
<T

TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, 
TOVARĂȘEI ELENA CEAUSESCU, 

CONDUCERII DE PARTID Șl DE STAT, 
ÎN FRAC DE AN NOU, 

TRADIȚIONALA URARE A TINEREI GENERAȚII» 9

PROLETARI DIN TOA’T! ȚĂRILE, UNIȚI V* I

ZIAR AL CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORT

I ANUL XL - Nf. 10 901 | 8 PAGINI - 50 BANI | Luni 31 decembrie 1984 |

LA MULTI ANI, PENTRU PROGRESUL PATRIEI,
PENTRU FERICIREA POPORULUI Șl PACEA LUMII!

Sărbătoarea PiugușoruluL săr
bătoarea Anului Nou. a reunit, 
duminică dimineața, in fața 
sediului Comitetului Central al 
partidului, un mare număr de 
tineri, pionieri și șoimi ai pa
triei de pe întreg cuprinsul tării, 
care au venit să adreseze, cu e- 
moție, cu sentimente de aleasă 
prețuire și adincâ recunoștință 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
tovarășei Elena 
lorlalți tovarăși 
partidului și 
urări de viață 

putere de
Și popor, 

năzuințelor 
Și

să fîe prezenți la sărbătoarea 
Plugușorului, pentru a retrăi 
in acest sfirșit de decembrie 
farmecul colindelor și urărilor, 
pentru a-și exprima satisfacția 
de a fi părtașii marilor împli
nită ale anilor socialismului, 
de a-și reafirma, alături de 
întreaga noastră națiune, sen
timentele de dragoste, de pro
fundă recunoștință față de 
secretarul general al partidu
lui, președintele Republicii, to
varășul Nicolae Ceaușescu, față 
de tovarășa Elena Ceaușescu, 
bucuria lor pentru viața liberă 
pe care o trăiesc.

în această atmosferă sărbă
torească, de voie bună și en
tuziasm, in Piața Republicii s-a 
desfășurat tradiționala urare a 
Plugușorului. Alaiul. alcătuit 
din tineri și copii imbrăcați in 
trumoase costume populare re- 
prezentind diverse zone ale 
țării, s-a pus in mișcare in 
acordurile nemuritoare ale mu
zicii Iui Ciprian Porumbescu.

Muncitori, țărani, elevi și 
studenți, pionieri și șoimi ai 
patriei purtau ramuri de brad, 
cununi de griu. simboluri bine
cunoscute care evocă atit de 
sugestiv rodnicia pămintului 
românesc, tinerețea fără bătri- 
nețe a poporului și a patriei. 
Văzduhul vibra de sunetele 
buciumelor, de clinchetul de 
clopoței, de pocnetele de bici 
și huruitul buhaielor.

...Are loc cel mai emoționant 
moment al Plugușorului. acela in 
care sint adresate urări condu
cătorului partidului și țârii, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu.
Aho, aho, voinici flăcăi, 
Cu bice și zurgălăi I 
Voi, tineri și voi. copii 
Vestitori de bucurii, 
Ce-ați venit din toată (ara 
Pe chipuri cu primăvara 
Să rostim cea mai frumoasă. 
Cea mai mindră, mai aleasă, 
Urare de Plugușor
Bravului conducător. 
Fiu al patriei iubit 
Cel mai bun, mai prețuit 
Vă aducem azi prinos 
Gindul tării, luminos 
Și vi-l dăruim fierbinte 
Că ne sinteți drag părinte 1

Dîn alai se desprind mai 
mulți urători, copii din Vo- 
rona — Botoșani, Frătăuții 
Vechi — Suceava, Vața — Hu

nedoara, Cupșen: — Maramu
reș, Țarna — Satu Mare, Dră- 
gășani — Vilcea. care adre
sează. cu fețele îmbujorate de 
emoție, tradiționale urări ve
nite din bogata spiritualitate a 
poporului român : „La multi 
ani să r.e trăiți / In anul nou 
fericiți / Si trăiți multi ani 
sub soare / Cu tara înflori
toare / Cu poporul ce-l iu
biți / Ani de pace fericiți...'

Urarea continuă pe fondul 
unui splendid moment coregra
fic omagial prin care este ex
primată dragostea fierbinte a 
tinerei generații față de to
varășul Nicolae Ceaușescu. față 
de tovarășa Elena Ceaușescu.

Ilustrind opțiunea de con
știință, de suflet și de voință 
a întregii noastre națiuni de 
a-I ști in fruntea partidului și 
a țării pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, garanție a mersu
lui nostru hotărit Înainte, a în
deplinirii mărețelor programe 
de dezvoltare economico-socială 
a patriei, a înaintării ei neabă
tute spre culmile luminoase ale 
comunismului, recitatorii evi
dențiază realizările remarcabile 
ale poporului nostru.

Sentimente de stimă, prețuire 
și dragoste sint exprimate față 
de tovarășa Elena Ceaușescu : 
Să urăm din zări curate 
La multi ani eu sănătate 
Tovarășei Elena Ceausescu 
Exemplară constării i 
Om politic și de stiintă 
Al cărei înalt renume

Ceaușescu, ce- 
din conducerea 

statului
lungă, de să-

nostru

nătate 
spre 
tregului 
plinirea 
progres 
pace.

Piața 
in această 
de sărbătoare.

împreună cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, in fața se
diului Comitetului Central al 
partidului au venit tovarășii : 
Constantin ~' 
Banc. Emil 
banu. Ion 
Constantin. __ ____ _ ___
Dobrescu. Ludovic Fazekas. A- 
lexandrina Găinușe. Manea 
Mănescu, Paul Niculescu. Con
stantin Olteanu. Gheorghe O- 
prea, Gheorghe Pană. Ion Pă- 
țan. Dumitru 
Verdeț. Ștefan Andrei. Ștefan 
Birlea, Nicu Ceaușescu. Gheor
ghe David, Petru Enache. Mi
hai Gere. Nicolae Giosan. Su- 
zana Gâdea, Ana Mureșan, 
Tudor Postelnicu. Ion Radu, 
Ion Stoian. loan Totu, Ion 
Ursu, Silviu Curticeanu, Con
stantin Radu.

Erau de față membri ai Se
cretariatului C.C. al U.T.C., 
cadre de conducere ale Consi
liului Uniunii Asociațiilor Stu
denților Comuniști din Româ
nia și Consiliului Național al 
Organizației Pionierilor.

„Plugușorul 1985'' a readus in 
atenție, ca de fiecare dată, in
tr-o revărsare de voioșie și 
fantezie, de optimism 
frumusețea 
vechi. Un spectacol de mare 
frumusețe mărturisind deopo
trivă vitalitatea poporului ro
mân, dragostea sa de muncă 
Și viață.

Mii de bucureștcni au ținut

Și . 
binele

muncă, 
fericirea 
pentru 

sale 
prosperitate.

in
tru

de 
de

Republicii a îmbrăcat 
zi de iarnă haine

Dăscălescu. Iosif 
Bobu. Lina Cio- 
Coman. Nicolae 

Ion Dincă, Miu

Popescu, Ilie

voioșie 
robust, 

unei datini stră-
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Președintele Republicii So

cialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a primit 
sîmbăiă, 29 decembrie, pe 
șefii misiuniilor diplomatice, pe 
reprezentanții unor organizații 
acreditați in țara noastră, care 
au prezentat felicitări cu prile-

MISIUNILOR DIPLOMATICE
jul celei de-a 37-a aniversări 
a proclamări* Republicii și al 
Anului Nou.

La primire au participat to
varășa Elena Ceaușescu, tova
rășii Ion Dincă, Manea Mănes
cu, Gheorghe Oprea, Ștefan 
Andrei, Petru Enache, Nicolae

Giosan, Ion Stoian, Aurel 
Duma, ministru secretar de 
6Lat la Ministerul Afacerilor 
Externe.

Pentru a prezenta felicitări 
președintelui Nicolae Ceaușescu 
au venit ambasadorii: Repu
blicii Filipice — Mario C. Be- 
lisario ; R. A Siriene — 
Hayssam Barakat ; Spaniei — 
Jose Ma A de Sotomayor Y 
Castro ; Italiei — Benedetto 
Santarelli ; Republicii Tunisie
ne — Mohamed El Mokhtar 
Zannad ; R. P. Bulgaria — 
Todor Stoicev ; Republicii In
donezia — Mohamad Isnaenl f 
Regatului Hașemit al Iordaniei
— Nasir Batayneh ; Suediei — 
Per Bertil Kollberg; Republi
cii Costa Rica — Alexander 
Guerra Alvarado Ț R. P. Un
gare — Miklos Barity ; Israe
lului — Zvi Brosh ț Republicii 
Cuba — Rodney Lopez Cle
mente ; U.R.S.S. — E. M. Tîa- 
jelnikov ; Republicii Zair — 
Musungayi Nkuembe Mampuyaj 
R. P. Bangladesh — Musle- 
huddin Ahmad ; Norvegiei -J 
Borte Merleeș Riîse ț Franței
— Michel Rougagnou ; R. P.
Benin — Paul Kpoffon ț Repu
blicii Liban — Maurice Bas- 
sous; R. P. Polone — BoguslaW 
Stahura ; Republicii Elene —•
Dimitrios Serbos ; Canadei 
Jaques Simard ț RepublicH 
Iraq — Bedri Karim Kadim | 
Austriei — Andreas Berlako- 
vich ț Marii Britanii — Philip 
McKearney ; Finlandei — Jussi 
Montohen ; Republicii Peru —• 
Jaime Castro Mendivil ț R. 4 
Cehoslovace — Jan Papp ț 
R. P. D. Coreene — Zo lang 
Guk ; R. P. Congo — StanlslaS
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Se leagă-n intreaga lume 
De munca de cercetare 
Pentru progres ji bunăstare, 
Multă sănătate, fericire, 
In An Nou. nouă-mplinire 
Anu-nfloritor vă fie 
Anul Nou eu bucurie 1

Grupuri de copii și tineri, 
in costume populare ce repre- 
Xintă bogăția și diversitatea et
nografică a zonelor țării, ilus
trează, prin cintec și dans, 
bucuria împlinirilor și reali
zărilor poporului nostru in pe
rioada cea mai rodnică in în
făptuiri din întreaga sa istorie 
multimilenară — în anii care 
au urmat Congresului al IX-lea 
■l partidului.

La această bucurie a muncii 
și a roadelor ei se alătură 
tinerii din Capitală, adresînd 
urarea de ani bogați și plini 
de înfăptuiri conducerii parti
dului și statului.

Atmosfera întregului alai este 
Întregită de pocnete de bici și 
clinchet de clopoței, de cintec 
și dans. Un șuvoi nestăvilit 
de bucurie și voioșie, o perin
dare permanentă de chipuri, 
de sunet și culoare, tulbură
toare ștafetă a generațiilor.

Prin momente coregrafice, 
grupuri de tineri și copii din 
Capitală, Cupșeni — Maramu
reș, Scornicești, adresează u- 
rarea tradițională clasei mun
citoare, țărănimii, intelectuali
tății, harnicului și minunatului 
nostru popor.

Urmează momente în care 
copiii țării, șoimi ai patriei și 
pionieri, viitorul de miine, 
rostesc, cu prospețimea specifi
că vîrstei lor, cuvinte de 
profundă mulțumire pentru 
condițiile minunate de viață și 
Învățătură ce le sînt create, 
pentru grija părintească cu ca
re sînt înconjurați în perma
nență de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, de tovarășa Elena 
Ceaușescu. Grupurile, constitu
ite acum Intr-un tablou deose
bit de sugestiv, rostesc în fața 
conducerii! partidului șl statu
lui, în numele tinerei generații 
a patriei, angajamentul de a-și 
însuși și traduce in fapte is
toricele hotărîri ale Congresu
lui al XlII-lea al partidului, de 
a munci cu tîrguință pentru a 
deveni demni continuatori ai 
operei minunate de construcție 
•ocialistă și comunistă pe care 
o înfăptuim.

Tineretul României socialiste, 
profund îngrijorat de situația 
deosebit de gravă care s-a 

creat in viața internațională, de 
creșterea permanentă a cursei 
înarmărilor, a pericolului de 
război și catastrofă nucleară, 
exprimă și la această sărbă
toare a Plugușorului dorința 
arzătoare de pace a poporului 
român. Colindătorii dau glas 
urării fierbinți, pornită din a- 
dincul inimilor, ca anul care 
vine să reprezinte un moment 
deosebit pe calea edificării u- 
nei lumi mai bune și mal drep
te pe planeta noastră.

Urătorii vorbesc în acest 
context despre proclamarea, la 
inițiativa țării noastre, a anului 
1985 drept An Internațional al 
Tineretului.

Din grupul urătorilor se des
prind tineri purtînd plugul cu 
brad, ornat cu beteală, însoțiți 
de un alai format din mînui- 
tori de buhai, bici, zurgălăi, 
capre, căiuți, din fete cu coșuri 
încărcate de fructe.

Obiceiul popular românesc 
„Tînjaua". interpretat de tineri 
din Descști — Maramureș, 
marchează momentul predării 
ștafetei de către anul 1984 a- 
nului 1985.

Anul Nou, avînd chipul unui 
șoim al patriei, iradiază pros
pețimea, vitalitatea și optimis
mul specifice poporului nostru. 
In această atmosferă tonică, a- 
nul care se încheie, încărcat de 
bucurii și satisfacții, de bogate 
împliniri, rememorează emoțio
nant evenimentele pe care le-a 
trăit :
Fu sînt anul ce-a trecut 
An-bilanț, an-sărbătaare 
Cea de-a 40-a aniversare — 
O nouă treaptă-n muncă și 

progres — 
Și anul celui de-al XlII-lea 

Congres 
Care-a deschis, măreț, 

spre viitor, 
Un drum de fapte clar, 

cutezător 
O mindră cale de ape, un nou 

drum 
Am inaugurat acum, 
Vorbind generațiilor viitoare 
Despre epoca aceasta 

înfloritoare
Răspunde, plin de încredere, 

Anul Nou, anul ce marchează 
împlinirea a 20 de ani de la 
Congresul al IX-lea al. Partidu
lui Comunist Român, de cînd 
în fruntea partidului nostru se 
află tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, fiu eminent al po
porului român, care și-a dedi
cat întreaga sa viață și activi
tate revoluționară slujirii inte
reselor fundamentale ale po
porului, ale Partidului Comu
nist Român : Pentru al nostru 

suflet românesc, I Eu, «Anul 
XX", md mai numesc I Al B- 
pocii noastre de glorie, I Cea 
mai măreață din istorie I De 
cind la Congresul IX I S-a 
deschis o eră nouă I Prin băr
batul temerar I Comunist vizio
nar l Ce-a condus ca nimeni 
altul / Țara sus, țintind Înaltul 

.La mulți ani I", tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, 
Conducător iubit
In lumea toată prețuit 
Eu, Anul cel Nou vă spun 
Sănătate, noroc bun, 
Noi puteri spre viitor 
Pentru țară și popor 
Mare, brav, viteaz erou 
Fiți la fel și-n Anul Nou 
Dirz, viteaz, mereu in frunte 
Spre victorii și mai multe. 
Bun găsit vd spun acum 
Să pornim, cu spor, la drum 1 
Pe fundalul unei suite de ’

dansuri populare. în care se
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Charles Batheas Mollomb ; Re
publicii Portugheze — Luis 
Quartin ; R. P. Mongole — To- 
gociin Ghenden ; Indiei — 
H. D. Bhalla ; R. S. Vietnam 
— Fam Duy Toan ; R. P. S. 
Albania — Zoi Toî ka ț Repu
blicii Federale Nigeria — 
Philip Binye Kdroye ; Repu
blicii Algeriene Democratice și 
Populare — Abdennour Bekka ; 
Jamahiriei Arabe Libiene Popu
lare Socialiste — Abdel Hamid 
F. Farhat, secretar al Comite
tului popular al Biroului popu
lar ; Olandei — Charles Simon 
van Straten ; Danemarcei — 
Mogens Edsberg ; R. D. Ger
mane — Herbert Plaschke ; 
Turciei — Sureyya Yuksel ; 
Japoniei — Masanari Ozaki ; 
Regatului Thailanda — Ukrit 
Durayaprama ; Republicii Gui
neea — Cisse Fode ; în
sărcinați cu afaceri ad in
terim ad : Liberiei —
Webster Simpson ; Republi
cii Chile — Pablo Cabrera 
Gaete ; Republicii Orientale a 

prind toți colindătorii, șoimi ai 
patriei și pionieri, se apropie 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
de tovarășa Elena Ceaușescu, 
de ceilalți conducători de par
tid și de stat, li sorcovesc, ura
rea lor fiind însoțită de gestul 
semănatului, obicei ce expri
mă, acum, la început de An 
Nou, încrederea in rodnicia 
pămîntului, bucuria muncii și 
i trăirii plenare a vieții l

S4 trăiți, să înfloriți, 
Tineri mereu sd ne fiți. 
La anul și la mulți ani 1 
Tovarășul Nicolae Ceaușescu 

și tovarășa Elena Ceaușescu, 
ceilalți tovarăși din conducerea 
de partid și de stat răspund 
colindătorilor cu dragoste, cu 
afecțiune părintească.

Adresindu-se celor prezenți, 
întregii generații tinere a pa
triei, întregului popor, tovarășul

Uruguayului — Marco Eduardo 
Capurro Avellaneda ; Republi
cii Ecuador — Raul Mantilla 
Larrea ; Republicii Islamice 
Pakistan — Sibte Yahya Naqvi; 
Republicii Islamice Iran — 
Morteza Saffari Natanzi ; Re
publicii Federative a Braziliei 
— Edelcio Jose Ansarah ; Re
publicii Democratice Sudan — 
Attalla H. Bashir ; R. P. Chi
neze — Kang Jimin ; R. S. F. 
Iugoslavia — Milan Marinko- 
vici ; Belgiei — Frank Recker 5 
Elveției — Erich Imm ; Repu
blicii Venezuela — Jesus Al
berto Zarraga Reyes ; Republi
cii Columbia — German Ra
mirez Bulla ; Republicii Zim
babwe — Nicholas T. Mukan- 
gainga ; R. F. Germania — 
Gottfried Georg Evertz ; Repu
blicii Gaboneze — Franțois- 
Lambert Kombe ; Republicii 
Arabe Egipt — Mohamed 
Safwat ; Republicii Burundi — 
Zacharie Madaga ; Republicii 
Islamice Mauritania — Ahmed 
Ould Bekrine ; Marocului — 
Ahmed Bakhat ; Ezzat Abou 
El-Rob reprezentantul perma
nent al Organizației pentru 
Eliberarea Palestinei, și Ber

NICOLAE CEAUȘESCU, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a rostit o 
cuvintare, subliniată in repetate 
rinduri cu aplauze și ovații.

în încheierea cuvîntării, din 
miile de piepturi au răsunat 
puternice urale și ovații.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu se 
fotografiază împreună cu co
lindătorii.

în această atmosferă de en
tuziasm și bucurie, ce caracte
rizează Intîlnirile conducătoru
lui partidului și statului cu re
prezentanți ai tinerei generații, 
cu toți oamenii muncii, copiii și 
tinerii colindători sînt invitați, 
după datină, în sediul Comite
tului Central al partidului, un
de li s-au oferit daruri de A- 
nul Nou.

nard Kamwi, reprezentant per
manent al S.W.A.P.O.

Diplomații au transmis to
varășului Nicolae Ceaiușescu. 
din partea șefilor de state și 
guverne, a conducătorilor or
ganizațiilor pe care le repre
zintă, calde felicitări, urări de 
sănătate și fericire, de nod 
succese în bogata și rodnica 
activitate ce o desfășoară în 
fruntea statului român, spre 
fericirea și prosperitatea po
porului, pentru prietenie, înțe
legere și colaborare între toate 
națiunile, pentru securitate și 
pace în lume.

Mulțumind pentru felicitările 
și urările adresate, a luat 
cuvintul tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU.

Cuvîntarea rostită de șeful 
statului român a fost urmărită 
cu deosebită atenție și interes, 
fiind viu aplaudată.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a ridicat o cupă de șampanie 
In sănătatea diplomaților pre- 
zesnți, urînd.u-le miultă fericire, 
sănătate, succese în activitatea 
lor, precum și tradiționalul 
„La mulți an» !“.

Creșterea continuă a rolului 
culturii fizice șl sportului în 
procesul educației socialiste și 
formării omului nou, la Întă
rirea sănătății și vitalității na
țiunii noastre, în asigurarea 
eondițiilor ca poporul român, 
tineretul patriei să crească 
plin de vigoare constituie o 
cerință de bază a dezvoltării 
actuale și de perspectivă a so
cietății noastre socialiste. în a- 
eest context, marea competițe 
națională „Daciada", inspirată 
de gîndirea creatoare a tovară
șului NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretarul general al partidului, 
președintele țării, a devenit tot 
mai pregnant cadrul de mani
festare In arenele sportive a 
energiei și elanului tineretului, 
ale oamenilor muncii. în între
cerile marii competiții naționa
le participant» își călesc trupul 
și voința, pentru a putea con
tribui cu forțe sporite la mă
reața operă de edificare a so
cialismului în România, In spi
ritul istoricelor hotărîri ale 
Congresului al XlII-lea al par
tidului.

Bilanțul „Daciadei" în anul 
care se încheie este deosebit 
de edificator. Ajunsă la a 4-a 
ediție, această veritabilă O- 
Bmpiadă a sportului românesc 
■ reunit, in 1984, la startul În
trecerilor aproape 1,5 milioane 
de iubitori ai sportului la eta- 
?a de masă și mai bine de 

0 000 Ia cele 109 finale pe țară, 
organizate ia nivelul departa
mentelor, Ia edițiile de Iarnă 
și de vară.

Cei mal mici cetățeni al pa-

Sportul

CRONICA „DACIADEI" '84-MĂRTURIE CONVINGĂTOARE
A DEZVOLTĂRII ACTIVITĂȚII SPORTIVE DE MASĂ

• fn acest an — aproape 7,5 milioane de participanfi la etapele 

de masă • Peste 10 000 de sportivi la startul a 109 finale<9 Normele 

Complexului „Sport și Sănătate" trecute de 4,8 milioane de tineri 

9 Mai bine de 3 milioane de practicanfi ai turismului de masă

• Gimnastica la locul
triei, de pildă, purtătorii cra
vatei roșii cu tricolor, au fost 
prezenți la concursurile și 
competițiile dotate cu „Cupa 
Pionierul" organizate printre 
altele la atletism, tenis de 
masă, schi, sanie și biatlon, la 
Festivalul național de mini- 
baschet și la Festivalul pionie
resc de judo, toate acestea 
marcind un frumos succes al 
sportului de masă pentru cel 
mici.

Pentru elevi, C.C. al U.T.C. a 
organizat „Cupa U.T.C." la 
schi, sanie, judo, baschet și 
handbal. Pentatlonul atletic 
școlar, concursul de ștafete și 
Festivalul ansamblurilor de 
gimnastică modernă, de fieca
re dată cu o bogată participa
re și o pregătire care antici
pează promovarea multor re
prezentanți al tineretului stu
dios în activitatea de perfor
manță. Tot pentru elevi, Mi
nisterul Educației și învăță- 
mintului a fost organizatorul 
campionatelor școlare de atle
tism, gimnastică șl fotbal, în
treceri intrate in tradiția spor-

milion de oameni !

A sporit interesul pentru e- 
xercițiul fizic organizat, sub 
formă de concursuri și compe
tiții, în rîndurile lucrătorilor din 
rețeaua U.C.E.C.O.M. (prin in
termediul Voințiadelor), Cen- 
trocoop (după tenis de masă se 
experimentează finale și la al
te ramuri de sport), U.N.C.A.P. 
(mai ales la atletism, popice și 
trintă), după cum același aspect 
este de relevat și în cazul ti
nerilor militari.

Reține atenția, de asemenea, 
faptul că in 1984, sub Impulsul 
„Daciadei", normele Complexu
lui „Sport și Sănătate" au fost 
trecute de 4,8 milioane de co
pii, tineri și oameni ai muncii, 
in timp ce peste 3 milioane au 
luat parte la drumeții și excursii 
fn cadrul nnui complex pro
gram de acțiuni turistice de 
masă, cele mai multe pe di
verse teme (de cunoaștere a 
istoriei patriei, a geografiei e- 
conomice a României socialis
te, profesionale — cu caracter 
de schimb de experiență 
ș.a.m.d.). In același timp, mal 
bine de un milion de oameni

de muncă a angrenat un
tului de masă. Comun pentru 
copiii și elevii din licee, care 

. se formează pentru viitoarea 
lor muncă în producție, Crosul 
pionierilor și Crosul tineretu
lui au însemnat, și în 1984, o 
deplină reușită ; o demonstra
ție convingătoare că probele 
atletice pe teren variat — te
meinic organizate — suscită un 
larg interes în rîndurile tinere
tului.

Deosebit de bogată a fost 
paleta întrecerilor organizate 
de Consiliul Central al U.G.S.R. 
pe ramuri de producție, sub 
forma unor cupe — a metalur- 
giștilor, energeticienilor, petro
liștilor, chimiștilor, constructo
rilor de mașini, tipografilor, 
minerilor, care au relevat re
ceptivitatea In creștere a oa
menilor muncii, de toate vîrste- 
le, pentru exercițiul fizic și 
sport, tradiția unor discipline 
(lupte, popice, atletism-cros, 
fotbal, șah, handbal), ca și pre
zența altora între preferințele 
practicanților (volei, tenis de 
masă, orientare turistică șa.) 
din întreprinderi și instituții. 

au practicat exercițiile de gim
nastică la locul de muncă» Să 
mai amintim faptul că sportu
rile tehnico-aplicative (karting, 
aero și navomodelism, tir, bi
atlon, rachetomodelism) și-au 
format noi și noi adepți, in 
paralel cu dezvoltarea șl con
solidarea unor centre de ini
țiere, îndeosebi în schi, patinaj, 
Înot. S-a extins rețeaua cen
trelor de gimnastică de întreți
nere pentru femei, cu nuclee 
în aproape toate reședințele de 
județe.

De bună seamă că se poate 
realiza și mai mult. Pe primul 
plan trebuie să se afle preocu
parea pentru antrenarea prin 
„Daciadă" a întregului tineret 
la practicarea exercițiilor fizi
ce, a sportului și turismului, 
pentru cuprinderea în mișcarea 
sportivă a celor mai largi ca
tegorii de cetățeni. în acest 
sens, educația fizică de masă 
trebuie să fie organic legată 
de activitatea de producție, de 
procesul de învățămînt, de via
ța, munca și odihna de toate 
zilele ale diferitelor colectivi
tăți. Numai așa se va reuși 
transpunerea în viață, la nive
lul cerințelor, a prețioaselor in
dicații și orientări cuprinse în 
Mesajul adresat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu Conferinței 
pe țară a mișcării sportive din 
martie 1982.

Anul nou 1985, anul altor a- 
proape 200 de finale sub în
semnele „Daciadei", ediția a 
IV-a, în activitatea de masă și 
de performanță poate și tre
buie sâ aducă un nou avînt șl 
o nouă calitate, superioară, în 
îndeplinirea obiectivelor de 
Înaltă responsabilitate Încredin
țate de partid mișcării noastre 
sportive.

Tiberiu STAMA
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l BILANȚUL ANULUI COMPETITIONAL 1984
JOCURILE OLIMPICE

I

MEDALII DE AUR - 20
« Doina Melinte — atletism 800 m A• Maricicc Puică - atletism 3000 m A• Anișoara Stanciu — atletism lungime •
• Agafia Constantin, A

Maria Ștefa.i, w
Tecla Marinescu, a

Nastasia lonescu — caiac-canoe K 4-500 m
• Ivan Potxaichin, 

Toma Simionov caiac-canoe C 2-100 m
• Olga Bularda, •

Chira Apostol, 
Maria Fricioiu, •
Florica Lavric, •
Viorica loja - canotaj 4+1 rame •• Elisabeta Oleniuc, 
Marioara Popescu canotaj 2 visle

• Rodica Arba,
Elena Horvot-Rorea canotaj 2 rame •

• Valeria Racilă - canotaj schit simplu •
• Sofia Corban, 

Ioana Badea,
•

Anișoara Sorohan, 
Titie Țăran, 
Ecaterina Oancia canotaj 4+1 visle• Vaier Toma, 
Petre losub - canotaj 2 f.c. •

Vasile Diba
Ionel Constantin, 
Nicolae Fedosei, 
Ionel Lețcaie, 
Angelin Velea 
Alina Drăgan 
Mihaela Stănuleț 
Carmen Bunaciu 
Nicolae Zamfir 
Ștefan Negrișan 
Elisabeta Guzganu

CLASĂRI I
Nicolae Fedosei, 
Angelin Velea 
Costică Olaru 
Laura Cutina 
Anca Pătrășcoiu

CLASĂRI
Valentin Pintea 
Vasile Andrei 
Marin Mustață

- caiac-canoe K 1-500 m

- caiac-canoe K 4-1000 m
- gimnastică ritmică
- gimnastică
- inot
- lupte gr. rom.
- lupte gr. rom.
- scrimă

PE LOCUL V -

- caiac-canoe
— caiac-canoe
- gimnastică
— inot

PE LOCUL VI -
- gimnastică
- lupte libere
- scrimă

paralele
100 m spate 
cat 57 kg 
cat 68 kg 
floretă

4

K 2-500 m 
C 1-1000 m 
indiv. comp 
100 m spate

Gheorghe Dumitru, 
Haralambie Dumitraș, 
Sorin Fuicu, 
Liviu Hodorcă, 
Vasile Ion, 
Adrian Lungu, 
Mihai Marghescu, 
Alexandru Marin, 
Florin Măcâneață, 
Florică Murariu, 
Mircea Munteanu, 
Mircea Paraschiv, 
Vasile Pașcu, 
Stelian Podărescu, 
Alexandru Rădulescu, 
Gheorghe Vărzaru - 
Silvia Kaposztai -

MEDALII DE
3
sol

cat +100 
sabie

kg

CAMPIONATE MONDIALE
MEDALII DE AUR - 12

rugby echipa
tir (redus) pistol

BRONZ - 8
Cristieana Cojocaru - atletism (sală)
Gh. Mafiei - haltere smuls
Gh. Maftei - haltere total
Ștefan Nagy — judo
Mihai Cioc - judo
Constantin Uță — lupte gr. rom.
Tiberiu Kopacz - patinaj viteză
Ion Catargiu - rachetomodele

800 m 
cat 56 kg 
cat 56 kg 
cat. ușoară 
cat. open 
cat. 62 kg 
5000 m
S 3 A

CAMPIONATE MONDIALE

» 
»

Lavinia Agache, 
Laura Cutina, 
Cristin. Grigoraț, 
Simona Pâuca, 
Mihaela Stănulet
Ecaterina Szabo - gimnastică echipe

• Ecaterina Szabo - gimnastică sărituri
• Simona Păuca - gimnastică bimă
• Ecaterina Szabo - gimnastică birnă
• Ecaterina Szabo — gimnastică sol
• Petre Becheru — haltere cat 82,5 kg
• Nicu Vlad - haltere cat. 90 kg
• ton Draica — lupte gr. rom. cat 82 kg
• Vasile Andrei - lupte gr. rom. cal 100 kg

MEDALII DE ARGINT - 16
• Doina Melinte — atletism 1500 m
• Văii lonescu — atletism lungime
• 
•

Mihaela Loghin 
Ivan Patza’zhin,

— atletism greutate

•
Toma Simionov 
Lucia Sauca,

- caiac-canoe C 2-500 m

- atletism
- haltere
- haltere
- haltere
- haltere
- haltere
- haltere
- haltere
- haltere

Camelia Diaconescu, 
Mihaela Armășescu, 
Adriana Chelariu, 
Aneta Mihaly, 
Aurora Pleșca, 
Marioara Trașcă, 
Doina Bălan, 
Viorica loja 
Vasile Tomoioagâ, 
Dimitrie Popescu, 
Dumitru Răducanu 
Doina Stăiculescu 
Ecaterina Szc-bo 
Gelu Rodu 
Andrei Socaci 
Petre Dumitru 
Vasile Groapă 
Ștefan Tașnadi 
tlie Matei

- canotaj «+i

2+1 
ritmică

- canotaj
- gimnastică
- gimnastica ind. comp.
- haltere
- haltere
- haltere
- haltere
- haltere
- lupte gr. rom. cat 90 kg

cat 60 kg 
cat. 67,5 kg 
cat 90 kg 
cat 100 kg 

cat +100 kg

• Aurora Dan,
Elisabeta Guzganu, •
Rozalia Oros, •
Monica Veber, •
Marcela Zsak - scrimă echipa floretă •

• Corneliu Ion ■ tir pistol viteza •A
MEDALII DE BRONZ - 17

•
• Fița Lovin - atletism 800 m
• Maricica Puică - atletism 1500 m
• Cristieana Cojocaru - atletism 40f> mg
• Florența C iciunescu - atletism disc
• Mircea Fulger - box cat 63,5 kg
9 Costică Olaru - caiac-canoe C 1-500 m
® Simona Păuca - gimnastică indiv, comp.
© Lavinia Agache - gimnastică sărituri
• Dragomir Cioroslan - haltere cat 75 kg •

Alexandru Huligan, 
Nicolae Munteanu, 
Adrian Simion, 
Mirceo Bedivan, 
Dumitru Berbece, 
losif Boroș, 
Ghaorghe Covaciu, 
George Dogărescu, 
Marian Dumitru, 
Cornel Durau, 
Alexandru Folker, 
Vasile Oprea, 
Vasile Stingă, 
Neculai Vasilca, 
Măricel Voinea 
Anca Pătrășcoiu 
Mircea Frățică 
Mihai Cioc 
Ștefan Rusu 
Victor Dolipschi 
Vasile Pușcașu 
Alexandru Chiculiță, 
Cornel Marin, 
Marin Mustață, 
loan Pop,
Vilmoș Szabo

- handbal
- inot
- judo
- judo
- lupte
- lupte
- lupte

gr. rom. 
gr. rom. 
libere

echipă
200 m spate 
cat. 78 kg 
oper
cat. 74 kg 
cat. +100 kg 
cat. 100 kg

- scrimă
CLASĂRI PE LOCUL IV -

- caiac-canoeTecla Marinescu 
Nastasia lonescu, 
Agafia Constantin - caiac-canoe

echipa sabie
10
K 1-500 m

K 2-500 m

Maricica Puică 
Andrei Socaci 
Petre Becheru 
Petre Becheru 
Petre Becheru 
Nicu Vlad 
Nicu Vlad 
Nicu Vlad 
Vasile Groapă 
Nicu Vlad, 
Petre Becheru, 
Andrei Socaci, 
Gelu Radu, 
Ștefan Tașnadi, 
Vasile Groapă, 
Petre Dumitru, 
Dragomir Cioroslan - haltere 
luliu Bice 
luliu Bice, 
losif Tismănar

cros 
smuls, cat 67,5 kg 
smuls, cat 82,5 kg 
aruncat cat 82,5 kg 
total, cat 82,5 kg 
smuls, cat 90 kg 
aruncat cat. 90 kg 
total, cat 90 kg 
aruncat, cat 100 kg

MEDALII
loniță 
Radu 
Radu

- popice
echipa 
individual

(tineret, juniori, cădeți)

MEDALIE DE AUR
loan Snep,
Dragoș Neagu,
Iulian Sachelarescu - canotaj

MEDALII DE ARGINT - 2

2+1

- popice

DE ARGINT -
- aviație
- haltere
- haltere
- haltere
- haltere
- haltere
- haltere
- haltere
- haltere

Nina 
Gelu 
Gelu 
Andrei Socaci 
Petre Dumitru 
Petre Dumitru 
Vasile Groapă 
Ștefan Tașnadi 
Ștefan Tașnadi 
luliu Bice, 
Stelian Boariu, 
Vasia Donos, 
llie Hosu, 
Gheorghe Silvestru, 
losif Tismănar - popice 
Gheorghe Silvestru, 
Vasia Donos

MEDALII

perechi

11
zbor cu motor 
aruncat, cat 60 kg 
total, cat 60 kg 
total, cat 67,5 kg 
smuls, cat 90 kg 
total, cat 90 kg 
total, cat 100 kg 
aruncat, cat +100 kg 
total, cat +100 kg

echipa

perechi

DE BRONZ - 6

- popice

- haltereGelu Radu
Dragomir Cioroslan - haltere 
Dragomir Cioroslan - haltere 
Petre Dumitru - haltere 
Vasile Groapă - haltere 
Margareta Mureșan, 
Elisabeta Polihro- 
niade-Rusu, 
Dana Nuțu,
Gabriela Olărașu - șah

smuls, cat 60 kg 
smuls, cat 75 kg 
total, cat 75 kg 
aruncat, cat 90 kg 
smuls, cat 100 kg

echipa

CAMPIONATE EUROPENE
MEDALII DE AUR - 6

Fița Lovin - atletism (sală)
Petre Nicolae,
Marian Coșoveanu, 
losif Kokosi 
Ion Catargiu, 
Gheorghe Toxin, 
Dorin Torodoc 
Ion Catargiu 
Petre Nicolae 
Anișoara Matei, 
Silvia Kaposztai, 
Ana Ciobanu

- rachetomodele

- rachetomodele
- rachetomodele
- rachetomodele

MEDALII

1500 in

echipa Ia S 5 C

echipa la S 3 A 
S 4 C
S 5 C

- tir (redus)

DE ARGINT -
- atletism (sală)
- lupte gr. rom.
- lupte gr. rom.

Doina Melinte 
Mihai Cișmaș 
Ștefan Negrișan 
Marian Coșoveanu, 
Dorin Torodoc, 
Petre Nicolae - rachetomodele 
Marian Coșoveanu - rachetomodele 
Marian Aldea, 
Dumitru Alexandru, 
Dumitru Bălan, 
Olimpiu Becheș, 
Pompiliu Borș, 
loan Bucan,
Gheorghe Caragea, 
Cristian Capmare, 
Laurențiu Constantin, 
Aurel Dinu,

echipa pistol

7
800 m 
cat. 52 kg 
cat. 68 kg

echipa la S 6 A
S5C

Anișoara Bălan - canotaj 
Mădălino Stroie - șah

MEDALII DE BRONZ
Doina Ciucanu, 
Veronica Necula 
Marion Gheorghe, 
Dragoș Pătrui. 
Lucian Țintea 
Elisabeta Guzganu

- canotaj

simplu

- 3

2 visle

- pentatlon modern echipa
- scrimă floretă

CAMPIONATE EUROPENE
(tineret, juniori, cădeți)

MEDALII DE AUR - 5
Daniela Silivaș 
Robert Pinter 
Gheorghe Mițu 
Otilia Bădescu 
Otilia Bădescu 
Kinga Lohr

MEDALII
Ion Pal
Daniela Silivaș 
Daniela Silivaș 
Marius Tobă 
Marian Rizan 
Comei Chirrță 
Florinei loniță 
Gabriela Olărașu 
Călin Creangă, 
Romulus Revisz 
Otilia Bădescu, 
Anca Cheler, 
Kinga Lohr 
Călin Creangă, 
Romulus Revisz 
Nicu Pinzaru, 
Octavian Vișan, 
Vasile Nistor

MEDALII
Florin Manea 
loan Lavrente 
Ștefan Drișcu 
Raiuca Bugner 
lulia Mateescu 
lulia Mateescu 
lulia Mateescu 
Silviu Lazâr

Dorin Drimbe 
Nicolae Onica 
Cătălin Tudose 
Nicolae Nițoiu 
Viorel Serdean 
Alexandru Ballay 
Mihnea Năstase, 
Mihaî Vanță

TITLURI DE

- gimnastică
- înot
- lupte libere
- tenis de masă

- tenis de masă
DE ARGINT -
- box
- gimnastică
- gimnastică
- gimnastică
- gimnastică
- lupte gr. rom.
- lupte
- șah

libere

- tenis

- tenis

- tenis

de masă

de masă

de masă

birnă
200 m fluture 
cat 82 kg

dublu fete
12
cat 60 kg 
sol 
paralele 
inele 
paralele 
cat 52 kg 
cat 56 kg

echipa

echipa

dublu băieți

- tir (redus) echipa de pistol 
DE BRONZ
- box
- box
- box
- gimnastică
- inot
- inot
- înot
- judo

judo 
lupte 
lupte 
lupte 
lupte 
lupte

43
51
71

kfl 
kg 
kg

15
cat 
cat 
cat
sărituri 
200 m spate 
200 m fluture 
100 m fluture 
cat super* 
ușoară 

cat semiușoară 
rom.
rom. 
rom, 

libere 
libere

gr.
gr.
gr.

cat 
cat 
cat 
cat 
cat

43
52
56
81
87

kg 
kg 
kg 
kg 
kg

- tenis

CAMPIONI BALCANICI
de cîmp

SENIORI
Cros 4 • Box 6 • Caiac-canoe 
• Călărie 1 • Gimnastică 13;

• Atletism 11 ;
5 • Canotaj 8
gimnastică ritmică 3 • Haltere 2 • Inot 9 • 
Judo 5 • Orientare turistică 2 • Sărituri in apă
1 • Scrimă 6 • Tenis de cîmp 1 • Tir cu arcul
2 • Tir 4, Talere 2, Tir redus 5

JUNIORI
• Atletism 19 • Box 4 • Canotaj 5 • inot 18
• Judo 3 • lupte gr. rom. 1 • Lupte libere 4
• Scrimă 5 • Șah 1 • Tir redus 4 • Sărituri 
in apă 3
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Trecutul, prezentul ți viitorul olcătlh 
iese un echilibru dinamic tn strategia 
politicii partidului nostru, elaborată 

ți aplicată cu consecvență revoluționară In 
cei 40 de ani de la Eliberare, iar realis
mul perspectivei, tactica specifică, adecvată 
fiecărei etape, în toate domeniile de ac
tivitate economică, socială, țtiințificâ, cul- 
tural-educativă, urmărind dezvoltarea armo
nioasă o întregii societăți românești, ca
racterizează pe deplin perioada deosebit 
de rodnică de după Congresul al IX-lea al 
partidului.

lată de ce poporul român, condus 
Partidul 
cel mai 
Românii, 
a avut 
truzecilea 
tă, ol 
al partidului, prilejul unui impunător bilanț, 
în care ponderea o dețin ultimele două 
decenii. Și în centrul acestor realizări ex
cepționale — contribuție esențială la dez
voltarea puternică, fără precedent, a bazei 
tehnico-materiale a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate, la ridicarea întregii 
noastre economii la nivelul eficienței nece
sitate de știința și tehnica contemporană - 
se află omul, cetățeanul conștient, implicat 
politic și sociol în viața națiunii, în întreaga 
construcție socialistă o țâriî. înaltele valori 
șl principii revoluționare care definesc de
mocrația noastră socialistă au un cores
pondent viabil în practica de fiecare zi.

tn domeniul sportului, performanța ‘însu
mează îndelungi acumulări care dau măsu
ra ți amploarea dezvoltării acestui impor
tant domeniu formativ cl tinerei generații.

de 
Comunist Român, in frunte cu 
iubit fiu al său, ctitorul noii 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, 
in acest an aniversar, al pa- 

al libertății sale, și, totoda- 
istoricului Congres al Xlll-lea

Bogat bilanț al unui timp

Sub semnul aniversării istoricului
și al celui de al XIII«lea Congres

1984-AN RECORD AL S

devenirii sale In 
ani de la Istoricul 
August 1944 — In 
afirmării sale ca

Pe spirala 
acești 40 de 
act de la 23 
fapt, anii 
mișcare organizată, ca rezultat 

politicii puse cu adevărat 
slujba maselor, a valorifică- 
depline a tuturor talentelor 
afirmării personalității u- 

sportul românesc a

al 
in 
rii 
ți 
mane 
pășit cu fruntea sus in arena 
internațională. în „Cartea de 
aur" a sportului nostru, puține
le file completate 
23 August 1944 (18 
din care doar 2 
Olimpice, șl cite 8 
natele mondiale și 
contrastează, evident, cu am
plele capitole care s-au scris în 
cei 40 de ani de afirmare 
mereu mai viguroasă a sportu
lui românesc, cel dedicat ulti
melor două decenii avînd cea 
mai mare strălucire. Astfel, 
dacă totalul medaliilor cucerite 
între 1944 și 1981 
(la J.O. — 176. la 
și la C E. — 612). 
bindite intre 1965 
sumează 137 ta 
C.M. și 480 Ia C.E., 
acest interval de timp — timp 
istorie — sportul românese a

înainte de 
medalii — 

la Jocurile 
la Campio- 

europene)

este de 1236
C.M. — 448 
cele 996 do- 
și 1984 in-

J.O., 379 la
adică in

1985 —start viguros, cuSintetizind intr-o expresie de moment 
dor care poate dăinui ani și ani, ca 
cord nedoborit, sau peste ani, ca fapt 
trat in istoria autohtonă sou mondială 
sportului — performanța este, totodată, 
memento de civilizație. Ea vorbește despre 
efortul individual de outodepășire al spor
tivului, dar și despre efortul colectiv, inter- 
disciplinar, al celor care concura (antre
nori, medici, psihologi, cercetători) Ia atin
gerea măiestriei, lată de ce sportivii de 
frunte ai țării, adevărați reprezentanți ai 
talentului, vitalității și marilor calități umane 
ole tineretului nostru---- --------------u:—:
germani,
- se

de

români, maghiari, 
de alte naționalități 

in România socialis- 
prețuirea. Este pre- 

acordatâ muncii fără preget, cbne- 
dusă uneori pînă la sacrificiu, do- 

de autodepășire prin talent, pregoti- 
țtiir.țâ, valorificării prin spirit de ini- 

, cse- 
sferelor de activitate din _pa-

sirbi și 
bucură 

toatătă 
țuirea 
gației 
rinței 
re ți .
țiativă o tuturor condîțu’cr csigurcte. 
meni tuturor 
trio noastră.

istoric
mai mari

Și
sue- 

pentru 
cifrelor 
și mai 
să de- 
bilanț.

cunoscut cele 
cese internaționale, 
ca tot prin intermediul 
— cele mai elocvente 
obiective argumente — 
taliem acest strălucitor 

anul ani
ne pregă- 
în raport 

Jocurilor 
tn aceste 

(edițiile 
1980), anul 

al întrecerilor de la

ne vom referi Ia 
versar 1984, pe care 
tim să-1 încheiem.
cu ceilalți ani ai 
Olimpice, cuprinși 
ultime două decenii 
1968. 1972. 1978,
acesta,
Los Angeles, s-a concretizat 
prin eel mai mare număr de 
medalii — 103, obținut vreo
dată de reprezentanții sportului 
românesc Ia marile eompeiitil 
olimpice, mondiale și continen
tale. Pe bună dreptate s-a spus 
eâ ANUL SPORTIV 1984 RE
PREZINTĂ PENTRU MIȘCA
REA NOASTRĂ SPORTIVA 
UN AN RECORD.

milioane de locuitori, atest 
succes al sportivilor români 
este ea adevărat remarcabil. La 
Olimpiada de vară de la Los 
Angeles lotul sportivilor ro
mâni a cișiigai 20 de medalii 
de aur, 16 de argint și 17 de 
bronz — bilanț net superior 
celor realizate de țâri eu o 
populație mult mai mare și eu 
veehî tradiții sportive, cum ar 
ti Marea Britanic, Franța, Ita
lia, R. F. Germania*. Tar zia
rul de specialitate ,.L’£quipc*\ 
din Paris, scria imediat după 
încheierea Jocurilor : „La O- 
limpiada de la Los Angeles 
România a fost a doua tară din 
lume in ceea ee privește numă
rul medaliilor de aur. Acest 
rezultat obținui la capătul unor 
confruntări ee au angajat mari 
forte ale lumii sportive este

de-a dreptul stupefiant. EI face 
onoare acestei țări, culturii la
tine, sportului în general".

Pe podiumul de onoare, sportivele !

an angajant, 
responsabilitate, an 

anul olimpic 1984 a 
și el din plin la 

României socialiste 
printr-o recoltă bo-

An aniversar, 
de mare 
prodigios, 
contribuit 
afirmarea 
in lume, 
gatâ de medalii, cea mai bogată 
din istoria sportului românesc.

Este greu, foarte greu să al
cătuiești o ierarhie (subiectivă!) 
a marilor momente care au avut 
drept eroi al Întrecerilor olimpi
ce pe sportivii români. După 
cum nu este ușor să acorzi prio
ritate unei discipline sportive sau 
alteia intr-un clasament al con-

53 de medalii olimpice
Supremă confruntare in spor

tul internațional, prin amploa
re, valoare și rezonanță, prin 
priza la marele public de pe 
întreaga planetă, Jocurile O- 
limpice reprezintă, in interva
lul dintre două ediții, In ciclul 
celor patru ani, idealul urmă
rit de cei mai buni sportivi și 
tehnicieni ai lumii, ținta per
formanței de vîrf și, implicit, 
dorința încununării unui efort 
Îndelungat de pregătire, uneori 
chiar a unei întregi cariere

Aur jl argint olimpic ! Anișoara 
Stanciu (în dreapta) ?i Vali Io- 
nescu, atletele românce care au 

dominat proba de lungime

sportive. La confluența vremu
rilor, a meridianelor, a genera
țiilor, sub nobila deviză a păcii 
Și prieteniei între popoare, sub 
faldurile celor cinci cercuri o- 
Mmplce, disputa pașnică pentru 
intîietate prin sport aduce pe 
podiumul laureăților purtători 
autorizați al marilor perfor
manțe. $1 acum, în plină iarnă, 
•imțim uriașa căldură, măsura
tă nu prin gradele Celsius sau 
Fahrenheit, ale termometrelor 
de la Los Angeles, ci prin «»-

țuziazmu] și satisfacția trăite 
acolo, tn plini vară. In arena 
olimpică, ca martori ai marilor 
victorii Înregistrate de repre
zentanții României eodahate, a 
comportării tor de înalt nivel 
competitiv. La cea de-* XXIII-* 
ediție a Jocurilor Olimpice de 
vară, de I* Los Angeles, unde 
au participat aproape 8 000 de 
sportivi din 140 de țări, com
petiție desfășurată In prezența 
a 4 milioane de spectatori și in 
fața a aproximativ un miliard 
de telespectatori, delegați» o- 
Iimpică a Republicii Socialiste 
România s-a numărat de-a 
lungul celor 18 die de între
ceri printre loturile prota
goniste, obținind eel mai sub
stanțial bilanț din Istoria par
ticipării sale la J.O. : 53 de me
dalii, din care 20 de aur, 16 de 
argint și 17 de bronz. Bilanț 
care i-a asigurat un onorant 
loc secund (după țara organi
zatoare și înajntea a numeroa
se țări cu o puternică tradiție 
sportivă) în clasamentul neofi
cial pe națiuni, clasament in 
care au punctat, de altfel, doar 
25 de țări din cele 140.

Valoarea sportului românesc, 
grăitor demonstrată la această 
ediție a Jocurilor Olimpice de 
vară (la toate oele 12 discipli
ne la care a participat a ob
ținut medalii), reflectă actualul 
său potențial uman și mate
rial, tradiția sa bogată în fapte 
și figuri de seamă, ca și con
dițiile asigurate de partidul șl 
statul nostru, dar marchează și 
punctul de plecare în noul ci
clu olimpic. Ne mândrim cu 
toate acestea, cu atît mai mult 
cu rit ele sânt recunoscute, cu 
obiectivitate, în lume, așa cum 
a reieșit ?i recent, ca un pres
tigios ec<țu, din retrospectiva 
anului sportiv internațional fă
cută — între altele — de agen
ția Prensa Latina : „Lnlnd în 
considerare faptul că România 
are o populație de numai 22 de

Încheind cursa de 3 006 m, pe 
care a dominat-o tactic, cu un 
nou record olimpic, marea noas
tră atletă Maricica Puică salută 
bucuroasă pe cei 100 000 de spec

tatori de pe Memorial Coliseum, 
tn urma unei memorabile victorii.

Telefoto : A.P. — AGERPRES

tribuțlel lor la bilanțul olimpic 
românesc la Los Angeles, chiar 
dacă te ghidezi (obiectiv î) după 
numărul medaliilor obținute. 
Pentru că, iată, canotajul ar fi
gura pe primul loc ținând cont 
de .„aurul" scos pe lacul Casitas 
(6), dar gimnastica l-ar devansa 
ca număr total de medalii (9, 
intrind aici și un "
gimnasticii ritmice), iac atletis
mul ar putea emite t‘ 
tenții ca lider absolut 
dalii, eu contribuție

medalii (9, 
,,argint" al

ți el pre- 
; (10 me-

__________________ , omogenă : 
cîte S de aur și' de argint, 4 
de bronz)...

Fie-i permis, atunci, cronica
rului să iasă din dilemă acordind 
primul Ioc... reprezentantelor 
sportului românesc Ia cea de-a 
XXill-a ediție a Jocurilor Olim
pice, intrucit din cele 53 de me
dalii obținute de delegația țării 
noastre ia Los Angeles, 27 au 
fost ciștigate In întrecerile femi
nine, iar din cele 20 de aur, 14 
(deci, marea majoritate I). Bine, 
dar din rtndul acestora pe cine 
să alegem ca deschizătoare de 
pîrtie ? La această întrebare răs
punsul ni-1 dă tradiționala an
chetă a Asociației Presei Sporti
ve pentru desemnarea celor mai 
buni sportivi români ai anului : 
pe primul loc, Maricica Puică.

Pe prima treaptă a acestui po-

diurn de onoare, unde a urcat 
In 1984 atleta Maricica Puică, 
scrie : o medalie olimpică de 
aur Ga 3000 m) și alta de bronz 
(la 1500 m), un titlu mondial de 
cros, o victorie la „Mila de 
aux" de la New York și două 
victorii in întrecerile Balcaniadei, 
la cros și 3000 m. Ba sfârșitul 
lunii martie, pe hipodromul 
Meadowlands din East Ruther
ford (New Jersey), din Statele 
Unite, la capătul unei curse de 
peste 5000 metri, pe care a con
trolat -o din punct de vedere tac
tic, Maricica Puică 6e desprindea 
fără posibilitate de replică de 
celelalte două alergătoare cu ca
re alcătuise trio-ul fruntaș, tre
când prima linia de sosire și cîș- 
tigind astfel, pentru a doua oară, 
titlul de campioană mondială de 
cros. în urma ei, „la fotografie", 
sovietica Galina Zaharova și 
norvegiana Grele Waitz, aceasta 
din urmă de cinci ori campioa
nă a lumii de cros. O victorie, 
deci, In fata unor alergătoare de 
ctasă, Încă o dovadă că ochiul 
antrenorului ei, Ion Puică, cel 
care a descoperit-o (tot La u n 
cros. In aDul 1965, la Iași !) și a 
devenit, apoi, și soțul Maricicăi, 
a văzut bine și... departe. La în
toarcerea acasă, după această 
promițătoare victorie, prima cro- 
si&tâ a lumii declara că nu va 
face nici un rabat de la ce și-a 
propus în 1984. Ce vizau soții 
Puică pentru acest an? Podiumul 
olimpic Ia 3000 șl 1500 m. Cum 
estimau atunci șansele? Cu lucidi
tate și încredere. Iată opinia antre
norului: „în mod normal, Decker 
are prima șansă ! Este doar 
campioana mondială de Ia Hel
sinki, acolo unde nu intrase în 
probă ca principală favorită. La 
Los Angeles însă va fi altceva, 
va fi favorita nr. 1, mai ales că, 
așa cum se spune, acasă șl pe
reți te ajută...M Opinie comple
tată astfel de sportivă : ~
nu chiar întotdeauna I 
cînd ești investit cu o răspun
dere prea mare, se mai întîmplă 
să nu realizezi ceea ce ți-al pro
pus. O cunosc bine pe Decker, 
deși n-am concurat cu ea, din 
înregistrările curselor sale*.

Și Maricica Puică, marea noas
tră atletă, a avut o Intuiție sen
zațională. După ce Mary Decker 
cîștigase prima grupă semifinală, 
cu record olimpic, replica Mari- 
©iicăi nu s-a lăsat mult aștepta
tă, noul record (8:43,32) venind 
după cîștigarea grupei a treia 
semifinale, în dispută eu o altă 
favorită a probei, britanica Zola 
Budd. La startul finalei, Mary 
Decker, încurajată frenetic de 
public, se prezenta ca atleta nr. 
1 a Americii, dar și ca favorita 
măriilor agenții publicitare care 
o impuseseră la Los Angeles mai 
mult decât performanțele sale 
sportive. Dubla campioană mon
dială „dopată* . J . 
voasă, nu și-a găsit locul nici 
la start, nici, în. cursă. Angrenată

într-o busculadă Zola Budd,
In lupta pentru conducerea plu
tonului, Decker a căzut, s-a ac
cidentat șl n-a mal putut con
tinua cursa. Cînd mai erau apro
ximativ 600 metri pînă la linia 
de sosire, Budd a clacat șl ea 
psihologic, pierzînd repede teren. 
Maricica Puică n-a mai avut 
probleme la sprintul final, în
cheind cursa cu un avans con
fortabil și un nou record olim
pic al probei de 9000 m : 8:35,96. 
Mare și meritată performanță a 
unei mari atlete, aclamată apoi, 
In final și la festivitatea de pre
miere, cu sportivitate, de acest 
copil mare cu inimă generoasă 
care era publicul de pe Memo
rial Coliseum.

Ar fi cîștigat Maricica Puică 
șl in condițiile unei desfășurări 
normale a cursei ? Prezent la 
fața locului, cronicarul consideră 
că da. dar pentru a nu fi bănuit 
de subiectivism, aduce In sprijin 
și părerea unul alt observator, 
avizat și lucid, ziarista Kathy 
Hale, de la „Los Angeles Times", 
aflată lingă noi la masa presei: 
„Pornită in această finală ca 
outsldcră, atleta română a fost* in„5+1“

Casilas, 
de v;nt,

Dimineața, pe Iacul 
pista nautică era băută 
făcindu-te să uiți căldura ca
niculară a metropolei califor- 
niene. în acea sîmbătă de au
gust, însă, febra de start a fi
nalelor feminine de canotaj a- 
lungase, parcă, răcoarea. Româ
nia era prezentă în toate fina
lele. Și între orele 8 și 10,35 
s-a derulat spectaculosul serial 
al canotajului nostru, cu 6 epi
soade, toate încheiate cu 
happy-end...

„...Dar 
Uneori,

psihologic, ner- Valeria Racilă, tnvingătoarea o- 
Hmpică tn proba de simplu, de

numită „regina canotajului”

tot timpul ceai 
ritm și cea mal 
cred că tn ac] 
o putea I

De la rul 
i-a încununat 
mondial de cri 
aur care i-a 
gust titlul olil 
Maricica Puie 
muncit mult, d 
ponsabilitate, d 
criticii. Marea] 
rea satisfacție 
ușor, dar, lata 
încununează o I

Atletismul a 
nunțul crainicta 
gleză șl franc 
șl domnilor, va 
dieați pentru 
României țț.." I 
proape |
la CoL ‘
etnd pe^% *1 
a podium}-1 
Doina I
nișoara 
cesui acestora I 
clasarea pe pa 
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respectiv. Valii 

șase final
Primul star 

în luptă cu d 
fetele noastrJ 
Chlra Apostol 
Florîca Lavril 
se detașează 
a cursei, cîștîa 
Debut de bun 
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Popescu). 2 J 
vai și RodiJ 
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Sofia CorbanJ 
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dacă diferențl 
tigat finalele| 
(ca 
(ca 
ma 
ele 
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suceveanca U 
(la U.T. Arac 
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compus Ia si 
obținut primi 
diale și olinj 
de vîsle (2 șl 
natele mondj 
1982, reprofil 
s-a soldat cui 
Și iată că, 9 
Los AngelesJ 
pățit pe urn 
campioana oa 
ba de simpli 
tă „regina cl 
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Internaționali 
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dublul noștri

la 2 ran 
la 
prorSRP 
cedează,



eveniment de la 23 August I
I Partidului Comunist Român I

incepe exercițiul, 
de curent și 
lumină timp 

Va rezista 
senzațională,

Desen de RADU VILARA
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tigioase realizări, în noul ciclu olimpic ==

. relaxată ea 
tactic. Nu 
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care 
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udre-

SUC
IT. i-egit și de 

a colegelor 
n (bronz) șl, 
eseu (argint).

ta Oleniuc și Marioara Popes
cu, s-a impus net pe lacul Ca
sitas, ca și echipajul similar de 
Ia rame, Elena llorvat și Rodi- 
ca Arba, ccic care n-au lipsii 
de pe podiumul nici unei mari 
competiții din ultimul ciclu 
olimpic.

0 echipă mare,

4-|-l rame, 
jul Canadei, 
ga Bularda, 
ria Frieioiu, 
Tiorica loja) 
rtea a doua 
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tr, pentru eâ 
urse, 2 vîsls 
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1 mai mică

ulti-
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1975, a ajuns 
mță de la...
După ce a 

edalii mon- 
n echipajele 

la campio- 
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>e „simplu* 
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stă vară, la 
ia Răcilă a 
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este denmni- 
lui".
rile regate 
au precedat 
ea olimpică. 
Je, Elisabe-

In fața unei sdli arhipline, care ar fi vrut, desigur, »d misie la vic
toria formației favorite, eea a Statelor Unite, echipa feminină de 
gimnastică a României a obținut un triumfător succes. lat-o după 
obținerea titlului olimpic, salutind publicul care, In final, a acla
mat-o CU sportivitate Telefoto : A.P. — agerpres

Școala feminină românească 
de gimnastică s-a impus din 
nou, cu strălucire, in arena o- 
Hmpieă, ștafeta marii campioa
ne Nadia Comăneci fiind pre
luată acum de Ecaterina Szabo, 
cea care a cucerit 4 medalii de 
aur, la echipe, sărituri, bîrnă 
și sol, performanță superioară 
marii vedete americane Mary 
Lou Retton, învingătoare te 
individual compus. Și nu întîm- 
plător am încejput enumerarea 
medaliilor de aur cu echipa, 
pentru că alături de Ecaterina 
Szabo s-au remarcat, prin ri
goare și imaginație, prin forță 
și grație, șj celelalte compo
nente ale formației României 
(Lavinia Agacbe, Laura Cutia», 
Cristina Grigoraș, Simona Pău- 
ca, Mihaela Stănuieț), învingă
toare în fața echipei țării gazdă 
plusată de o sală arhiplină la 
Pauley Pavilion. De altfel, acest 
„meci* româno-amerkan a do
minat întrecerile de gimnasti
că, pasionînd miile de specta
tori. producînd dureri de cap 
realizatorilor emisiunilor de te
leviziune, care voiau să 
aducă in prim-plan suc

Ca să ne exprimăm in limba
jul canotajului, spectaculosul 
serial s-ar putea Intitula 
„5 + l“, adică 5 medalii de aur 
și 1 de argint, pentru canotoa
rele românce și antrenorii lor, 
In frunte cu antrenorul emerit 
Victor Mociani.

cu mari soliști

cesele sportivilor americani. Și 
după victoria la echipe, iată că 
și în finalele pe aparate „par
tea leului* a fost a noastră, 
gimnastele române cîștigind În
trecerea medaliilor de aur cu 
4—1. Celor trei titluri olimpice 
obținute de Ecaterina Szabo li 
s-a adăugat și cel de la bîrnă, 
care i-a revenit Simonei Păuca. 
La 15 ani neimpliniți, această 
fată, necunoscută acum un an 
In marea performanță, a ega
lat-o prin punctaj (19,800), la 
bîrnă, pe mai experimentata sa 
coechipieră, Ecaterina Szabo, 
urcînd alături pe prima treap
tă a podiumului și sei undînd-o 
cu succes la individual compus, 
unde a obținut medalia de 
bronz.

Iaroslava Matlochova, arbitră 
internațională de gimnastică, la 
Los Angeles funcționînd In bri
găzile de la bîrnă și sol, decla
ra ziarului „Ceskoslovenski 
Spori": „Față dc «mondialele» 
de anul trecut, de la Budapes
ta, concurentele de frunte și-au 
sporit siguranța execuției la 
bîrnă. Românca Simona Păuca 
a primit doi de 10 și un 9.95 

la acest aparat. La fel de per
fectă a fost și evoluția Ecate- 
rinei Szabo, care merita să 
ciștige și concursul individual*.

—Solul, ultima probă a reu
niunii finale. Rămase în disputa 
pentru primul loc, Ecaterina 
Szabo (România) și Julianne 
McNamara (S.U.A.), Intrucît 
Mary Lou Retton, ieșind de pe 
covor în timpul exercițiului, 
fusese notată doar cu 9,85. Cu

Simbolica medalie cu nr. 20

senzațională carieră

După serialul feminin al ca
notajului pe Lake Casitas, toți 
iubitorii sporturilor de apă 
așteptau cu emoție și nerăb
dare evoluția canoiștilor noștri, 
renumiți de ani și ani pe toate 
pistele mari de apă din lume. 
La „regata regatelor* de caiac- 
canoe reprezentanții noștri e- 
rau prezenți in 11 din cele 12 
finale.

In prima zi, dedicată curse
lor de 500 m, echipajul nostru 
de dublu, Ivan Patzaichin — 
Toma Simionov, s-a clasat după 
campionii mondiali, iugoslavii 
Ljubek-Nisovici. iar celălalt 
candidat autorizat la 'itlul o- 
limpic, eanoistu] Costică Olaru, 
campion mondial la simplu a- 
nul trecut, la Tampere, n-a 
mai repetat succesul, obținind 
doar medalia de bronz.

A doua zi, insă, rezervată 
probelor masculine de canoe 
1000 m, școala românească și-a 
demonstrat vitalitatea. Pentru 
Ivan Patzaichin, acest sportiv 
de excepție, era nltiina curs» 
dintr-o 
sportivă. La cei 34 de ani ai 
săi, fiu ai Deltei, node a în
vățat să vislească din copilărie, 
și ai clubului Dinamo, unde a 
Început să practice 
acum 17 ani, sub 
marea antrenorului 
Radu Huțan, Ivan 1 
avea in palmares 3 titluri olim
pice (1968 — canoe 2 la 1000 m, 
1972 — canoe simplu la 1000 m, 
1980 — canoe 2 la 1 000 m),’ 
8 titluri mondiale șj un total 
de 28 de medalii 
competiții olimpice, 
și europene. Dar el 
încheie activitatea 
nală Si anii dedicați spiritului 
olimpic, înaltei reprezentări a 
sportului românesc, printr-o 
nouă medalie olimpică de aur. 
Si ultima cursă a lui Ivan a 
început sub bune auspicii, el Și 
coechipierul său, Toma Simio
nov, campionii mondiali al pro
bei, cănducindu-i pe proaspeții 
campioni olimpici la 500 m, 
Ljubek-Nisovici. La jumătatea 
cursei, ai noștri conduceau eu

sportul, 
i îndru- 

emerlt 
Patzaichin

ia marile 
mondiale 

voia să-și 
competițio-

un infim avantaj, reprezentanta 
noastră, Cati, se prezintă pentru 
a-și ‘ 
pană 
fără 
nute. 
suită

dar— 
sală rămine 
de opt mi- 
șocului? O 
cu o stă- 

pinire de sine admirabilă, o 
cascadă care-ți taie, ca spec
tator, respirația și Ecaterina 
Szabo obține nota 10! Indife
rent de rezultatul adversarei 
sale, mica noastră mare gim
nastă obține, astfel, cea de-a 
patra medalie la Los Angeles.

...La obișnuita conferință de 
presă cu învingătorii, la Între
barea „ce vor face gimnastele 
române ln zilele următoare*, 
cea mal bună gimnastă a Jocu
rilor a răspunș_: „Vrem 
să mergem Ia 
Minunată și curată 
minunați copii 
eare onorează 
diții de viață 
generații, eare 
euvintul dai 
bucure din toată inima 
ta copilăriei !

•9
Disneyland*, 

copilărie, 
al țării noastre, 
minunatele eon- 

ereate tinerei 
nu iau in joacă 

să se 
de vîrs-

și știu

o barcă (revanșa pe 500 m!), 
dar apoi iugoslavii revin, ii 
ajung și cele două ambarca
țiuni merg „cap-cap*. Cn un 
imens efort, eu o inegalabilă 
dorință de a invinge, Patzaiehin 
și Simionov se desprind cu pu
țin și rezistînd ultimului atac 
al urmăritorilor, obțin mult do
rita victorie. Era eea de-a 20-a 

Ivan Patzaichin. cel mal mare ca- 
noist «I tuturor timpurilor, și-o 
încheiat cariera cu o nouă me
dalie olimpică de aur, alături de 
coechipierul și prietenul adu 

Toma Simionov

medalie de aur — printr-o fru
moasă coincidență, ultima — 
obținută de delegația României 
ta J.O. 1984, simbolică și splen
didă încheiere pentru cel mal 
mare eanoist al tuturor timpu
rilor, pentru unul din cei mai 
mari sportivi ai României șl 
ai lumii, Ivan Patzaichin, par
ticipant la Los Angeles ia eea 
de-a 5-a Olimpiadă din carie
ra sa pilduitoare. O carieră de 
excepție, care-și găsește recu
noașterea in acest sfirșit de an 
și prin desemnarea lui Ivan 
Patzaichin drept „sportivul nr. 
1“ al țării.

Ștafeta tinereții
Șl dacă pentru sportivul nr. 1 

al țării, anul 1984, cu Întrecerile 
sale olimpice, a prilejuit ultima 
apariție in arena corrpetițlonală, 
pentru un larg detașament de ti
neri performeri acest an a con
semnat primii lor pași spre con
sacrare In arena internațională, 
ca autentice speranțe ale spor
tului românesc.

In iulie — dnd delegația spor
tivă a României abia ajunsese la 
Los Angeles și-și începuse ulti
mele pregătiri, la fața locului, 
pentru marea confruntare olim
pică — la Jdnkâping (Suedia), 
cei mal buni canotori juniori din 
țara noastră concurau cu succes 
la campionatele mondiale. Și 
ctnd medaliile de aur le răsplă
teau efortul și talentul, iar dra
pelul tricolor se înălța pe cel 
mal Înalt catarg. loan Snep, Dra
go? Neagu și Iulian Sachelăres- 
eu, din echipajul de 2+1. se 
glndeau cu încredere la viitor, 
conslderîndu-se un promițător 
schimb de ștafetă pentru cel ca
re, In acele zile, trăiau emoțiile 
dinaintea startului olimpie. Iar 
„argintul* Anișoarei Bălan, la 
simplu, șl „bronzul* ambarca
țiunii de 2 vlsle (Doina Clucam 
și Veronica Necula) constituiau 
și ele temeiul unor reale satis
facții ln perspectiva noului ciclu 
olimpic, cel recent încheiat pe 
apele lacului Casitas aduclnd de
legației României două medalii 
de aur de la aceste probe, prin 
Valeria Răcilă și Elisabe.a Ole- 
nluc — Marioara Popescu.

In aprilie, la Leningrad, flore- 
tlsta Elisabeta Guzguiu obținea 
din nou „bronzul* campionate
lor mondiale de tin „ret, ca și la 
ediția precedentă, de la Buda
pesta. Apoi, tn august pe plan
șele de la Long Beach, Elisabeta 
Guzganu se califica ln finala 
probei individuale, rotind de pu
țin podiumul, urcînd in schimb, 
alături de colegele din echipa 
României (Aurora Dan, Rozalia 
Oros, Monica Veber și Marcela 
Zsak) pe treapta a doua a po
diumului olimpic. De această 
dată, schimbul de ștafetă era 
ln curs 1

Clnd, la Luxemburg, la cam
pionatele europene de Juniori. 
Înotătorii români se tmpunear. 
prin Robert Pinter (Învingător la 
200 m fluture) și talia Mateesen 
(eu 3 medalii de bronz, la ISO m 
spate. 100 și 20# m fluture), spe
cialiștii noștri se glndeau, de
sigur, că tn piscina de la X O.' 
1908 tinerii noștri reprezentanți 
vor avea un cuier. .* favorabil 
spre podium. Iar nod sperăm ea 
prima medalie olimpică româ
nească la Înot (Anca Pătfășeola 
— „bronz* la 200 m spate, ta 
Los Angeles) să aștepte singură 
doar următorul ciclu olimpic, de 
4 ani...

La Rimin! (Italia», acolo unde 
s-au desfășurat „europenele* de 
gimnastică. Junioara româncă 
Daniela Sllivaș tși Înscria nume
le ln palmaresul competiției cu 
titlul de campioană la blmă șl 
eu două locuri 2, la sol și para
lele, anunțlndu-se astfel ca una 
din urmașele campioanelor o- 
Umpire Nadia Comăneci șl 
Ecaterina Szabo eare s-au impus 
eu strălucire ln competiții conti
nentale, preflgurlnd. astfel, 
excepționala lor evoluție din are
na olimpică șl mondială.

Sportul românesc aduce tn lu
mina marii performanțe noi «1 
noi talente, crescute șl educate 
eu grilă pentru a se realiza ca 
oameni si performeri, pentru a 
îmbogăți eu noi »I strălucitoare 
medalii patrimoniul sportiv al 
României socialiste.

Foot StAVESCU

Fotografii de Aurel D. NEAGU



La cumpăna anilor

„TRICOLORI"
AVEȚI CUVÎNTUL!

CLASAMENTUL EVIDENȚIAȚILOR TOAMNEI

S intern la sfirșitul anului fotbalistic 1934, unul despre 
care doi din „tricolorii" cu multe tricouri spuneau mai 
deunăzi: „Bine că a trecut!". De acord. Chiar dacă acest 

’84 de care ne despărțim păstrează amintirea barei lui Augustin 
la Liverpool și a lui Cîrțu la Sarajevo, momente unice.- 
Chiar dacă am trăit la Saint Etienne, după golul lui Boloni, 
clipe de speranță comparabile cu cele care au urmat golu
lui lui Geolgău de la Bratislava.

Anul 1984 nu a fost pentru fotbalul nostru unul dintre 
cei mai buni. De ce 1

In primul rînd. pentru că resursele de potențial ale 
fotbalului nostru s-au speriat — parcă — de ștacheta 
înălțată la Bratislava și care, că să fim drepți, a fost 
Încheierea unei serii greu de bănuit, incepind cu Suedia 
la București și sfîrșind cu cele opt mii de torțe românești 
aprinse în orașul lui Vizek.

în al doilea rînd. refluxul s-a datorat neconsumărll 
acestei victorii neașteptate. Ea a adăugat oboselii fizice 
un mare coeficient de labilitate, tn care se simțea 
că „lasă— totul o să se rezolve ptnă la urmă..."

în al treilea rînd. este vorba de împovărătorul 
intern al returului 1984 (cu Dinamo la turația maximă) 
și care ne-a făcut să regretăm, ta cele din urmă, că 

o 
o

Supunem atenției dv., stimați cititori, un clasament deosebit 
de sugestiv : cel al jucătorilor evidențiați în prima parte, a cam
pionatului de cronicarii ziarului „SPORTUL". Au intrat in dis
cuție doar jucătorii cu minimum opt evidențieri la activ, adică 
jucătorii trecuți de cel puțin opt ori cu majuscule în casetele teh
nice ale partidelor primei divizii.

Iată cum arată acest clasament:
• 15
• 14
• 12
• 11
• 10 -----------,-------- --------------- ...---------- . ...

BOZEȘAN I, CAȚOI și NAGHI (cîte 16 j), C. PANĂ, MATEUȚ 
și BALAUR (cîte 17 j) ;
• 9 evidențieri : N. MANEA

evidențieri : ISPIR (17 jocuri) ;
evidențieri : STANCU șl T. STOICA (cite 17 j) ; 
evidențieri : DUMITRU (12 j) și M. GRIGORE (17 j) ; 
evidențieri : BALUȚĂ (15 j), KLEIN (16 j) și DIANU (17 j);
evidențieri : REDNIC (13 j), HAGI (15 j), I. MARIN,

• 9 evidențieri : N. MANEA și TULPAN (cîte 11 j), C. SO
LOMON (13 j), IORGULESCU (14 j), URSU (15 j), MAJARU, 
LĂCĂTUȘ. MUNTEANU II și BOTH II (cîte 16 j), CAMATARU, 
KALLO, V. CRAMER (Buzău) și BASNO (cîte 17 j) ;
• 8 evidențieri : S. IOV AN (13 j), L. BALAN (14 j), IRIMES- 

CU (15 j), AGIU și ZARE (cite 16 j) și MOICEANU (17 j).16 j) și MOICEANU (17 j).

gindul

sezon

Parcurgerea acestei liste, des
tul de lungă, de altfel, invită 
la citeva reflecții. Să Încercăm 
că le punctăm.

nu a fost pregătit tn mod special, cu 
a competiției interne, care e și așa 
intre primii patru și— ceilalți, 
rînd, se poate vorbi despre ideea că 
n-a Inventat ceva nou pentru turneul

acest turneu final 
anume sacrificare 
întrecere Inegală 

tn al patrulea 
echipa națională 
final, răminînd tributară schemei mult prea realiste a 
bătăliei pentru calificare, o schemă care 
cadrul unui turneu devenit cursă de 400 
și nu un maraton...

Sigur că toate aceste sugestii și multe 
un examen de conștiință al antrenorilor 
rlnd al Iul Mircea Lucescu — și al jucătorilor — nimeni 
mai mult declt el nu acuză, sufletește, povara unor 
neimpliniri. La fel de sigur e că 
veni la startul noului an cu Idei 
echipa „tricoloră".

Este momentul ca „tricolorii" să 
„cu toate pînzele sus". Anul 1984, an de reflux 
a făcut posibilă — spunem noi tocmai ca urmare a șta
chetei doborite — o nouă mobilizare a energiilor. Acum 
doi ani, la Florența, a Început să ardă, timid, flacăra 
speranței. Și ea a crescut, de la un meci la altul, sfîrșind 
cu o performanță pe 
nu ar fi tntrevâzut-o 
are in urma ei acest 
pe Hidalgo 
că echipa 
mult.

Și pentru 
trebuie să

nu a rodit in 
de metri plat

altele au fost 
— tn primul

fiecare in 
menite să

parte va 
Întărească

pornească la drum 
după *83,

care nici un specialist european 
la start. Acum, echipa României 

fond de acumulare care l-a făcut 
Înaintea turneului final din Franțasă declare

României este nna de eare se teme eel mal

1985că am ajuns aid, să spunem clar că anul 
fie un an al orgoliului „tricolorilor".

Echipa noastră, călită pe crestele anului 
molcome ale anului 1984. are obligația 
Un vai pe care să-1 tnfrunte cu elanul 
acum trei ani și cu maturitatea relansată
șit de an. tn rindurile ei se află acum și foștii adolescenți, 
care palpitau In fața micului ecran la meciul de la Bratislava. 
E brigada celor care asigură mersul tnainte al echipei 
naționale

1963 si in 
unui nea 
de tinerețe de 
a acestui sfîr-

văile 
val.

Iron CHMICA

1. Plasarea mereu tinăruiul 
Flore* Ispir In fruntea topului 
evidențiaților n-ar trebui ei 
mire pe nimeni. El juca in Di
vizia „A" 
teuț. spre 
văzuseră 
Acum, cei 
doar trei 
decanul de virită al primei di
vizii. Dar Ispir, ajuns in al 
15-lea campionat al său, conti
nuă să joace eu plăcerea unul 
debutant. Și nu oricum. Ci bine 
și foarte bine, amintindu-și pro
babil de Lereter. care, după ce 
abandonase fotbalul la 34 de 
ani, avea să plece, solicitat 
fiind, peste doi ani, la Arad, 
unde avea să cîștige două tit
luri cu UTA. eliminînd și Fe- 
yenoord-ul Iui Happel... Astăzi, 
putem spune, A.S.A. datorează 
— poate — cîteva 
sament și veșnic 
stoper, Ispir.

2. Surprinde, de 
mod plăcut, revenirea stelistu- 
lui Tudorel Stoica șl cea a u- 
mii... fost stei ift, Dumitru. So
licitat de clubul de pe Bega, 
acesta a revenit pe prima scenă 
fotbalistică pe un post nou pen
tru el — cei de libero 
cînd evoluția 
toamnă sore 
lut de 100% 
12 posibile), 
degrabă la...

3. Asaltul 
ceastă toamnă este întregit 
sextetul Kalla, Ursu, Both 
Cățoi, Naghi și N. Manea, ju
cători ajunși sau trecuți de 
pragul celor 30 de ani, dar ca
re țin piept mult mai tineri
lor Hagi, Zare. lovan, Rcdnic, 
Lăcătuș sau Mateuț. Altfel

clnd Hagi sau Ma- 
exemplu, nici nu- 

mingea de fotbal 1 
doi au, împreună, cu 
ani mai mult declt

locuri în cla- 
tînărului ei

asemenea, în

ur
sa in această 

un... record abso- 
(12 evidențieri din 
record intilnit mai 
standul de tir.
„bâtrinilor" în

in turul campionatului

57 DEBUTANȚI PE PRIMA SCENĂ
• Astcpiăm promotlrl mai curajoase din propriile echipe de speranje 
• Care dinirc noii divizionari „A“ ti cunoaște consacrarea internaționala ?

N'c» Tor spune... viitoarele
Sâ discutăm cu lista în tați. 

Divizionarele „A" (In ordinea 
clasamentului) aj lansat urmă
torii debutanți in sezonul 1984Z8S:

Steaua e — ; Dinamo : — ț
Sportul studențesc : Zaricsu ;
Universitatea Craiova : Stănescu 
(4 jceuri). Ruicea (1) ; Gloria 
3uzău : Balaur (17) Comănescu 
(12), Andriesei (10), Năstase (8), 
Stanciu (4). Chivu (3) ; Corvlnul: 
ștefănescu (5). Nan (5), Stroia 
(1) ; F. C. Argeș : Tănase (13), 
Pană (11) Niță (3) — 1 gol mar
cat. Bobaru (1) ; A.S.A. Tg. Mu
reș : L. Popa (15). Ivanov (1), 
Moldovan (1). V. Marton (1) ; 
Chimia Rm. Vîlcea : Epure (3), 
Catrina (1) ; Rapid : Bacoș (17), 
Goanță (16) — 1 gol. Toader (13), 
Marinescu (11), Cirstea (8), Tîră 
(5), Teodotescu (3) : F.C.M. Bra
șov : Polgar (IO). Moșoman (10), 
FI. Vasile (10) — 2 goluri, Crls- 
tea (8) — 1 gol. Ilirsean (4),
Santa (2). Cadar (2) ; F.C. Bihor: 
Bunico (4). Rădulescu (1) ; „Poli" 
Timișoara : Mureșan (11) — 1 goL 
Bozeșan II (7) — 1 gol. Crăciun 
(7), Dcae (4) ; F. C. Baia Mare t 
Dorobanțu (10). Bolos (8). Lncaci 
(5), Catană (4) : „Poli* Iași t 
Huțu (1), Codru (1) ; Jiul : Hcn- 
zel (10) — 1 gol. B. Popescu (7) 
— 1 got. Ghițescu (2). Tereche 
(1) ; F.C. Olt: Andrei (11). Ml- 
hali (8), Tabacii (7), Curtean (5),

Sportul

Râd ucu (2) ; S. C. Bacău: —. 
Ce se observă 7

Numărul total al promovațllor 
este de 57 (tn turul campionatu
lui trecut au fost 53), ceea ce 
înseamnă că Divizia „A* Ișl res
pectă un necesar al său constant, 
în acest domeniu.

Promovările masive le-au efec
tuat (normal) înseși- promova
tele (Gloria Buzău — 6. F.C.M. 
Brașov — 7. „Poli* — 4). acom
paniate de Rapid — 7 șl F.C. Olt 
— 5, care trădează nesiguranța 
unul sezon nu prea strălucit. In
tr-un contrast simptomatic, „po
diumul* clasamentului („imacu
lat* cu o singură excepție, tn 
contul Sportului), ceea ce măr
turisește. bineînțeles, echilibru, 
liniște, conștiința propriei valori. 
Paradoxal, „lanterna*. S. C. Ba
cău, nu propune nici un jucător 
nou, în ciuda antl-performanțel 
sale, fenomen care se conjugă. 
Insă, perfect cu comportarea 
submediocră a echipei sale de 
speranțe tn aampionatul trecut 
(clasare pe ultimul loa). știut 
fiind faptul că S.C. Bacău s-a 
alimentat cu precădere, de-a 
lungul vremii, cu produși! pro
priei echipei de tlneret-speranțe.

Doar doi jucători noL buzola- 
nul Balaur șl rapldlstul Bacoș, 
au acoperit integral turul de 
campionat, evoluînd ta toate cele 
11 etape. Avindu-se tn vedere că 
din totalul debutanțllor doar 26 
(mal puțin de jumătate) au evo
luat In cel puțin 6 partide (prag 
extrem de generos fixat de noi), 
reiese că experimentul a conținut 
un grad mare de hazard. De alt-

epus, experiența față in față cu 
tinerețea...

4. Ținind seama de evoluțiile 
jucătorilor in turul acestui 
campionat și nerezistind tenta
ției de • deveni selecționeri, 
am putea alcătui următoarea e- 
chipă a evidențiațllor :

„veteranul* 
record • 

al remarcărilor in turul ac
tualului campionat (tS)

Deținător al recordului de pre
zențe in campionat (dintre jucă
torii in activitate). . 
Ispir obține fi un alt 
cel

Și o ultimă observație.5.
•ugestivă. Aduiiînd evidenție
rile fiecărei echipe de-a lungul 
primelor 17 etape, rezuAlă un 
clasament cu următoarea confi
gurație la cei doi poli ai săi I

1. Sportul studențesc 79 evi
dențieri ;

ALEXA (7)
D1ANU (11) IORGULESCU (9) 1SMR (15)

T. STOCA (14)

LĂCĂTUȘ (9)

MATEUJ (10) 
BOZEȘAN (10) 

CAMATARU (9)

O echipă in care majoritatea 
fac parte din cei 33 pentru „o 
nouă Guadalajara", ceea ce nu 
face declt să confirme alege
rea făcută de Mircea Lucescu.

2. Steaua 74 ; 3. Di-

MUNTEANU II (9) 
TULPAN (9)

KLE1N (11)

BĂLUȚA (11)

4. Uni». Craiova 71;— 
Bacău 50 ; 16—18. F.C.

nani o 73;
15. S. C.______
Bihor, Politehnica Iași și Jiul, 
toate cu 49.

Dan MIHALCEANU

ADMINISTRAȚIA DE STAT LOTO PRONOSPORT INTORMEAZÂ
zi !
31 decembrie.

ULTIMA
• Astăzi, luni 

este ultima zi pentru procurarea 
biletelor la tradiționala tragere 
extraordinară LOTO a REVELIO
NULUI de miine, 1 ianuarie 198S.

Agenții'e Loto-Pronosport vă 
așteaptă pentru a vâ încerca șl 
dv. șansele la această deosebită 
tragere de Început de an. Dacă 
doriți să vă numărați printre 
primii mari ciștigători ai anului, 
jueațl neîntîrziat numerele alese.

la eare aveți posibilitatea de a 
cîștiga autoturisme „DACIA 1309*. 
excursii In R. S. Cehoslovaci șt 
mari sume de bani de valoare 
fixă și variabilă.

Un bilet la aoeastă tragere — o 
sansă de mari satisfacții pentru 
dv., un cadou plăcut și utU pen
tru cel dragi !

Tragerea va avea Ioc tn sala 
clubului din str Doamnei nr. î. 
cu începere de la ora 16. După 
tragere va urma un film art is tio.

AS. LOTO-PRONOSPORTj

sczoanc
fel. nume frecvente, pe cale de 
a se consacra, sint foarte puține, 
alături de cele două, amintite : 
Toader (Rapid), L. Popa (A.S.A.), 
Comănescu (Gloria), completîn- 
du-se. astfel... degetele unei sin
gure mîlni.

Din 53 de Jucători de cîmp (tn 
majoritate zdrobitoare mijlocași 
și înaintași), doar 8 figurează în 
clasamentul golgeterilor, adunînd 
Împreună.. 9 goluri (brașoveanul 
FI. Vasile, singurul cu două go
luri). De obicei, riscul unei pro
movări se asumă în numele per
manentei dorințe de goluri pe care 
o reclamă fotbalul. în general. 
Deci, nlcl din acest punct de 
vedere succesul nu pare evident.

El bine, de unde credeți că 
provin cei 57 de promovați ? Au 
venit ei pe mult trîmbițata fi
lieră proprie, cu punct de ple
care centrul de copil și juniori 
și. etapă de tranzit, echipa de 
speranțe 7 Cu 7 (șapte) excepții 
(Bucico, Rădulescu — F.C. Bi
hor ; Stroia — Corvlnul ; Hen- 
zel — Jiul : Pană — F.C. Argeș ; 
Cadar — F.C.M. Brașov, șl. cu 
bunăvoință Ruicea — Universita
tea Craloo. unde se pregătește 
de trei ani, prima legitimare a- 
vtnd-o însă la Școala sportivă 
din „Bănie”), totl ceilalți provin 
din straturi competlțlonale 
obscure, ceea ee nu e chiar atît 
de rău. la urma-urmel. Dar ne în
trebăm, In consecință : de ce 
campionatu' de speranțe nu Ișl 
îndeplinește adevărata Iul me
nire 7

Ion CUPEN

urează tuturor) 
participanților

FORMAȚIA G.SOLCAN — PERFORMERA REUNIUNII OE IERI

HI PISM
In reuniunea de ieri, formația 

antrenată de G. Solcan a reușit 
să cîștige patru alergări, dove
dind acum, in finalul stagiunii, 
o formă de zile mari. Astfel, lan
sat din start, Laminor n-a mai 
dat nici o speranță adversarilor. 
Jurata, răspunzlnd excelent ta 
finalul cursei, a reușit o victo
rie muncită, la fel ca și Focșa, 
ambele conduse de tînărul și ta
lentatul G. Marclu. iar Cinica, 
acomodîndu-se cu starea terenu
lui, a Încheiat seria celor 4 vic
torii, M. Ștefănescu. campio
nul „en titre”, a reușit două vlo- 
torii. cu Jiga si Crater, si astfel 
a redeschis lupta pentru titlul 
de campion pe anul 1984, el gă- 
sindu-se în acest moment la nu
mai o victorie de actualul lider, 
G. Tănase. Proaspătul antrenor 
G Suditu sl-a făcut simtltă pre
zența prin victoria realizată cu 
Hadeș. Intr-o cursă cu peripeții. 
Cricov. adus cu multă precizie 
pe a doua parte a cursei de M. 
Dumitru, a produs una din sur
prizele zilei. Aoopertnd un par
curs corect. Ama sl-a adjudecat 
una din cursele 2 anilor, arătta- 
du-se o reală speranță a tinerel 
generații,

REZULTATE TEHNICE • Cursa 
I: L Jurata (Marclu) 1:38.6 2.
Melln. 3. Sativa. Cota: cîșt. în

chis. ord triplă 324. cursa a 
Il-a : 1. Cinica (Sandu) 1:43.3.
2. Ruibist. Cota : cișt. 1.20. ev. 
16. Cursa a III-a : 1. Ama (R.L 
Nioolae) 1:35,1, 2. Soneta Cota 3 
cișt. 2,40, ev. 1«. Cursa a iv-as
1. Jiga (M. Ștefănescu) 1:32.9.2. 
In, 3. Hematie. Cota : cîșt L 
ev 12, ord. triplă 192. Cursa a 
V-a : 1. Humor (lonescu) 1:32,4,
2. Fldello. 3. Krauss. Cota : cîșt.
2,40 ev. 11. ord. triplă 91. Cursa 
a Vl-a 7 1. Laminor (Sandu)
1:32,2, 2. Formidabil, 3 Hârman. 
Cota : cișt. 1, ev. 9. ord. triplă 
1012. Cursa a Vil-a • 1. Crater 
(M. ștefănescu) 1:28.9. 2. Odo-
reu. Cota î cișt. 3, ev 3, triplu 
IH—V—VII 82. Cursa a VllI-a s 
1. Hadeș (Suditul 1:36.0, 2. Oa- 
zan. 3. Olăraș. Cota : cîșt. 4. ev. 
27, ord. triplă 215 Cursa a IX-at 
1. Cricov (Dumitru) 1:41,7, 2.
Recrut. 3. Iscusit. Cota : cîșt.
1,20 ev. 50 ord. triplă 1042. tri
plu VII—VIII—IX 122. Cursa a 
X-a t 1. Focșa (Marciu) 1:37.0, 
2 Florian. Cota : cîșt. L ev. 30, 
ord. 40. Pariul austriac s-a ri
dicat la suma de 49194 lei șl a 
fost clștlgat de un buletin cu 1 
cai în valoare de 24597 lei si 15 
oombinațll cu 6 cal a 1639 lei.

A. MOSCU

Următorul număr al zia
rului nostru va apărea 
joi 3 ianuarie '
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Maricicăl Puică
„Fuga NU e rușinoasă". 
Am in speță o dovadă : 
Dacă... fugi și-aduci acasă 
Aur de la Olimpiadă

In doi ani, la Rapid au 
fost schimbați 4 antrenori 
ai baschetbalistelor

Lui Ivan Patzalchin

In baschet, dragi conducători, 
Sinteți, cum văd, tnițiați, 
incit chiar și pe antrenori 
Mereu la coș li aruncați.

Canotoarele tricolore 
elștlgat la J.O. 5 medalii 
de aur și una de argint

flotuă de renumeo _
Și-un celebru echipaj : 
Este singura din lume. 
Cu asemenea tonaj...

FILMELE CAMPIONATULUI

î

i

I

Pe drept, ești Invidiat 
De oricare numismat. 
Pentru ce ? Iată detalii : 
Deții sute de medalii.

Echipei noastre feminine 
de eimnastlcă

Bravele noastre fetițe, 
Sinteți tune școlărițe. 
Drept dovezi de căpitii, 
Voi ați luat premiul intli.

Anlșoarel Stanclu

Ca o atletă de mărime.
Ai demonstrat o dată-n piui 
Cum săritura tn lungime
Te p„ate aduce... foarte sus.

Echipei de fotbal A.S.A.

Și oaspeții de mare clasă 
Să-și spună ctnd jucați cu sirg 
ca socoteala lor de-acasă 
Nu seamănă cu cea din Ttrg.

Urare fotbaliștilor bfilmă- 
renl

După rezultate, cică. 
Lumea spune : Baia-i mică I 
tn retur vrem fiecare
Să se spună : Baia-i mare 1

MAI IN glumă,

Lui Ion Ghlțulescu 
cifică i)

Bun cunoscător. 
Bun comentator
Și-n special (să mor I) 
Bun... cronometror.

(spe- Șahlstelor șl șahiștilor 
tri

no$-

Boberil noștri : locul 3 
„Cupa Mondială**

Așteptind marea ispravă 
Pe al pirtiei făgaș, 
După-atita „bob zăbavă", 
în sflrșit și-un bob fruntaș

in

Nadia Comănecl s-a re
tras din activitatea compe- 
tițlonală

»

'F*

Unii dintre fotbaliștii noștri 
se Înțeleg mal bine cu jucă
torii adverși dedt cu... co
echipierii.

Am așteptat la acest meri 
ploaie de goluri. Au fulgerat 
doar.„ pumnii.

Am fost mal tari ca adver
sarii. Vă poate confirma. _ 
medicul lor.

t

„BILANȚUL"... IUI

■8'

[<

Șuiul meu e foarte tare 
Dar prezintă niște riscuri .* 
Am rupt 20 de bare 
șt vreo 4—5 menlscuri.
Text șl desen AL. CLENCIU

ECHIPE
IN SUPERLATIVE
Cea mai sclipitoare 

Steaua ; cea mai dinami
ci : Dinamo ; Cea mai iu
te : Rapid ; cea mai com
binației : Chimia Rm. Vîl- 
cea ; cea mai călită : Oțe
lul Galați ; cea mai aștep- 

.* Autobuzul ; cea mai 
vază : Sticla Turda ; 

mai rezistentă : Armă- 
Zalău ; cea mai casni- 
Gaz metan Mediaș : 
mai cu elan: Avlntul 

cea mai înaltă :

tată 
de...
cea 
tura 
ci : 
tea 
Reghin ; __ ___
Ceahlăul P. Neamț.

PICĂTURI
In cursa cu obstacole, 
singurul care a căzut a 
fost... recordul.
Gloria sportivă cunoaște 
numai timpul prezent. 
Zece ocazii rarisime 
valorează 
goL 
^ea mai 
founanță 
fotbM a 
după ?e 
meci, a 
m garduri".

Urmați recomandările,
In toate tnttlnirUe 
Și evitați „intrările"
Dar mai alei... „ieșirile" I

Deși trecut-a de zenit, 
Superba stea, ca toate cele, 
Va lumina la infinit
Traseui foarte multor stele 1

Unor fotbaliști lipsiți 
„falr-play**

Pentru anul care vine, 
V-adres 'm aici urări ;
Si învingeți pe oricine.
In doi timpi și... trei mutări 1

Unul birocrat
H place șahul, n-ai ce-i face 
Șl-asistd la campionate ;
Dar cel mai mult din toate-l 

place
Ctnd sini partide... aminate.

MOȘ GERILA

MAI IN SERIOS
Problema comisiei de disci

plină nu a fost de a stabili 
rime l-a lovit pe arbitru, d 
de a afla cine nu l-a lovit.

Fotbalul începe să se ase
mene cu șahul. Tot mal des 
adversarii propun unii alto
ra... remize.

In unele echipe de fotbal 
avem adevârațl magicieni. In 
altele, doar... iluzionlștl.

„Semnalmentele" echipei : 
tricouri albe, chiloți albaștri, 
joc cenușiu.

„Fotbalul devine din ce In 
ce mal greu de jucat", măr
turisi Jucătorul ; „șl de pri
vit", Interveni spectatorul.

Tot uir.bUnd, mereu, activ. 
Prin zăpadă, ger și glod, 
Să nu uite vreun sportiv
Și-a făcut la barbd nod

Text șl desen AL. CLENCIU

Prima parte a campionatului s-a încheiat. Așa incit 
pină vom auzi din nou SIMFONIA PRIMĂVERII, ne 
putem permite unele CONFIDENȚE, in acest SEZON 
DE PACE LA PARIS.

Deci, Steaua, folosind ARMA MISTERIOASA, a reu
șit o LOVITURA FULGERĂTOARE, deși Dinamo, care 
nu are nici o infringere in disputa sade 17 etape cu 
adversarii, susținea că PE AICI NU SE TRECE ! Da la 
RĂZBOIUL STELELOR participă și Sportul studențesc, 
care se află in grupul celor 4, pe INSULA LEBEDELOR 
_. Universitatea Craiova, pină de curînd în DRUMUL 

SPRE RIO, face și ea parte din UN COMANDO PENTRU 
APA GREA I

Gloria Buzău ne-a dat AVERTISMENTUL că LEGEN
DA outsiderilor nu este, totuși, o legendă. Așa cum Cor- 
vinul Hunedoara, aflat în MIEZUL FIERBINTE AL PlI- 
NII, ține morțiș să ia parte la BALUL DE SlMBATA 
SEARA din această toamnă. De altfel, și F. C. Argeș 
precum COMPANIA A 7-A SUB CLAR DE LUNA 
transmite SALUTARI CORDIALE DE PE TERRA. Tot 
in DUMBRAVA MINUNATA se găsește și A.S.A. Tg 
Mureș, iar Chimia Rm. Vîlcea are acum O SUTĂ DE 
BUCURII.

De aici incolo. FARA PANICA. VA ROG, trecem in 
partea a doua a clasamentului, unde Rapid susține că 
s-a strecurat ca SALAMANDRA spre O LUMINÂ LA 
ETAJUL ZECE și speră să rămină cu BULETIN 
BUCUREȘTI. F.C.M. Brașov a abordat COMPETIȚIA ca 
VRĂJITORUL DIN OZ, evitînd cu iscusință CURSA în
tinsă. F.C. Bihor, ZICĂ CE VOR ZICE, ascultă deocam
dată o SERENADA PENTRU ETAJUL XII. iar Politeh
nica Timișoara a lăsat O UNDA DE TANDREȚE și în
treabă dacă-i ACORDAȚI CIRCUMSTANȚE ATENUAN
TE ?

De la F.C. Baia Mare în jos, aflată intr-un ZBOR PE
RICULOS, că e... MEXICUL IN FLĂCĂRI, se anunță 
NAUFRAGIUL cu DESTINE ROMANTICE pentru că 
echipele sînt ca MUPPETS LA HOLLYWOOD. Politeh
nica Iași nu se mai bucură de ORAȘUL VĂZUT DE 
SUS, fiind cu CERUL SUB PICIOARE ca o NAVĂ A 
ERIANĂ. Iar în ce privește ultimele trei clasate în 
MONDO UMANO, unde ZBOARĂ COCORII, CALCULA
TORUL MĂRTURISEȘTE, CA-N FILME, că Jiul, care 
se credea RIUL CARE URCA MUNTELE, are șansa să 
fie Înghițit de VALURILE DUNĂRII. Tot în AMURGUI 
FÎNTÎNILOR se zbate și F.C. Olt. In fine, S.C. Bacău 
a ajuns unde se aud ÎMPUȘCATURI SUB SPÎNZURA- 
TOARE și spune acum : ADIO, DAR RAMlN CU TINE...

Totuși, aceste echipe vor să lupte pină la ULTIM’ 
CARTUȘ, CU MÎINILE CURATE, sperind în EVADA
REA din ZONA PERICULOASA. Altminteri — ROIUL 
Dar la primăvară, cînd EMISIA CONTINUĂ, vom ve<’ 
ce Înseamnă CENUȘĂ ȘI DIAMANT, chit că vom auzi 
și ceva... BOCET VESEL.

7.
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ȘUTURI [pe lingă poartă]
• Minge: Una care-și dă 

întilnire cu toți odată și H 
tentează pe fiecare In parte.
• Alpinism în fotbal: Teh

nica de a te cățăra pe ce
le 18 trepte ale clasamen
tului.

DICȚIONAR DE REVELION
GOLAVERAJ
JOC 
JOC 
JOC 
JOC
MECI

COLECTIV 
In viteza 
TEHNIC 
LENT

PAT
PENTATLONIST

5 damigene pline — 3 dami
gene goale
Perinița
Sîrba
Valsul
Tangoul
întilnire intre gazde și invi
tați de revelion ; întotdeauna 
gazdele sînt în... inferioritate 
numerică
Final șahist după revelion 
Unul care bea și mănlncă 
cît.. cinci 1
Revelion ora zero
Invitații la revelion. Au tre
cut cu brio prin mal multe 
„selecții" ale gazdelor 
Plecarea acasă dimineața 
pă Revelion

• Speranță : Așteptarea 
victoriei, de la un șut care 
încă nu s-a tras.
• Și picioarele îți pot da 

dureri de cap.
• Balonul: Deși toți ju

cătorii aleargă după mine, 
cînd mă prind îmi dau cu 
piciorul.
• A dat autografe în stin

gă și în dreapta cu... vîrful 
ghetei.

D. C. MAZILI’

p*

STRIGĂTURI
teren, tn toată tara, cel 

mai bun portar a bara I 
''(un antrenor) 

Peste tot trec meci egal, că 
lint om tmparțial 1 

(un jucător la Pronosport) 
Dacă trag măcar un șut, la 

meci planul mi-am făcut I 
(un atacant)

SCHIMB DE ȘTAFETA 
SELECȚIONATA

Bunicul și bunica 
„Mitică, la mina de

OBSERVATORI 
FEDERALI 
HENȚ

SLALOM URIAȘ

Revelion pe pirtie 1 Desen de ANDO

SPORTUL"Redacția ziarului
nu

cît un singur

deosebită per- 
a arbitrului de 
fost aceea cînd, 
a condus un 
evoluat la „110

urează cititorilor, colaboratorilor

și corespondenților săi

LA MULTI ANI !

URĂRI
Rednio să Ce V-Rednbc 

teren.
Lung să rămină mare 

portar.
Grosu să se arate un fotba

list subțire...
Mia să aibă valoare șl ca 

portar.
Hagl să nu se arate Hagl 

Tudose la pase.

f*

ca

ION B. : Greșiți i Pe teren, 
rugbyștii nu fac grămada ca sâ-i 
bîrfeascâ pe arbitru pentru deci* 
ziile sale eronate.

VLAD Z. ; Vâ interesează să 
vă precizez dacă proba de marș 
se desfășoară In ritmul muzicii 
de fanfară. Nu. Se disput". în 
ritmul necesar dozării eforturilor.

NINA I. : Nu sînteți ' 
formată. Aeromodelele 
noi modele de toalete 
călătoriile cu avionul.

MIRCEA I. 8 Ciocanul 
se aruncă la atletism nu _. 
lipit sau de bătut cuie. Cu el se 
bat doar recordurile olimpice și 
mondiale. Dar nici unui euro
pean nu este de... aruncat.

BARBU O. • Cu ce se hrănește 
un fotbalist î In primul rînd, cu... 
speranța sâ ajungă în echipa 
națională.

GELU Z. : Aș I Discobolii țin 
de Federația de atletism și nu 
de Electrecord, care se ocupâ^ de 
discurile muzicale. Totuși, fârâ o 
ajunge la aceasta casă, discul 
unui atlet poate fi răsunător prin 
performanța realizată...

F

1

VORBE DESPRE
Medicul

O boală care pare-un fleac, 
Și totuși, iată, n-are leac 1

FOTBAL

bino in- 
nu sînt 

pentru

cu care 
este de T

F

1

Pictorul
Cînd este gol la gazde-n poartă
Tribuna e... „natură moartă !“

Astronomul 
în loc de „farfurii" — se pare — 
La meci sînt „sticle zburătoare"

Poetul
Atunci ctnd nu prea se înscrie, 
Se joacă doar... la poezie /

Constructorul
Mi-e impstibtl sd conchid 

Cum trece un balon prin „zid“>
NELU OUINTUS

Au coloborat : Jack BERARIU, Corin BIANU, Titu FIU 
PIDESCU, Titi GHEORGHiU-Vaslui, Gheorghe GLISICI, 
Victor HILMU, Ion NEGREANU, V.D. POPA și Don PRECUP
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ANUL SPORTIV INTERNAȚIONAL 1985 -PRIMA TREAPTĂ | 
SPRE SUCCESELE VIITOARELOR JOCURI OLIMPICE | I

lAcnAUTATEA, 
taternrtaHii

$

2

p . Încheiem a fost dominat de Jocurile
<J..rnp.ee, anul sporUv internațional 1985 are un calendar 
bogat, in m«ri» t.gureazâ Jocurile Mondiale Universitare 

de iama s de vară —. cu o deosebită importanță în Anul In
ternațional al Tlnr rttnlnț —. precum ți campionate mondiale (36) 
ți europene (=5). de senxx-i fi juruoci. la un important număr 
de d.sc.p.-de. Ca once an post-olimp.c, 1985 marchează un 
moment deosebit in viața unor tportivi, unii Încheind — în
cununați sau nu eu Uun U ultima k* participare olimpică — 
activitate, mtn tiHroli, utr alții, tineri, asaltind cu elanul 
specific generației marea performanță, dornici de a se afir
ma și menține ferm pe potații fruntașe in ierarhia interna- 
țională, ales la vuuwxeie coafruntĂrl olimpice, competiția 
mult visată de fiecare performer adevărat Așadar, nume de
venite celebre in lume. sportul-M se retrag din activitatea 
competiționalâ, contmuind să triască - pnn rezultatele lor 
de excepție - in dosarele statistidenaor unele dintre ele 
răminind in arenă intr-o postură nouă, pe banca antrenorilor. 
Alții se vor impune — oaai năvalnic sau mal leat in 
atenția iubitorilor sportului.Fenomenul, atît de omenesc, ee întUnește, Cresc, și la 
Inegalabilul Ivan Patzaichin iși Încheie triumfal o îndelun
gată carieră sportivă, aureolată de un nou title olimpic, la 
Les Angeles, pentru a trece efin canoe In șalupa antrenorilor 
clubului care l-a consacrat. Și Ion Draica, cunoscutul campion 
mondial și olimpic, a părăsit, după Jocurile Oampice ale 
acestui an salteaua de concurs, fiind promovat activ» de

frunte al clubului sub culorile căruia a concurat din totdeauna. 
Iar acestea sînt doar două exemple. Este rindul altor sportivi, 
consacrați sau pe" cale de consacrare, fă continue să repre
zinte cu cinste patria în arena internaițiomală sau să preia în 
mîinile lor viguroase, cu deplină răspundere patriotică, o șta
fetă glorioasă.

Peste aceste obișnuite momente ale schimbului de generații, 
anul 1985 va fi deosebit de interesant prin competițiile mon
diale Și europene amintite, ca și — in ceea ce ne privește — 
printr-un mare număr de alte întreceri, cum vor fi campio
natele balcanice, diferite competiții, pentru juniori șl tineri, 
precum și campionatele internaționale ale țării noastre, peste 
50 la număr, la o serie de ramuri sportive.

Iată de ce, în prag de An Nou, la începutul unui nou ciclu 
olimpic, ne exprimăm convingerea că sportivii noștri și toți cei 
care re ocupă de pregătirea lor, cluburile și asociațiile, fede
rațiile și organele sportive locale se vor considera pe deplin 
mobilizați și pe deplin răspunzători de datoria ce le revine, 
folosind fiecare zi cu maximă eficiență, în vederea obținerii 
unor performanțe cu adevărat competitive, la care se poate 
ajunge numai printr-o muncă de calitate, prin dăruire, prin 
comportare exemplară la antrenamente și

Le urăm tuturor deplin succes în marile 
1985, prime trepte spre laurii viitoarelor 
care — iată — ne gîndiim de pe acum.

în competiții, 
întreceri ale anului 
Jocuri Olimpice, la

Mircea COSTEA

I
I
I
I
I
I
I
I
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PBIMUl MECI »l BUGBYțTILOa

no;nl In ANGLIA

1984 AN DE VlRF ÎN SPORTUL MONDIAL
Un vraf de foi. de diferit, mărimi d. diferite culori. Intre coperțile unul dosar pe care am 

KTis .19S4-; un vraf de foi pe care am notat fel de fel de date din activitatea sportiva cornpețitionala a 
unui an încărcat de evenimente, mari |l mid. sau pe care am prins cu agrafe ,.tăieturi din diferite 
publicații de pretutindeni. Un vraf de fol. de diferite mărimi |i de diferite culori. In care este icuprins 
un an intreg. trei sute șaizeci ,1... de zile. ,i pe care-l poți răsfoi, lată, doar In cîteva mmute. Apoi 
o iei de la început ?i privirile se opresc mal Insistent, din loc in loc. lasind amintirile să se 
adune A fost victoria lui X. ... Recordul extraordinar al Iul Y ... A fost marea surpriză a Infnngeru lut W. 
core era un mare favarit... A fost apoi... dar cit. n-au fost in acest 1984 In care, ca prima consta
tare. sporfu' a făcut paji uriași înainte. ....................... .... , i.Acum, la încheierea iui ’84. arn fi vrut să reamintim cititorilor noștri at mal multe dintre 
muntele sale cele mal semnificative, dar operația In 4^ ’de foarte diftolă pentru reflectarea 
neam loiosir iuu<*. »«•>...w «« — ——- --- . 
oceeo am grupat cîteva dintre aceste momente In trei capitole :

ma
iore sa?e ceie mal semnificative, aar opwwpu ••• . z , j_

lolosit de multe numere de liar in acest an șl nu doar de o singura pagină, ca acum) și de

MARI PERFORMERI
Poate mai mult ca oricare alt an, cel pe care 

II încheiem a evidential zeci și zeci de mari per
formeri, care au avut o contribuție nemijlocită la 
creșterea nivelului general al valorii sportului res
pectiv. Dar ps care anume dintre aceștia să-l ro
ții pentru acest bilanț ? Exceptîndu-I pe marii 
noștri performeri, pe care îi prezentăm pe larg In 
interiorul ziarului, ar fi, mai intîi, acest 
•nîrobii, scu’dIg* parcă In abanos. Cari J.ewls, 
care a reușit Io J.O. de la Los Angeles sâ-l fie 
e^al, după decenii, legendarului Jesse Owens, 
cijtiqâtcî »n 193' ‘o Berlin, a patru medalii de

I ai
___ _ sau, dacă vreți, această 

de granit care este multiplul campion al

nou, după mai mulți ani, campion mondial 
curselor de formula I, i 
,, st încă" „-----II-----  -----
ringului, Marvin Hagler... Lista pare de nesfirșit, 
căci mari performeri ca în 1984, și atît de mulți. 
parcă n-au avut alți ani. SI chiar că n-au avut l.M

MARI PERFORMANTE
Listele de recorduri (de toate categoriile, dar 

în special cele olimpice, mondiale și continen
tale) au suferit Intr-un sezon atitea prefaceri cit 
In mai multe altele adunate la un loc. La pati
naj viteză, spre exemplu, fetele, mai ales, au 
corectat de mal multe ori performanțele maxime, 
Oaby Schănbrunn (R. D Germana) cu 174,710 p 
a realizat un nou record la poliation, la „euro* 
penele* de pe patinoarul Medeo din Alma Ata, 
prilej cu care a îmbunătățit șl recordul la 5000 m 
7:39,44, Iar colega er Karin Enke (dublă campi
oană olimpică la Sarajevo) a înregistrat 2:03,42 
în proba de 1500 m Atletismul a avut două ca
tegorii de recorduri, tn sală (la ora aceea, la în
ceputul lui martie, francezul Thierry Vigneron de
ținea cu 5,85 m o performanță superioară celei 
de afară) șl în aer fiber, intre care cel al chine
zului Zhu Jianhue - 2,39 m la înălțime, cel a 
vest-germanului lurgen Hingsen - 8798 pe la de
catlon. ștafeta americană de 4 X 100 m - 37,83 
s (medie de schimb de 9,45 s), cele de la disc 
femei — 73,36 m Irina Meszynski (R.D.G.) și 
74,56 m Zdenka Silhava (Cehoslovacia) etc., etc.

Au fost stabilit, de asemenea, numeroase re
corduri la înot, la tir, la ciclism (cele două ale 
orei, ale italianului Francesco Moser

Li Ning — 6 medalii la J.O. de la Los Angeles 
meri, ale marilor performanțe, la fel a fost și 
lista marilor surprize. Este cazul victoriilor olim
pice repurtate la Sarajevo de italianca Paoleta 
Magoni la slalomul special fi de elvețianca Mi- 
chela Fi gini la coborire. ca și al... contraperfor- 
manței hocheiștilor americani (cu patru ani îna
inte, la Lake Placid, campioni olimpici) clasați 
acum abia pe locul opt (ultimul I).

Multe surprize, de toate felurile, au fost și cele 
de la Olimpiada de vară. Una dintre ele, de 
mari proporții, a fost cea înregistrată în proba de 
200 m fluture, in care marele favorit, vest-germa- 
nul Michael Gross, campionul mondial și record

manul lumii, 
australianul 
pînă la ora 
cunoscut in 
desigur, și 
săritura în înălțime, campioană olimpică, la 
ani, în 1972 cu 1,92 m șî *

a foit întrecut de un tinăr de 17 ani. 
Jon Sieben (1:57.04 față de 1:57,40), 
J.O. ur înotător oarecare, practic ne- 
marile bazine. Surprinzătoare este, 
comportarea Ulrikel Meyfarth, la. .. . . ...... M 

în... 1984, cu 2.02 m!...

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

Car' Lewis, cvadruplu campion olimpic 

our. Iot atitea a cîștigat și Lewis, cu performanțe 
net superioara celor ale marelui Jesse (100 m : 
9.99 - 10,3 ; 2tT m î 19,80-20,7 ; lungime : 8,54 
m - 8,06 m; 4 X 100 m: 37,83 - 39,8).., Ar pu
tea fi. de asemenea, fenomenalul atlet sovietic 
Serghei Bubka, care a corectat, în patru „re
prize", recordu’ lumii la săritura cu prăjina, ri- 
dicindu l (deocairck.tâ) la o performanță aproape 
neveros'milo - 5,9 J r.».. Sau de ce oare n-ar pu
tea fî Uwe Hohn (R.D. Germană), căruia nu-l 
mai ajunge, oto lungimea unul teren de fotbal, 
aruneînd sulița Io 104,80 m... Sau luri Sedîh, In
discutabil ce! ma‘ mare specialist al aruncării 
ciocanului din istorio probei, care a reușit 86,34 
m... Sau săritoarec bulgară Ludmila Andonova. 
cure a trecut 2,07 m la înălțime, rezultat pe care 
nu-l izbutesc mult.... bărbați I Ar putea fl, de 
asemenea, ace.t uriaș al apelor,» descins parcă 
din leqendeie nenumăratelor lacuri finlce. Peril 
Karpinen, care o ciștigat. pentru a treia oară 
consecutiv. tit’uf de campion olimpic la proba de 
•chif simplu. eqalin ostfeî performanța de le
gendă a ilustrului său predecesor, sovieticul Via- 

ceslav Ivanov ; ori gimnastul chinez U Ning, in
discutabil or. 1 a întrecerilor olimpice de la Las 
Angeles, unde și-a adjudecat 6 medalii, dintre care 
3 de aur, 2 de orgint șî una de bronz. La fel 
s-ar outea spun» despre japonezul Yasuhlro V®* 
mashita, marele os al judo-ulul mondial, practic 
fără adversar*’ .pe măsura sa (sl aceasta nu doar 
pentru că el cîntărește 140 kg, d pentru că este 
neînvins de peste șapte onî). SI tot neînvins, de 
moi multi ani. adică tot din ’»977, este șl alergă
torul peste garduri american Edwin Moses, cam
pione* olimpic a? probei de 400 mg.

Lista morilor campioni ar putea continua ca 
alte nume de sportive șî sportivi valoroși. De 
pildă, Marja-Liisa H3m5l3înen, un pumn de fe

meie dar cu a voință șî o rezistență de fier 
(triplă campioana olimpică la Sarajevo. In cursele 
de schi fond) ar putea aspira Ia locul I î același 
o*» core-i rivnesc. justificat, tenismanî! John 
McEnroe $? Martina Navratilova, patînatoarea artis
tică Katarina Witt (intr-un Singur sezon campi
oană europeană, olimpică șf mondială), portarul 
ecMoe? de hochei sovietice Vladislav Tretiak (dar 
S* affl jucători ai ech’pe! campioane olimpice) t 
°r' ooate automobilistul austriac Nîk! Lauda, din
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Ecftipa 
(Hans

Suediei, merituoasă învingătoare a „Cupei Datris ‘84a. în recenta finală de la Goteborg
Olsson — căpitanul nejucător, Henrik Sundstrăm, Mats Wilander, Anders Jarryd si 

Stefan Edberg), una dintre cele mai tinere ciștigătoare ale competiției.
Telefoto : A. P. AGERPRES

km. au produs realmente senzație) și md 
ftim cita recorduri mondiale la haltere.

și 51,151 
nu mai ,__  ___ __ ___ .____
In sporturi fără recorduri, precum săriturile de la 
trambulină, Greg Louganis, campion olimpic la 
trambulină și platformă, a totalizat 99,00 p, ceea ce 
echivalează cu un „record" (la o săritură notată 
cu un coeficient de 3,3), ca șl marele număr de 
note maxime care au răsplătit execuția de neui
tat, la.J.O., pe „Boleroul" lui Ravel, a cuplului 
de patinatori britanici Jayne Torvill și Christopher 
Dean (12 not- de 6 din totalul de 18) etc.

Recorduri, recorduri, recorduri... eie sînt farme
cul unei competiții. Și pentru câ tot sîntem la 
acest capitol să consemnăm și faptul că cele 49 
țări participante Io „Olimpiada Albă" de Io Sa
rajevo șl cele 140 care ou luat parte la J.O. de 
la Loj Angeles reprezintă și ele recorduri in mo
torie, care se cer a fi consemnate I

MARI SURPRIZE
Fără surprize, o întrecere sportivă poate câ nia 

n-ar mai fî ceea ce este. Iar spectacolul propriu- 
ris ar putea deveni necaptivant, chiar nelntere- 
sant, nu doar pentru spectatori, ci șl pen
tru concurențl. Anul 1984 n-a făcut excepție șl, pe 
cit de cuprinzătoare au f«st listele marilor perfor-

Pășim acum in 
du olimpic. Să 
plan sportiv î...

1985. Primul an al unul nou cl- 
vedem ce ne va aduce el pe

Romeo VILARA

APROPO DE 0

I
I
I

CHESTER, 30 (prin telefon).' 
La Birkenhead Park, în fața 
unor tribune arhipline, a a- 
vut loc sîmbătă după-amiază 
primul meci din cadrul turneu
lui pe care rugbyștii noștri îl 
întreprind în Anglia, adversa
ră fiindu-le Selecționata 
Nord, cu 9 internaționali 
componență. La capătul 
joc frumos, foarte disputat.' 
desfășurat pe o ploaie conti
nuă, gazdele au cîștigat cu 
17—8 (13—4), autorii punctelor 
fiind Andrew, Carleton, Moss 
— eseuri, Andrew — 1. p. și 
transformare, respectiv M. Toa- 
der și L. Constantin — eseuri» 
După cum am aflat dintr-o 
convorbire telefonică cu antre
norul V. Irimescu, înaintașii 
noștri au evoluat 
impunîndu-se net 
doua, dar ratarea 
de pedeapsă și a 
lor (unele în bară), precum și 
cîteva greșeli în apărare au 
privat echipa română de un 
rezultat favorabil. Pe lîngă in
disponibilitățile de dinaintea 
jocului (Al. Marin, C. Gheor- 
ghe, Paraschiv, David), a in
tervenit și accidentarea serioa
să a lui Gh. Florea — entor
să la genunchi, iar Murariu a 
suferit, din nou, o contuzie. 
Selecționata de Nord a Angli
ei a evoluat în următoarea al
cătuire : Boyd-Carleton, Sim
ms, J. Buckton, Underwood- 
Andrew, Smith-Moss, G. Simp
son, P. Buckton-Sydall, Bain
bridge-Huntsman, A. Simpson, 
Bell, Selecționata României 2 
Gh. Florea (V. Ion) — Toader. 
Lungu, Marghescu, A Idea — V. 
Ion (Podărescu), T. Coman- 
Murariu (Dumitraș), L. Con
stantin, Răd ulescu-Dumitru,
Caragea-Leonte, Grigore, Bu- 
can.

Următoarea partidă a turneu
lui are loc marți, la Glouces
ter. cu Selecționata de Sud și 
Sud-Vest.

de 
în 

unui

foarte bine, 
în repriza a 
unor lovituri 
transformări-

TELEX • TELEX
BASCHET • La Atena au luat 

sfîrșit întrecerile Balcaniadei 
masculine, cu următorul clasa
ment : 1. Bulgaria, 2. Iugoslavia, 
3. Grecia, 4. România. In ulti
ma zi a competiției au fost con
semnate rezultatele : Iugoslavia
— Grecia 84—70 (41—35), Bulga
ria — România 63—«0 (26—30).

FOTBAL • Etapa a 22-a in 
campionatul Angliei : Chelsea — 
Manchester Utd. 1—3. Coventry
— West Ham 1—2, Ipswich — 
Everton 0—2. Liverpool — Luton
1— 0, Newcastle — Arsenal 1—3, 
Nottingham — Aston Villa 3—2. 
Southampton — Sheffield 0—X 
Stoke-Queen’s Park 0—2, Totten
ham — Sunderland 2—0. Watford
— Leicester 4—1, West Brom
wich — Norwich 0—1 Clasamen
tul : 1 Tottenham 43 p. 2. Ever
ton 43 p. 3. Manchester Utd. 41 p.

HOCHEI • 
grupa 
5—0 
RFG 
11—0, 
1—1 
în .Cupa 
juniori selecționata României a 
învins cu scorul de 5—3 <3—2.
2— 1, 0—0) formația R.P.D. Co
reene.

PATINAJ • Concursul mascu
lin de la Budapesta a fost cîș* 
tigat de Tiberiu Kopacz (Româ; 
nia), care a totalizat la pol laț* 
Ion _ “ r____  1
nat Învingător în toate cele pa- 
tru probe : 500 m — ZZ,Z- ‘ 
m — f 
5000 m

ȘAH. • A 36-a partidă a me
ciului pentru titlul mondial din
tre Anatoli Karpov și Sarri Kas
parov, s-a încheiat remiză (a 
30-a pînă acum !)

TENIS • Sferturi de finală In 
turneul de la Melbourne : Hla- 
sek — Dowdeswell 6—2. 6—4.
Cassidy — Van Boeckel 1—8. 6—L 
7—5, Fitzgerald — Drewett 7—5. 
7—6 Anger — Van Rensburg 
4—6, 6—4, 7—6.

_ C.M. de junijrt 
„A“ : Canada — URSS 

(2—0 0—0, 3—0). SUA —
2-—1. Suedia — Polonia 

Finlanda — Cehoslovacia 
(0—0, 1—0, 0—1) • 

Prietenia* la hochei-

168,725 puncte. El a temU- 

~*□ — 39,98 ; 3008
- 4:16,04; 1500 m— 2:02.94 Sf

7:30,91.

,,ÎNTÎMPLARE“ NEOBIȘNUITA

le zicem „hazoase". petrecute In "M, “J1® 
deosebită... Ea s-a petrecut in septembrte, ... — . .___-1 Citnntfif

Dintre multele intimplări. sd 
anume nt se pare a fi cea mat km »-<* f/cncvi.» ••• ---
fn Australia, pe țoseaua — eu dublu sens — dintre Brisbane yi 
cu prilejul unei curse cicliste tradiționale. Cu 35 km înaintea «aștrii, un 
grup de cinci ..evadați" (australianul Hodge, americanul 
vest-germanul Schafer, italianul Poli și olandezul Verhoeven) rc 
vertiginos spre sosire, avind mal bine de un minut avans asupra pluto
nului. Au îpd'ut in'd patrulele poliției, i-au stopat pe fug*™ au 
lat cursa, pe motiv cd nu era respectat „codul rutier", Șoarece cicliștii 
pedalau pe Ire-pia ț fz’ei, tn loc de partea stingă, cv^1 C({re legea ci - 
culației i.q A istrala. Urmarea a fost că startul s-a din nou, ziua
următoire, cei pornind insă cu avansul de l? întreruperea cursei,
ți pedalind numai pe— stingă țoselei l.„


