei campio
nilor europeni, Dinamo s-ar fi 
simțit cu siguranță mai lipsită 
de griji decît se simte azi. 
S-ar fi simțit, probabil, la fel 
ca după înscrierea golului me
morabil reușit de Țălnar, într-o 
seară de neuitat, la Hamburg...

© Marile ratări aducînd de 
reguiă analizele cele mai pro
funde Dinamo se privește as
tăzi într-o oglindă foarte exi
gentă. Deși cifrele campiona
tului arată o paralela ASTAZI/ 
IERI care nu dezavantajează 
echipa condusă de Cornel Dinu: 
27 de puncte adunate In acest 
tur față de 25 in turul ediției 
trecute ; 12 puncte obținute a- 
cum în deplasare față de 11 
anul trecut ; 13 goluri înscrise 
in acest tur de golgeterii Drag- 
nea (7) și Augustin (6) față de 
tot 13 realizate anul trecut de 
aceiași Augustin (7) și Dragnea 
(6) etc., etc., echipa Dinamo este 
mult mai severă astăzi cu ea 
însăți din cel puțin 3 motive. 
Motivul nr. 1 : Orac. Mai bine 
zis amintitele sale ratări (și ale 
altora, Rednic, Augustin etc.) 
care au scos echipa din marea 
sa cursă europeană. Motivul 
nr. 2 : Steaua. Marea rivală a 
campionilor a ajuns astăzi o 
forță cu adevărat amenințătoa
re pentru liderul fotbalului nos
tru din ultimii ani și, prin com
parație, stimulatoare pentru un 
sprint final de mare tensiune, 
un sprint intre două mari for
țe, un sprint cu adevărat pa
sionant. cu o posibilă sosire 
„la fotografie". Motivul nr. 3 f 
dacă în trecut echipa se mul
țumea cu forța sa (bună) de 
ansamblu, cu îdeea că plusu
rile anulează minusurile și le 
depășesc, astăzi antrenorul Di
nu este hotărît să adune- numai 
plusuri, în toate sectoarele de 
joc. în faza de apărare ca și 
in acea de atac, convins fiind 
că totul (implicit forța de an
samblu) va înregistra un real 
ciștig.

© Problemele echipei ? După 
părerea multora, marea pro
blemă a Iui Dinamo a fost în 
acest tur problema Augustin. 
Irezistibil în ultimii doi ani, 
atacantul dinamovîst „care tre
ce prin zid" a fost tn toamna 
trecută ba indisponibil, ba lip-

„Cupa speranțelor4* la minifotbal

53 DE ECHIPE LA START!

«N'ȚFSCU

Tn perioada 10—14 ianuarie, in 
8 localități se vor disputa jocu
rile din cadrul „Cupei speranțe
lor" Ia minifotbal, Întrecere re
zervată echipelor de copil. Com
petiția se va desfășura pe două 
categorii de vîrstă, copii născuțl 
după 1 august 1971 șl după 1 lu- 
gust 1972. Echipele clasate pe lo
cul 1 In grupe vor participa la 
turneul final, care va avea loc 
la Brașoy In perioada 17—20 ia
nuarie.

Iată componența grupelor : Pi
tești : Chimia Rm. Vîleea, Uni
versitatea Craiova, F.C.M. Bra
șov, F.C. Argeș. C.S.Ș. Craiova. 
C.S.Ș. „Aripile* Pitești, C.S.Ș. 
Brașovia ; Brăila 1 Gloria Buzău, 
Dunărea C.S.U. Galați, F.C. Con
stanța, F.C. Brăila, Politehnica 
Iași. Oțelul Galați ; Buhușl : S.C. 
Baeău, C.S. Botoșani, CJS.M. Su
ceava, C.S.Ș. Bacău, CJS.ș. Pia
tra Neamț ; Arad : Politehnica 
Timișoara. C.S.M. Reșița. F.C.M. 
U.T. Arad. C.S.Ș. „Gloria* Arad, 
C.S.Ș. Banatul Timișoara, A.S.A. 
Tg. Mureș, Gaz metan Mediaș ; 
Deva : Jiul Petroșani, Chimica 
Tîrnăvenl, F.C. Șoimii Sibiu,

ADMINISTRAȚIA DE STAT LOTO PRONOSPORT INTOR'IMIÂ

RĂMÎNE...
sit de formă, redevenind adevă
ratul Augustin abia la ultimele 
meciuri. Lipsită de vitalitatea 
debordantă a omului său de 
atac nr. 1. Dinamo a contat prea 
puțin prin (și pe) ceilalți ju
cători din linia intîi (care deși 
joacă toate fazele, în orice zo
nă a terenului, au ca primă 
sarcină marcarea golului sau 
crearea lui). S-au „văzut" prea 
puțin Orac, Tulba (nici un 
gol!), Țălnar (nici un gol !), 
iar Suciu — venit cu o pregă
tire generală necorespunzătoa
re pentru o echipă campioană 
— a avut sclipiri, dar a avut 
și jocuri în care nu s-a văzut...
• Aducîndu-1 pe promițăto

rul Tulba în ideea formării unui 
cuplu ofensiv (cu Augustin) de 
mare randament, Dinamo a 
luptat — de fapt — multe eta
pe... fără nici un vlrf central 
(Augustin fiind indisponibil sau 
semivalid, In timp ce Tulba nu 
reușea nicicum să prindă — 
prin joc — echipa de bază).
• O altă temă de medita-
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• A realizat 15 puncte acosă (a pierdut un punct cu Rapid).
0 A obținut 12 puncte în deplasare (cite două cu F.C. Olt, Uni

versitatea Craiova |i Steaua, cîte unul cu Sportul studențesc, F.C. Ar
geș, Gloria Buzău, Jiul, Politehnica Timișoara și F.C. Baia Mare).

9 Golgeterii echipei : Dragnea 7 goluri, Augustin 6, Andone, Mo
vilă, Suciu șl Rednic — cîte 3, Orac 2, A. Nicolae, I. Marin, Stredie și 
Mulțescu — cîte 1.
• Jucători folosiți : 19 ; Orac 17 meciuri, I. Marin, Suciu și Drag

nea — cîte 16, Moraru, Al. Nicolae, Movilă, Andone, Tulba șl Țălnar
— cite 15, Rednic șl Augustin — cite 13, Mulțescu 9, Vlad 7, Stănescu 
6, Stredie* 5, V. Radu 4, G. Moldovan și Toma - cîte 3.

O Nu a beneficiat de nici o lovitură de la 11 m.
• Jucători eliminați : Suciu (etapa a 12-a).
© Cartonașe galbene : 17 ; cele mai multe : Moraru și A Nicolae

— cîte 3.
• A expediat 291 de șuturi (191 acasă — 100 în deplasare), dintre 

care 139 pe spațiul porții (92 — acasă — 47 în deplasare).

ție. De la Dumitrache, faimo
sul „corsar" al fotbalului nos
tru, Dinamo nu a mai avut nici 
un (mare) vîrf autentic. Dudu 
s-a „reprofilat" din mijlocaș, 
Augustin tot din mijlocaș...

• Cu adevărat pozitiv este 
faptul că echipa împinge astăzi 
jocul înainte (prin Rednic, ade
seori) mult mai mult decît în 
trecut, cînd una din măiestriile 
ei era să „tale* jocul adversa
rei. Este meritul și concepția 
lui Dinu, care vrea să cîșlige, 
nu să nu piardă ! Dar de la

C.S.Ș. Șoimii Sibiu, Mureșul 
Deva, Corvlnui Hunedoara, C.S.Ș. 
Hunedoara ; Alexandria : C.S. 
Ttrgovlște, F.C. Olt, C.S.Ș. Slati
na, C.S.Ș. Alexandria, Unirea A- 
lexandria. Metalul Alexandria, 
C.S.Ș. Pajura București, C.S.Ș. 
Electroaparataj București ; Ora
dea : F.C. Baia Mare, Gloria Bis
trița. C.F.R. Cluj-Napoca, „U* 
Cluj-Napoca. CA.Ș. Oradea, F.C. 
Bihor ; Ploiești t Dinamo Bucu
rești, Steaua București, Rapid 
București, Sportul studențesc, 
Metalul București, Progresul-Vul
can București, Petrolul Ploiești.

Participarea se va face pe baza 
unor legitimații eliberate de 
CJ.E.F.S. care lă cuprindă : nu
mele șl prenumele jucătorilor, 
data șl locul nașterii, numărul 
certificatului de naștere șl foto
grafia Jucătorului Flecare delega
ție va fi compusă din 19 persoa
ne (11 jucători șl an antrenor). 
Echipele participante vor lua le
gătura eu forurile org^ilzatoare 
pentru asigurarea năzării șl 
mesei. înscrierea va fi confir
mată la F.R. Fotbal pini M data 
de 5 ianuarie 1985.

ianuarie 1985, in sala duhului din 
str. Doamnei nr. 1, cu începere 
de la ora 16. După operațiunile 
de tragere, va urma un film ar
tistic.
• Așa cum am mai informat, 

agențiile Loto-Pronosport și vln- 
zâtoril volanți din întreaga țară 
au spre vînzare LOZUL ANULUI 
NOU, emisiune specială limitată 
de sezon, la care se pot dștlga 
autoturisme „DACIA 1300“ șl im
portante cîștiguri în bani de 
50.000, 10.000, 5.000 lei etc., acor
date din fondul special al admi
nistrației. Oriunde v& aflațl, ju- 
cați la LOZ IN PLIC !

DINAMO

ALEXANDRU NICOLAE 

concepție la împliniri depline 
drumul este lung. Și lipsește — 
în primul rind — un vîrf de 
rasă. Un vîrf pe care nu tre
buie să-l cheme nici Rush nici 
Dumitrache, dar care trebuie
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neapărat să marcheze (multe) 
goluri ! Restul vine mai ușor.
• Problema titlului ? O pro

blemă deschisă pînă in ultima 
etapă! Steaua are.se pare, as
tăzi o forță de șoc mai mare, 
Dinamo a avut și are mai multă 
„știință" (o mai mare experien
ță competițională in „duelurile 
mari"), înzestrare cu care a 
obținut de-a lungul anilor — 
chiar și atunci cînd mulțî se 
îndoiau — spectaculoase cîști- 
guri de cauză. Ce se va întîm- 
pla în această ediție ? Răspun
sul, „pe puncte", îl vor da 
Augustin și Lăcătuș, Nicolae și 
Bumbescu, Moraru și Ducadam 
și — foarte important! — antre
norii Dinu și Jenei.

• Și pentru a rămîne la te
ma proiectelor de viitor, Di
namo are și la primăvară nu
mai două obiective interne: 
cîștigarea campionatului și a 
Cupei României. Atît Dina
mo rămîne... Dinamo.

Marius POPESCU

SE IMPUNE
Popas in

Șl in Alba, ca In toate jude
țele, fotbalul atrage mii șl mU 
de practi cânți, la fiecare afirșlt 
de săptămlnă meciurile din dife
ritele competiții filad urmărite 
de zeci de mii de spectatori. Ci
frele din caseta tehnică dove
desc că stnt condiții corespun
zătoare pentru obținerea unor 
rezultate bune. De aceea, să ve
dem ce ne arată „radiografia* 
din această zonă.
• Bilanțul divizionarelor „B* 

și „C* tn turul campionatelor 
este departe de așteptările sus
ținătorilor : Unirea Alba Iuiia — 
locul u (ÎS p) și Metalurgistul 
cugir — 14 P4 p) kt seria a
m-a a Diviziei „B" ; Soda Ocna 
Mureș — 7 (16 p), Metalul Aiud
— 9 (ÎS p), Tlmavele Blaj — 
15 (11 p) și Mecanica Alba IuUa
— 16 (10 p) ta seria a Xl-a a 
Diviziei „C-. Cauzele bilanțului 
nesatisticător (care, de altfel, se 
menține de mal mulțl ani) se 
găsesc, in principal, tai munca 
necorespumzătoare a antrenorilor, 
In planificarea și conducerea pro
cesului de instruire, precum și 
In lipsa de interes în pregătire 
a unor Jucători care nu prea au 
multe lucruri comune eu cele 
din localitățile respective • 
Campionatul Județean rezervat 
seniorilor este bine organizat șl 
se desfășoară tur-retur. Cinci e- 
ehipe, de forțe aproximativ ega
le, luptă pentru șefie, pentru 
dreptul de a juca ta barajul 
pentru promovarea ta Divizia 
„C*. Interesantă este situația din 
fruntea clasamentului la sftrșltu] 
turului : 1. Minerul Bala de A- 
rieș — 21 p, 2. Șurianul Sebeș
— 20 p (golaveraj 40—10), S. Cu
prul Abrud — tap (M—10), 4. 
Plelarul Sebeș - li p (31—18) șl 
5. Minaur Zlatna — M p (26—27).

Fotbalul actual in discuția tehnicienilor

„ASTĂZI, UN VÎRF DE ATAC 
TREBUIE SĂ Șl SCOATĂ MINGEA

DIN PICIORUL ADVERSARULUI"
• Dialog cu Ștefan Covaci

Ștefan Covaci, cunoscut 
globetrotter pe meridianele 
fotbalului, a participat recent 
— în calitate de instructor al 
F.I.F.A. — la cursul de per
fecționare organizat, la Bue
nos Aires, de asociația tehni
cienilor din Argentina. Ca de 
fiecare dată. el s-a întors 
acasă cu lucruri interesante de 
relatat și tot ca de obicei ni 
Ie-a împărtășit cu amabilitate. 
„Ce-i nou. Ștefan Covaci, in 
fotbalul mondial, care intre 
C.M. din Spania și C.M. din 
Mexic a și parcurs o jumă
tate de drum ? — a fost în
trebarea de... introducere.

— Nimic altceva decît ceea 
ce ne-a arătat tuturor tur
neul final al C.E., competiție 
de referință pentru specialiștii 
din America de Sud. Este și 
motivul pentru care cursul. În
tins pe parcursul a patru zile 
de lecții teoretice și practice, 
a avut ca tematică generală a 
jocului și a antrenamentului 
„învățăminte de la ultimul 
campionat european".

— Ce-i nou în joc ?
— O mai mare densitate la 

mijlocul echipei, unde, în faza 
de apărare, printr-o dinamică 
adecvată, virfurile se asociază 
celor din linia mediană ; în 
așa fel incit. indiferent de 
sistem. 1—4—3—3 sau 1—4—4 
—2, cinci și uneori chiar șase 
jucători alcătuiesc, departe de 
propria poartă, un „baraj" greu 
de trecut. Este un „zid" extrem 
de mobil, întrucît cei cinci sau 
șase jucători de care vorbeam 
hărțuiesc același număr de 
fotbaliști din echipa adversă, 
constituindu-se în ceea ce la 
cure a purtat denumirea de 
„noul pressing".

— Și fac toate virfurile așa 
ceva ? Se inhamă ele la o 
asemenea muncă lăsată altă
dată doar pe umerii coechi
pierilor ?

— Fac, de ce nu ? Sau mai 
bine zis vor face de-aci 
înainte. Pentru că în noua con
cepție despre jocul de fotbal, 
jucător mare nu mai este 
acela care poate trece, cu 
nonșalanță, de zece ori Intr-un 
meci de adversarul direct. Azi 
ești fotbalist mare dacă, indi
ferent de numărul care-1 porți 
pe tricou, te simți in stare să 
îndeplinești și cealaltă normă, 
adică să scoți mingea din pi
ciorul adversarului tău, să 
zicem tot de zece ori intr-un 
meci. Nu-î o treabă ușoară, 
dar nici imposibilă...

— Asta înseamnă că sînt ceva 
noutăți și în antrenament...

UN... SALT
județul Alba
in cel rezervat juniorilor două 
echipe, distanțate de pluton, !și 
dispută intlletatea : L INCOV 
Alba Iuiia — 26 p și 1. Șurianui 
Sebeș — 24 p • Frumoasă Ini
țiativa Colegiului județean al an
trenorilor (președinte : Constan- 
On Vizitiu) de a organiza lecto
rate lunare, ta care să fie ex
puse probleme profesionale, re
ieșite din activitatea echipelor, 
precum și alte aspecte privind 
ridicarea calificării. O măsură a 
Colegiului a «Urnit Insă multe 
discuții șl chiar animozități. Este 
vorba de penalizarea cu un 
punct a echipelor al căror an
trenori, fie de seniori, fie de ju
niori, nu au participat la o șe
dință a Colegiului de antrenori. 
Considerăm că este o măsură ar
bitrară, oare lovește ta munca 
desfășurată de un colectiv — a- 
Boeiația sportivă și secția de fot
bal. De asemenea, este unilate
rală deoarece ptaă acum au fost 
sancționate numai formațiile din 
campionatul județean, ta schimb 
antrenorii divizionarelor „B* șl 
„C* (unde, firesc, activează an
trenori cu calificare mal bună, 
eu experiență mai mare), deși 
n-eu participat la mal multe șe
dințe, n-au fost sancționați 1 
Credem că o asemenea situație 
trebuie reanalizată șl să fie a- 
doptate sancțiuni personale și nu 
colective ! • Comisia județeană 
de fotbal (președinte ț Coriolan 
Șlaru) și-a analizat activitatea 
desfășurată ta sezonul de toam
nă și a ajuns la concluzia că 
situația precară ta care se află 
fotbalul ta județul Alba se da
torează mal multor cauze. Aces
tea, pe scurt, stat următoarele : 
valoarea modestă a Ioturilor ; 
slaba preocupare a asociațiilor, 
secțiilor de fotbal, a antrenorilor

— Dacă te referi, cumva, la 
pregătirea fizică, despre așa 
ceva aproape că nu se mai 
vorbește, ea fiind un factor 
subînțeles, în directă legătură 
cu selecția. în această ordine 
de idei, trebuie să spun că în 
echipa de speranțe a lui 
Ferrocarril. sparring-partner la 
unele din iocurile-test. mai toii 
componentii ei aveau gabaritul 
lui Cămătaru. Cu toții însă 
erau supli, mobili.

Noutățile in antrenament sint 
de altă natură, ele referindu- 
se. cu precădere, la modul de 
Însușire a diferitelor scheme, 
de combatere a pressingului de 
care vorbeam. Și. în acest 
scop, toate fazele de atac, ini
țiate de regulă cu jucători de pe 
posturi apropiate, se concep in 
viteză, sub impulsul cronome- 
trului aflat tot timpul în mina 
antrenorului ; pentru simplul 
motiv că progresia mingii spre 
poartă, cursivitatea diferitelor 
combinații trebuie să se facă 
în condiții de criză de timp. Cu 
alte cuvinte. în fotbalul actual 
tactica se rezolvă doar la pa
rametrii de calitate, antrenorii 
și jucătorii conlucrind la mo
dul perfect.

— în finalul dialogului
nostru, v-am ruga citeva cu
vinte despre... finalizare, care, 
sigur, n-a putui fi omisă la 
curs...
— Sau. cum i se mai spune, 
problema... problemelor. S-a 
vorbit, firește, despre necesita
tea de a revitaliza jocul, de 
a-1 face mai spectaculos. Si 
cum nu există spectacol fără 
faze încinse în fața porților, 
majoritatea antrenorilor. Bilar- 
do. Viera. Caszely, Telch, 
Matto Novello, a convenit că 
In fotbalul actual — fără un 
50 la sută dintr-un ciclu săn- 
tămînal. afectat trasului la 
poartă, din toate pozițiile, din 
toate situațiile, deci mai ales 
In condiții de joc — problema 
golului nu poate fi rezolvată. 
Numai printr-o exersare 
asiduă se pot forma „ochiul 
cîmpului", acolo in zona 
minată, și siguranța piciorului, 
în sincron cu comanda venită 
de Ia scoarța cerebrală.

— Ștefan Covaci posedă 
desigur și amănuntele de 
rigoare pentru fiecare pro
blemă majoră în parte...

— Și pe care le voi face 
cunoscute tuturor tehnicienilor 
noștri începmd din prima săp- 
tămînă a anului care, iată, 
bate la ușă...

Gheorghe NICOLAESCU

CALITATIV
• ECHIPE : 2 divizionare „B" 

(Unirea Alba Iuiia și Metalur
gistul Cugir) ; 4 divizionare „C“ 
(Mecanica Alba Iuiia, Metalul 
Aiud, Soda Ocna Mureș și Tlr- 
navele Blaj) ; 1 echipă In cam
pionatul republican Juniori I 
(Metalul Aiud) ; 5 — In campio
natul cluburilor sportive școlare ; 
16 - în campionatul județean se
niori șl același număr în cam
pionatul județean juniori ; 65 — 
în campionatele zonale (Alba — 
12, Sebeș - 10, Cugir — 8, Ocna 
Mureș — 14, Blaj — 15 șl Cîmpeni 
- «)*
• JUCĂTORI : 2500.
• TEHNICIENI : 19 antrenori și 

34 instructori sportivi.
• ARBITRI : 24 de categoria I. 

66 *- categoria a ll-a șl 41 — 
stagiari ; dintre aceștia 2 (Gheor
ghe Toth și Ion Meteo) tn lotul 
divizionar „B* șl 13 In lotul ..C“.
• TERENURI : 1 — cu aproxi

mativ 13 000 locuri j 11 — cu tri
bune pină la 5 000 locuri ; 3 - 
Intre 5 000 și 10 000 locuri ; pen
tru antrenamente : 20 cu gazon, 
4 cu zgură și 65 neîmprejmuite.

pentru creșterea elementelor ti
nere și promovarea lor cu mai 
mult curaj ; procesul lnstructiv- 
educativ, cu puține excepții, este 
necorespunzător ; slaba eficiență 
a îndrumării și controlului din 
partea comisiei județene de fot
bal, a colegiului de antrenori în 
asociații, secții și echipe.

Pînâ Ia reluarea activității ofi
ciale mal sint multe săptă- 
mînl, timp în care pot fi rezol
vate situațiHe menționate mai 
sus. Ele vor putea fi însă rezol
vate numai dacă toți factorii im
plicați bji vor uni eforturile !

Pompiliu VINTllA



Azi, în primul meci al turneului în Anglia
/.
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anchetele trâdilionak ac siirșll ac an
RIJODYȘTII ROMANI INI1LNESC

SPORTIVI Al ANULUI 1984
SELECȚIONATA DE NORD

Sînt mai mulți ani de cînd 
Agenția „France Presse" în
tocmește, prin serviciul său de 
sport, listele celor mai buni 
sportivi din lume în 
sezon. Potrivit părerii ziariști- 
-lor de la A.F.P., în 1984 cei 
mai buni sportivi sînt :

BARB AȚI : 1. Carl Lewis 
(S.U.A.) — atletism. 2. Michel

buni 
fiecare

Serghei Buoka (U.R.S.S.) —
atletism, 10. Pertti Karpinen 
(Finlanda) — canotaj.

FEMEI : L Martina Navrati
lova (S.U.A.) — tenis, 2. 
Marja-Liisa Hâmâlăinen (Fin
landa) — schi fond, 3. Kata
rina Witt (R.D. Germană) — 
patinaj artistic, 4. 
Brisco-Hooks (S.U.A.) 

tism. 5. 
Meyfarth 
Germania) 
tism, 6.
Retton (S.U-A.) — 
gimnastică. 1. Laaa 
JuJie (R.P. Chine
ză) — scrimă. 8- 
Joan Benoit (S.U.A.) 
— atletism, 9. Na
val El Montawakfl 
(Maroc) — atletism, 
1# Chris Evert- 
Lloyd (S.U.A.) 
tenii

Valeria
— atle- 

Ulrike 
(R. F.

— atle- 
Mary-Loa

pîlov (ciclism) ; 10. Olga Mos- 
tepanova (gimnastică sportivă).

★
Ziariștii sportivi din R.P. Chi

neză I-au ales pe atletul Zhu 
Jianhua ca cel mal bun spor
tiv al Asiei In anul 1984, Cam
pionul chinez deține recordul 
mondial La săritura in înălțime 
cu 2,39 m. Pe locurile următoa
re ale clasamentului intilnim 
numele gimnaștilor Li Ning 
(B.P. Chineză) Koji Gnshiken

etc. 
pri- 
ju- 

compo-

g.P. Chineză). Koji Gm 
aponia), al judokanului 
rubtro Vamashita (Japonia)
In clasamentul feminin, 

mul loc a fost ocupat de 
citoarea Lang Ping, 
nentă a reprezentativei de 
volei a R.P. Chineze, dețină
toarea titlului mondial.

CUESTER, 28 (prin telefon). 
Echipa de rugby a țării noastre 
își începe eimbătâ turneul în 
Anglia, intîlnind la Birkenhead 
Park o puternică Selecționată 
de Nord. Sub conducerea an
trenorilor Valeria Irimescu și 
Theodor Radulescu, jucătorii 
români au efectuat joi după- 
amiază și vineri dimineață an
trenamente pe terenul din 

După cea de a doua 
de pregătire, ținînd 

unele ușoare indisponi- 
(Paraschiv, Râdulescu, 
David, doar AL Marin

Chester, 
ședință 
cont de 
HHtățl 
Leonte, 
fiind mai serios accidentat — 
are brațul sting in ghips), a 
fost stabilită echipa care va 
începe partida de simbătă pro
gramată pentru ora 14,30 (16,30 
La București). Ea va avea, du
pă toate probabilitățile, urmă
toarea componență: Gh. Flore»

.CARTONAȘELE- AU IMPLINH
15 ANI

ol-mpLc de fotbal Jocurilor 
de ia. Ciudad de Mexico (1968).

DE PRETUTINDENI

Tradiționala 
cbetă de sGrșit de 
an organizată de 
Asociația ziariștilor 
din Uniunea So
vietică l-a desem
nat pe atletul Ser
ghei Bubka drept 
cel 
tiv 
nul 
isi

SERGHEI BUBKA

Platini (Franța) —- fothâl, 3. 
John McEnroe (S.U.A.) — te
nis. 4. Michael Gross (R. F. 
Germania) — înot, 5. Gjnde 
Svan (Suedia) — schi fond, 6. 
Marvin Hagler (S.U.A.) —
box, 7. Francesco Moser (Ita
lia) — ciclism, 8. Niki Lauda 
(Austria) — su‘ •”'uilisn»_ 9.

mai bun spor- 
sovietic pe a- 
1931. Laureatul 
datorează ale

gerea in 
topului 
excepționalului re
cord mondial sta
bilit la săritura cu 
prăjina — 5,94 m. 
Pe locurile urmă
toare : 2.
Vardanian 
re); 3. Iuri

mondial 
ciocanului);

Bojiev (patinaj 
5. -----

fruntea 
sovietic

Iurik 
(halte- 
Sedih 
la a- 
4. o- 
vite- 

Beloglazov 
Nikolai Zi-

(recordman 
runcarea 
leg 
ză) ; 5. Anatoli 
(lupte libere); 6. 
miatov (schi fond) ; 7. Serghei 
Zabolotnov (inot) ; 8. Elena 
Valora — Oleg Vasiliev (pa
tinaj artistic) ; 9. Serghei Ko-

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX

— Toader, Lungu, Marghesca.' 
Aldea — V. Ion, T. Contau — 
Murariu, L. Constantin, Dumi- 
traș — Caragea, Dumitru — C. 
Gheorghe, Grigore, Bucan.

Formația gazdă nu era anun
țată la ora convorbirii telefo
nice. Este însă sigur că ea va 
include numeroși internaționali 
și la fel se vor prezenta lu
crurile și la Gloucester, unde 
echipa noastră susține marți al 
doilea joc. Este interesant și 
inedit faptul că „XV“-le en
glez pentru meciul România — 
Anglia, de la 5 ianuarie, nu a 
fost încă anunțat, urmind ca 
selecționerii să se pronunțe 
după disputarea celor două în- 
tilniri care preced mult aștep
tatul joc test de la Twicken
ham, din prima zi de simbătă 
a lui 1985.

ATLETISM • La tradiționalul 
cros San Silvestro, care are loc 
la Sao Paulo, chiar ta noaptea 
de Anul Nou, vor lua parte pes
te 10 0« de alergător, din 21 de 
Un

ATENA, 23 (Agerpres) — 
In ziua a doua a Balcaniadei 
de baschet masculin, echipa 
Iugoslaviei a Întrecut cu sco
rul de 74—72 (39—») formația 
României, după un med e- 
chilibrat, decis abia în ulti
mele secunde de joc. In celă
lalt meci a! zilei, selecționau 
Bulgariei a dispus cu 79—77 
(44—42) de Grecia.

HOCHEI
Moscova 
de mai n 
In jocul < 
hocheiștii

La Spartak 
un turneo 
ta S.U A.

I turneului 
au evoluat

în compania reprezentativei U- 
niversltății din Saskatchewan. 
După un meci dinamic șl spec
taculos, moscoviții au realizat o 
victorie netă cu scorul de 8—4.

ȘAH • In turneul internațio
nal de ?< Sarajevo, după șapte 
runde, conduce Petrovici cu 5 p, 
urmat de Macek și Basagid cu 
cîte 4 p.

TENIS • In turneul de La 
Melbourne americanul McCain, 
după ce l-a eliminat pe ceho
slovacul Miroslav Mecir, l-a în
vins pe englezul Colin Dowdes- 
weli cu 6—3, 6—2. Alte rezultate: 
Matt Anger (SUA) — Wally Ma- 
sur (Australia) 6—3. 6—2, Jacob 
ECasek (Elveția) — Darren Cahill 
(Australia) 5—1, 5—7, 7—5.

TIB • Sportiva chineză 
Chunxia (20 ani) a înregistrat 
389 p la pistol cu aer compri
mat, cu 2 p mai mult decît re
cordul lumii.

Qi

CALEIDOSCOP

£

in 19M »-*u Împlinit 15 ani
de dad Comisia de arbitri a Fe
derației Internaționale de Fotbal 
a decis să extindă sistemul car
tonașelor galbene (averusmeQti 
șl al cartonașelor roșii (elimina
re de * -----
tițiile 
venit 
Rous, 
al F.I.F.A. 
țional, precum și autor al 
,,Istorii a regulilor <’ 
S Ls temui carton aș el or 
perimentat cu succes

pe teren) la toate compe- 
de fotbal. Propunerea a 
din partea lui Stanley 

in acea vreme președinte 
— ‘ fost arbitru interna- 

unei 
de fotbal", 

fusese ex- 
; La turneul

• O știre de ultimă oră din
campionatul italian : *
polonez Wladyslaw 
a primit aprobarea ligii profe
sioniste Italiene 6ă fie legitimat, 
de ta 21 ianuarie 1985, la echipa 
Cremonese.
• Pentru rezultatele slabe ale 

formației ELche, locul 17 ta cam
pionatul Spaniei, antrenorul An
tonio Bolz a fost destituit. Locul 
său a rămas, deocamdată, va
cant, echipa fiind pregătită, ta 
prezent, de antrenorul secund.

fundașul
Zmuda

• Alte schimbări, de ultimul 
moment, in echipele 
Robinson — atacantul 
fost la Liverpool — va 
etapa de azi cu Stoke 
sa formație, Q.P. Rangers ; 
alt jucător celebru de la Arsenal, 
internaționalul Paul Mariner, do
rește să-și părăsească 
trecând La Portsmouth 
cundă), care a propus 
in schimb, pe tinărul 
din echipa de tineret a Angliei, 
Neil Webb ; Williams, selecționat 
tn reprezentativa Angliei, va pă
răsi clubul Southampton (fără o 
destinație precisă) datorită unor 
neînțelegeri cu antrenorul său 
Lawrie McMenemy. Deocamda
tă, fundașul central Wright t-a 
luat locul, dar și acesta inten
ționează să se transfere. Ce va 
tace oare Southampton fără a- 
cești doi Jucători de bază ?

engleze : 
irlandez 
juca in 
in no-ua 

un

formația, 
(liga se-. 
să-1 dea, 

golgeter

Campionatele naționale Intre două sezoane

italia .- VERONA MERGE MAI DEPARTE...
„Cel mal tare campionat din 

lume", cum scria „Guerin Spor- 
tivo", campionatul italian tn care 
tntilnești argentinieni, brazilieni, 
englezi, uruguayent, galezi, sco
țieni, suedezi „campionul campio
nilor" Platini, și, firește, nelipsi
ta tifosl, se află intr-o mică pau
ză. Nu-i vacanța dintre tur și re
tur, pentru că se joacă non-stop 
ptnă la 19 mai! E o mică pauză 
pentru Revelion, prilej nimerit 
pentru a face un scurt tur de 
orizont tn „calcio" după primele 
13 etape.

Verona merge mai departe ne
învinsă, fără mari declarații, fără 
zgomot. E meritul lui Elkjaer, 
BrlegeL Di Gennaro și Tricella, 
(ultimi doi chemați la națională) 
și, mai ales, s-a spus, s-a mai 
scris, e meritul antrenorului Bag- 
noll. Torino se menține tn trenă, 
Rădice are și el ambițiile lui, are 
și echipă, Junior fiind acea piesă 
care a dat alt stil formației. In
ter e șt ea tn cursă, Rummenigge 
și Brady conferind eohipei forță, 
fizică șl psihică, forță ofensivă și 
inteligentă. Acesta ar ft „podiu
mul" dinaintea Revelionului. Sub 
podium, tncep surprizele. Cea mai 
mare, desigur, Juventus, la 7 
puncte de lider, pe locul 7 ! Pla
tini conduce in clasamentul gol- 
geterilor, mai e și Briaschi, jucă
tor de valoare. Insă apărarea 
„bitrtnei doamne" a încasat 14 
goluri (Verona a primit numai 
4 !), meciul și golul, ceea ce se

Adio performanței
Orice început are. firesc, șl un sflrșit I 

Tot așa și tatr-o carieră sportivă, oridt de 
strălucitoare a fost, tot vine o zi anume 
cînd trebuie încheiată. Unii sportivi îșl a- 
nunță retragerea din activitatea competi
țională cu surle șl trîmbiți, și aceasta cu 
mult Înainte chiar de a se fi decis b-o 
facă ; alții, dimpotrivă, dispar de pe ma
rea scenă a activității competlționale, eu 
discreție și modestie, așa cum ii stă bine 
unui adevărat sportiv. Unii, chiar mart 
performeri, dispar de îndată și rup orice 
legătură cu trecutul, alții însă rămîn pe 
mal departe în sport, tațelegtad să pună 
umărul la dezvoltarea sa, ajuttad eu ex
periența propria la formarea de noi și noi 
performeri.

în rîndurile următoare ne-am propus să 
vă prezentăm cîteva exemple dintre cele 
mai recente pe această temă...

© Polonezul Ryszard Szurkowski, ptaă nu 
de mult unul dintre cei mai valoroși ci
cliști amatori din lume, a pus punct acti
vității competlționale șl, dată fiind com
petența-! recunoscută, a fost desemnat de 
Federația de ciclism din Polonia ca antre
nor al lotului național de fond. Szurkowski 
a fost de patru ori cîștîgător al „Cursei 
Păcii*, cea mal Importantă competiție de 
lung kilometraj a ciclismului amator (în 
anii 1971, 72, 74 și 76), a învins de trei ori 
la campionatele mondiale și a obținut două 
medalii de argint cu echipa ta 1972 șl 1976, 
la Jocurile Olimpice. Ryszard Szurkowski 
(38 de ani) ta activitatea sa competițională, 
de 16 ani, a parcurs pe bicicletă peste 
500 000 de kilometri. în acest timp a luat 
startul la peste 1 500 de curse dintre care a 
terminat învingător ta 400. Anul acesta cl 
s-a numărat printre concurenții „Turului 
Poloniei*, cîștigînd chiar o etapă

© Discobolul suedez Ricky Bruch, 
virstâ de 33 de ani, a fost unul dintre 

leții cei mai, să-i zicem, controversați, 
dacă nu de alta măcar pentru faptul că 
dispărea și reapărea cînd te așteptai cel 
mai puțin. Corecordman mondial ta 1972, 
Împreună cu americanul Jay Silvester, a- 
mîndol arunctad 68,40 m, medaliat cu bronz 
la J.O. de la Munchen (53,40 m) după o 
„pauză" destul de mare, a reintrat mai 
mult decît spectaculos ta acest sezon și, 
după mai multe aruncări peste 70 m. a 
stabilit cu 7146 m, ta luna octombrie (!)> 
un nou record suedez care înseamnă și cea 
mai bună performanță mondială a anului. 
Dacă pînă atunci nu se răzgândește cumva, 
pentru 1985 el și-a propus un 
foarte ambițios : nici mal mult, 
puțin decît 74,50 m L..

• Cunoscuta schioară fondistă, cehoslo
vaca Kvetoslava Jeriova, „Kveta", cum îi 
spun intimii sportului, medaliată cu bronz 
ta cursa de 5 km șl cu argint la ștafeta de 
4 X 5 km la Jocurile Olimpice de la Sa
rajevo. fruntașă la ultimele ediții ale „Cu
pei Mondiale", ta noul sezon de concursuri 
n-a mai apărut la startul nici unei probe 
în calitate de competitoare. Ea nu mai 
poartă acum număr de concurs ci... crono
metru, căci din această iarnă Jeriova a de
venit antrenoare a lotului feminin de schi 
fond al Cehoslovaciei. Și elevele ei 
avea ce învăța de la o 
cum a fost „Kveta"...
• După ce a devenit

tn 
at-

obiectiv 
nici mal

vor
sportivă eminentă

• După ce a devenit triplă campioană 
olimpică ta Los Angeles, la 200 m mixt — 
2:12,64 (recordul olimpic), 400 m mixt — 
4:39,24 și la 4 X 100 m mixt — 3:43,43, îno- 
tătoarea Tracy Caulkins (21 ani) a spus 
adio activității competlționale, stabilin-
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In
i campioane, Ju-
Briegei spârgind 
- AGERPRES.

Faza din derby-ul dintre actualul lider, 
ventus, ciștigat cu 2-0 de veronezi. ‘ 

barajul Tardelli — Bonielc.
resimte tn clasament. Trapattonl 
tremură, nu se știe dacă-l apucă 
primăvara la „Juve", la Floren
tina s-a și schimbat antrenorul : 
De Sisti nu s-a înțeles cu Socra
tes, echipa a ajuns la mijloc, a 
fost chemat bătrlnul Valcareggi, 
Asta, Insă, numai ptnă la vară, 
cină, după cum a anunțat presa 
italiană, Pontello, președintele

„Sportul te ajută să-ți masori bine 
timpul I*

RALUCA RIPAN (1894-1975)

du-se la Gainesville, în Florida, unde se 
pare, nu se va mai ocupa de înot...
• La 37 de ani, baschetbalistul Kareem 

Jabbar, deși nu mai este un sportiv tînăr, 
continuă să se afle încă ta centrul atenției 
iubitorilor acestui sport și, ta mod cu to
tul deosebit, al oamenilor de afaceri (și nu 
sînt puțini) care roiesc ta jurul baschetu
lui american. Deși anunțase că se retrage 
din sport, Jabbar a fost convins să-și pre
lungească activitatea competițională, măcar 
pentru încă un an. Și ca atare el a sem
nat un nou contract cu formația Lakers 
din Los Angeles. Kareem Jabbar este de
ținătorul recordului de eficacitate în cam
pionatul profesionist al S.U.A. 
puncte înscrise ta decursul 
Acum a început, pentru el, 
zon...

© La 19 ianuarie 1985, la 
mul meci al XV-Iui Franței 
a popularului Turneu al celor cinci națiuni, 
Jean-Pierre Rives nu va mal fi ta teren, 
ci în... tribună. După ce a evoluat de 59 
de ori în reprezentativa națională, al cărei 
căpitan a fost ta 53 de partide, Rives s-a 
retras din activitatea Internațională, dar 
încă nu și din rugby dacă starea sănătății 
i-o va mal îngădui. El a debutat In „na
țională* la 1 februarie 1975, pe Twicken
ham, contra Angliei (27—20), iar la 3 decem
brie 1978 a fost ales căpitan al echipei. 
Știți cu ce prilej T El bine, la 
într-un meci cu reprezentativa 
ciștigat de francezi cu 9—6.

CU 31 527 
a 15 sezoane, 
al 16-lea se

Paris, la prl- 
ln noua ediție

București, 
României.

Romeo VILARA

Verona, și echipa 
prim plan, ,,tancul" I 

Telefoto : A.P.
„violeților*, îl va primi pe... Me- 
nottl !

Surpriză și în privința lui Na
poli, ajunsă in zona retrogradării 
cu Maradona cu tot, și pentru 
Udinese, altă echipă de 9 puncte 
care confirmă o dată in plus, că 
nu ajunge o floare, fie ea și cu 
numele de Zico, pentru a se face 
primăvară. Udinese a schimbat 
antrenorul, l-a adus la începutul 
campionatului pe Vinicio, în fond, 
tot un „straniero", care retrogra
dase cu Pisa. Acum Pisa e iider 
neînvins în Udinese se zbate
în „Au și Vinicio e iarăși în pe
ricol. în privința celor trei pro
movate, una, Cremonese, nu face 
față cursei, are numai patru 
puncte. Atalanta și Como au a- 
dunat ceva puncte, dar nu sînt 
lipsite de emoții. Opusă Veronei, 
al liderului neînvins, :se numește 
Ascoli, singura ,squadrau care 
nu a cunoscut încă gustul victo
riei și se află pe penultima treap
tă, poziție datorată și celor numai 
6 goluri marcate (recordul inefica
cității). Un loc mai sus, Lazio, 
echipa^ „milionarului* Chinaglia, 
de unde se vede că... banii nu 
aduc întotdeauna fericirea. Nici 
în cel mai „tare" campionat din 
lume...

Mircea M. IONESCU

CLASAMENTUL-LA ZI

laverajul se calculează prin Îm
părțire și nu prin scădere.

1. VERONA 13 8 5 0 16: 4 21
2. Torino 13 8 3 2 21:10 19
3. Inter 13 7 5 1 19: 9 19
4. Sampdorla 13 6 5 2 14: 9 17
5. Roma 13 4 8 1 13:10 16
6. Milan 13 4 7 2 12:11 15
7. Juventus 13 4 6 3 18:14 14
8. Florentina 13 3 7 3 14:11 13
9. Atalanta 13 3 7 3 10:18 13

10. Avellino 13 3 6 4 12:11 12
11. Como 13 3 5 5 8:12 11
12. Udinese 13 3 3 7 15:19 9
13. NapoU 13 2 5 6 10:16 9
14. Lazio 13 2 5 6 9:17 9
15. Ascoli 13 0 7 6 6:15 7
16. Cremonese 13 1 2 10 9:20 4

N.R. în campi3natul italian go-

11.79 70 >i 11.50.59 secția coresp. 10 20 30 ) interurban 437; tetei 10 350 romsp. Tipaiul 
12-201, lefei 10376, prsfir Bucureftl, Caleo Grîsitel or. 64-6« 10363
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