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MESAJUL DE ANUL NOU 
adresat întregului nostru popor, 

la posturile de radio și televiziune, de 
TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU

Dragi tovarăși și prieteni,
Cetățeni ai Republicii Socialiste România,

Gânduri pentru noul an, 1985

CU DRAG DE ȚARĂ Șl PARTID, 
AFIRMAREA SPORTULUI ROMÂNESC
MARI SATISFACȚII IUBITORILOR HANDBALULUI
1985 este un an bogat tn 

competiții, un an în care noi 
— sportivii fruntași — vom 
face totul pentru a cuceri per
formanțe de seamă, victorii 
care să ne onoreze pe noi și 
handbalul românesc. Mal întîl 
este vorba de e"hîpa mea do 
club, Steaua, cu care Încă din 
primele zile ale Noului An do
resc să obțin victoriL în Cupa 
campionilor europeni șl tn cam
pionatul național, Divizia „A*1, 
vom lupta pină la ultima pică
tură de energie șl, slnt ferm 
convins, vom oferi tuturor ce
lor ce ne Iubesc satisfacția suc
cesului final. Apoi, în vară, la 
Campionatul mondial universi
tar, ne vom uni forțele cu cei
lalți componențl ai lotului na
țional pentru a aduce patriei.

VREAU SĂ

handbalului nostru, o nouă te- 
bîndă.

Simțim datoria de a face to
tul pentru victorie. Minunatele 
condiții care ne slnt create ia 
club șl la echipa reprezentativă 
ne obligă să fim la înâlțima, 
la nivelul exigențelor puse in 
fața sportului de către partid. 
Va ft o mare bucurie pentru 
noi toți ca, la Împlinirea a 
20 de ani de dnd cel mai Iubi* 
fia al națiunii, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, se a- 
flă în fruntea partidului, să 
venim, ca prinos de recunoș
tință, cu victorii doblndite tn 
marile întreceri internaționale.

VASILE STINGĂ, 
component al echipei de handbal 

a României

PERFORMANTA
DE LA EDMONTON !

încheiem anul care a trecut cu rezultate remar
cabile in dezvoltarea patriei noastre socialiste. In 
anul 1984, poporul român a sărbâtorit împlini
rea a 40 de ani de la victoria revoluției de eli
berare socială și națională, antifascistă și anti- 
imperialistâ, care a deschis o nouă erâ de trans
formări revoluționare, de edificare a orinduirii so
cialiste in România. Tot in acest an - in luna 
noiembrie - a avut loc Congresul al Xlll-lea al 
partidului, care a adoptat hotâriri de însemnătate 
istorică pentru dezvoltarea economico-socială a 
țârii in cel de-al 8-lea cincinal și, in perspectivă, 
pină in anul 2000, pentru făurirea societâții socia
liste multilateral dezvoltate și înaintarea neabă
tută a României spre comunism.

în anul pe care-l încheiem, in industrie s-a rea
lizat un ritm de creștere de circa 7 la sută, iar 
în agricultură s-a obținut cea mai mare produc
ție de cereale din istoria țării, de peste o tonă 
pe locuitor. A fost dat in folosință Canalul Du
năre — Marea Neagră, grandioasă realizare a a- 
cestei epoci, a geniului creator al minunatului 
nostru popor. Am obținut, de asemenea, progrese 
însemnate in dezvoltarea invățămîntului, științei 
și culturii. Pe baza creșterii avuției naționale și a 
venitului național s-a asigurat majorarea cu 6 la 
sută a retribuției reale și a pensiilor ; au sporit,

in continuare, veniturile țărănimii, ale tuturor oa
menilor muncit. Marile realizâri din acest an de
monstrează, încă o dată, forța economiei noastre 
naționale, superioritatea orinduirii socialiste pe 
care o edificăm, capacitatea poporului nostru de 
a infringe orice greutăți și de a asigura — acțio- 
nind unit, sub conducerea partidului - mersul 
ferm înainte al României pe calea progresului, 
bunâstării și civilizației.

Pentru toate aceste realizâri, in numele Comi
tetului Central al partidului, al Consiliului de 
Stat și al guvernului, precum și al meu personal, 
adresez acum, la încheierea anului, clasei noas
tre muncitoare, țărănimii, intelectualității, tutu
ror oamenilor muncii, fără deosebire de națio
nalitate, intregii națiuni, cele mai calde felici
tări, împreună cu urarea de noi și tot mai mari 
victorii in activitatea viitoare.

Dragi tovarâși și prieteni,
Cetățeni ai României socialiste,
Intrâm în noul an 1985 cu hotârirea fermâ de 

a infâptui neabâtut prevederile planului pe ul
timul an al actualului cincinal, asigurînd astfel 
realizarea in bune condițiuni a întregului plan 
cincinal, 1981-1985, și ridicarea patriei noastre 
pe o nouâ treaptâ a dezvoltârii sale socialiste.

(Continuare In pag 2-8)

înainte de a vă împărtăși 
dorințele mele în 1985, îmi în
drept — cu recunoștință — gîn- 
dul spre partidul drag nouă tu
turor, spre conducătorul său, to
varășul NICOLAE CEAUȘESCU, 
reales în înalta funcție de secre
tar general de al XIII-lea Con
gres, ca expresie a voinței 
noastre, a tuturor celor ce 
trăim și muncim pe pămîntul 
României socialiste, români, 
maghiari, germani, sîrbi și de 
alte naționalități, după cum 
îmi îndrept cu recunoștin
ță gîndul spre tovarășa 
Elena Ceaiușescu, care înconjoa
ră cu dragoste părintească 
tînăra generație. Mulțumim 
din inimă pentru minu
natele condiții ce ne-au fost 
create. în această recunoștință 
se află și dorința mea, asemă
nătoare cu a tuturor sportivi
lor din laturile reprezentative, 
de a realiza, în continuare.

performanțe cit mai înalte, de 
a obține succese internaționale 
care să contribuie permanent 
la mărirea faimei sportului ro
mânesc In lume.

1985 înseamnă — și pentru 
mine — debutul într-un nou 
ciclu olimpic. Obiectivul prin
cipal este cucerirea titlului de 
campioană mondială universi
tară la Universiada de la Kobe 
(Japonia), deci repetarea per
formanței reușite la Edmonton 
(Canada). Pentru cucerirea me
daliei de aur la J.M.U. mă voi 
pregăti exemplar și voi sub
ordona toate celelalte compe
tiții împlinirii acestui țel. Mă 
refer la campionatele naționale 
și la cele balcanice, la cam
pionatele europene de sală și 
la celelalte întreceri interna
ționale la care voi lua parte.

ANIȘOARA STANCIU, 
campioană olimpică Ia atletism

DORIM CA Șl ÎN ACEST AN SĂ NE ÎNDEPLINIM
INTEGRAL OBIECTIVELE

Slnt, desigur, bucuroasă că 
în anul 1984 mi-am adus și 
eu contribuția la succesele mari 
pe care țara noastră, România 
socialistă, le-a obținut pe plan 
sportiv, iar satisfacția mea este 
cu atît mai mare cu cit vic
toriile noastre, ale sportivelor, 
s-au adăugat atît de fericit 
minunatelor înfăptuiri ale în
tregului nostru popor în cinstea 
marilor evenimente politice ale 
anului : cea de a 40-a aniver
sare a istoricului eveniment de 
la 23 August 1944 și Congresul 
al XIII-lea al partidului. Pen
tru mine personal, cele patru 
medalii de aur cucerite la 
Jocurile Olimpice de la Los 
Angeles reprezintă, fără îndo
ială, un motiv de bucurie și 
sînt mindră că gimnastica fe
minină românească a fost și 
anul trecut în fruntea marilor 
întreceri mondiale. Echipa

noastră de fete a cucerit pen
tru prima oară titlul olimpic, 
iar o altă sportivă română, 
colega și prietena mea, Simona 
Păucă, a obținut medalia de 
aur la bîrnă la J.O. de la Los 
Angeles. Iată un motiv in plus 
de a ne gîndi cu toată respon
sabilitatea la obiectivele de 
performanță pe care ni le-am 
propus pentru anul acesta, în 
care ne așteaptă nu mai puțin 
de trei mari competiții : Cam
pionatele europene de la Hel
sinki, Jocurile Mondiale Uni
versitare din Japonia și Cam
pionatele mondiale de la Mont
real. Dorim să ne pregătim 
foarte bine, să muncim mai 
mult pentru a ne indcplinl in
tegral obiectivele.

ECATERINA SZABO, 
campioană mondială si olimpică 

la gimnastică sportivă

PENTRU SPORIREA PRESTIGIULUI TĂRII ÎN LUME
Pentru mine, ca și pentru 

ceilalți performeri români, a- 
nul 1984 a fost un an bogat 
în succese, fiecare dintre noi 
străduindu-ne să onorăm prin- 
tr-o comportare deosebită, la 
marile competiții internațio
nale, grija partidului și sta
tului, personal a tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, pen

tru dezvoltarea continuă a 
sportului românesc, pentru a- 
firmarea tineretului României 
socialiste.

CORNELIU ION, 
maestru emerit al sportului 

la tir

(Continuare In Dao 2-31

ÎN NOAPTEA DE REVELION, MEDALIILE OLIMPICE AU STRĂLUCIT ÎN BRADUL DE ANUL NOU
1984. Un an aureolat de rezultate de prestigiu la marile compe

tiții ale sportului : un an în care tricolorul românesc a fluturat 
mîndru pe cel mai înalt catarg al Jocurilor Olimpice sau la Cam
pionatele mondiale , un an m care sportivii Român.ei socialiste au 
onorat prin muncă și comportare demnă eforturile făcute de 
partidul și statul nostru pentru continua dezvoltare a mișcării de 
educație fizică și sport.

1985. „La mulți ani !“ Tradiționala urare din primele clipe ale 
anului nou i-a găsit pe sportivi, alături de ceilalți oameni ai 
muncii, însuflețiți de dorința ca și în continuare rezultatele să 
fie cit mat bune. De altfel, cuvintele cuprinse in Mesajul de 
Anul Nou al tovarășului NICOLAE CEAUSESCU, secretar gene
ral al partidului, președintele Republicii, au constituit un mobili
zator îndemn in care sportivii noștri și-au regăsit gindurile și 
dorințele de a face totul ca prestigiul tineretului nostru, al 
României socialiste să sporească pretutindeni tn lume.

„PE PODIUM, SPORTUL ROMÂNESC!"
Cînd artificiile s-au aprins 

pe cerul Capitalei, vestind so
sirea Anului Nou. în casa so- 
ților Maricica ș- Ion Puică, 
cîteva fete, si ele atlete urau 
celei mai bune sportive a anu

lui abia încheiat ca „alte me
dalii sâ strălucească alături de 
cele cucerite pină atunci**. E- 
rau colegele mai tinere, juni
oarele Lenuța Rață, Paula lie, 
Ana Barbu și celelalte fete de

Ia clubul Olimpia, care, la 
rîndul lor, bat la poițile marii 
performanțe și pentru care 1985 
poate însemna, de asemenea 
lansarea mult visată, cu atît 
mai mult cu cit „semne bune 
anul are“, dacă avem in ve
dere că sînt deja componente 
ale lotului național și autoare 
ale unor promițătoare rezul
tate.

Desigur, eroina principală a 
fost Maricica Puică, atleta care, 
la 34 de ani, visează alte vic
torii, așa cum o făcea și în 
urmă cu aproape două decenii 
cînd a luat... startul. „A fost 
o cursă lungă — și-l simțim 
emoția din glas — la capătul 
căreia am trăit bucuria depli
nei consacrări. In urmă cu 
citeva zile am fost desemnată 
sportiva numărul 1 a țării. O

Cu gîndul la medaliile anului 19S5, sofii Maricica și Ion Puică 
mai privesc o dată trofeele anului care s-a încheiat(Continuare în pag. 2-3)
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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
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deosebită 
prime, in- 

ridicarea 
creș-

Acordăm, in continuare, o importanță 
lărgirii bazei energetice și de materii 
făptuirii programelor speciale privind 
nivelului tehnic și al calității producției, 
terea productivității muncii, reducerea consumu
rilor materiale și energetice, aplicarea fermă a 
principiilor noului mecanism economico-financiar, 
ale autoconducerii și autogestiunii muncitorești, 
sporirea mai puternică a eficienței întregii acti
vități. Va continua, de asemenea, procesul de 
dezvoltare și modernizare a agriculturii, de în
făptuire a noii revoluții agrare in România, de 
transformare a modului de muncă, de viață și 
de gindire a țărănimii. Se va acționa cu toată 
hotârirea in vederea îndeplinirii planului in do
meniul investițiilor, precum și in celelalte sec
toare de activitate.

Un accent deosebit se va pune pe dezvoltarea 
științei, invâțămintului și culturii - factori de 
cea mai mare importanță pentru desfășurarea cu 
succes a întregii opere de construcție socialistă 
din patria noastră. Se va intensifica activitatea 
politico-educativă pentru lărgirea orizontului de 
cunoștințe al oamenilor muncii, de formare a 
omului nou, cu o conștiință patriotică revoluțio
nară, înaintată.

Toate acestea ne cer să acționăm neabătut 
pentru perfecționarea continuă a întregii activi
tăți, pentru lărgirea democrației muncitorești re
voluționare, pentru a pune in valoare inițiativa și 
capacitatea creatoare a oamenilor muncii, pen
tru introducerea unui inalt spirit de ordine, dis
ciplină și responsabilitate in toate domeniile vie
ții economice și sociale.

Să facem totul ca anul 1985 să asigure reali
zarea în cele mai bune condiții a prevederilor 
cincinalului actual, - să marcheze noi și tot mai 
mari progrese in înfăptuirea Programului parti
dului, în ridicarea nivelului general de viață al 
poporului român, în întărirea independenței și su
veranității patriei noastre socialiste !

Dragi tovarăși și prieteni,
Anul 1984 s-a caracterizat printr-o încordare 

deosebit de gravă a situației internaționale, prin 
intensificarea cursei înarmărilor - îndeosebi a 
celor nucleare — ceea ce a dus la creșterea pe
ricolului unui nou război mondial, care s-ar 
transforma, inevitabil, intr-o catastrofă nucleară 
ce ar putea distruge întreaga viață și civilizație 
de pe planeta noastră, lată de ce problema fun
damentală a epocii noastre este oprirea cursei 
înarmărilor nucleare și trecerea la dezarmare, în
lăturarea primejdiei de război și apărarea păcii. 
Intrind în anul 1985 este necesar să facem astfel 
Incit sâ fie oprită evoluția periculoasă a eveni
mentelor spre agravarea încordării, să asigurăm 
reluarea politicii de destindere și soluționarea 
pașnică a tuturor problemelor, apărarea dreptu
lui suprem al popoarelor, al oamenilor — la 
existență, la libertate și independență, la viață, 
la pace I

Salutăm negocierile ce urmează să aibă loc, la 
începutul acestui an — intre Uniunea Sovietică și 
Statele Unite - și dorim ca ele să răspundă aș
teptărilor popoarelor de a deschide calea unor 
înțelegeri corespunzătoare in problema arma
mentelor nucleare și a neutilizârii Cosmosului in 
scopuri militare.

Dat fiind că problema rachetelor privește ne
mijlocit viața și existența popoarelor europene,

considerăm că toate țările continentului nostru 
- și in primul rînd cele din N.A.T.O. și Tratatul 
de la Varșovia - trebuie să participe nemijlocit, jg 
intr-o formă sau alta, Ia realizarea unor ințele- 
geri corespunzătoare, care să ducă la inlăturarea 
rachetelor cu rază medie de acțiune și, apoi, a 0 
oricăror arme nucleare din Europa și din intrea- || 
ga lume.

Popoarele europene - care in 1985 vor aniversa 
împlinirea a patru decenii de la încheierea ce- 
lui de-al doilea război mondial și de Ia infrin- -5 
gerea fascismului - vor trebui să țină seama de 
invâțâmintele istoriei și să conlucreze activ pen- 
tru a realiza - pe deasupra oricăror deosebiri 
de orinduire socială — o Europă unită, a păcii 
și colaborării, fără arme și fără războaie.

Ca și pinâ acum, România va milita cu toată jS 
hotârirea pentru dezarmare, pentru securitate, 
colaborare și pace in Europa și in lume. O aten- j? 
ție deosebită vom acorda dezvoltării colaborării Js 
in Balcani, transformării acestei regiuni într-o 

arme
in Balcani, transformării acestei regiuni 
zonă a păcii și conlucrării rodnice, fără 
nucleare și baze militare străine.

In intreaga noastră activitate internațională Ș 
vom promova, in modul cel mai ferm, principiile 
deplinei egalități in drepturi, independenței și || 

in treburile 
respectării 

singur des- 
Sintem ho- 
contribuția 

. , , . , tratative, a
problemelor litigioase dintre state, la lichidarea 
subdezvoltării și instaurarea noii ordini econo
mice mondiale bazate pe deplină egalitate și 
echitate in relațiile dintre state.

Consecventă politicii sale de pace și cola
borare, România va întări continuu conlucrarea 
Cu țările socialiste, cu țările in curs de dezvoltare 
și nealiniate, cu statele capitaliste dezvoltate, cu 
toate popoarele lumii, fără deosebire de orin
duire socială, pentru soluționarea constructivă 
a marilor și complexelor probleme ce confruntă 
epoca noastră.

Intrăm în Noul An avind convingerea că 
popoarele, mișcările pentru pace și dezarmare 
de~ pretutindeni - cărora poporul român li se 
alătură cu toată forța — au capacitatea de a-și 
impune voința și de a da un nou curs eveni
mentelor, de a asigura triumful politicii de cola
borare și pace, de independență, de afirmare 
liberă și suverană a tuturor națiunilor într-o 
lume mai bună și mai dreaptă.

Dragi tovarăși și prieteni,
Cetățeni ai Republicii Socialiste România, 
Fie ca anul 1985 să aducă poporului nostru 

noi victorii in activitatea sa de construcție paș
nică, in realizarea actualului cincinal și trecerea 
cu succes la infăptuirea noului plan de cinci ani, 
o istoricelor hotărîri ale Congresului al Xlll-Iea 
al partidului I

Fie ea anul 1985 sâ marcheze un moment im
portant in lupta pentru pace, destindere, 
securitate și înțelegere intre toate națiunile lumii, 
pentru o largă și rodnică colaborare internațio
nală I

. Vă urez, dragi compatrioți, un An Nou fe
ricit, plin de satisfacții și bucurii, realizări tot 
mai mari in muncă și în viață, îndeplinirea tuturor 
dorințelor de mai bine, multă sănătate și feri
cire I
.La muiți ani I*

suveranității naționale, neamestecului 
interne și avantajului reciproc, ale 
dreptului fiecărui popor de a-și hotâri 
tinete, fără nici un amestec din afară, 
tărîți ca, și in viitor, să ne aducem 
activă la soluționarea pașnică, prin
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GÎNDURI PENTRU NOUL AN, 1985
(Urmare din pag. 1)

și-mi 
pe cea 
in fond

Deci,

poziție care mă onorează și 
care mă obligă și pe mai de
parte la o muncă asiduă. Eu 
nu pot uita nici o clipă că, in 
ceea ce privește cariera mea 
sportivă, am crescut o dată cu 
țara, într-o epocă de care ne 
simțim mindri și pe care tre
buie s-o cinstim. Privesc acum 
medaliile, fotografiile 
spun : «Eu sint aici, 
mai înaltă treaptă», dar 
este sportul românesc !
să închinăm pentru noi vic
torii ! Și tuturor celor care ne 
sprijină le doresc, de aseme
nea, succes în toate ! La muiți 
ani !“

Sfătuitorul și îndrumătorul 
permanent al pașilor Maricicăi 
spre atîtea și atîtea rezultate 
deosebite, Ion Puică, este, la 
rîndul său, nu mai puțin emo
ționat : „în sport se spune a- 
desea : este mai ușor să ajungi 
în frunte dccît să te menții. 
Este un adevăr indiscutabil. 
După ce a... ratat de citeva 
ori finișul, Maricica a fost 
aleasă in 1981 cea mai 
bună sportivă. A urcat pe pri
ma treaptă și este hotărîtă să 
se mențină. Cit timp ? Depin
de de munca ci, de' munca 
noastră 1 Noroc și sănătate !“ 

în 
că, 
stins 
decît 
Este ______
re făcută la despăr
țire : „Dacă vrei ca 
Moș Gerilă să pună 
in tolba lui și., 
daliile 
atunci 
această 
noapte 
uiți că

știe precis ce și cum a f - 
atunci cind... Dar, cum cei do 
sînt „apărători" cu expir 
nu s-au descurajat, reuși-î s. 
se descurce cu succes și firi 
goluri.

Profităm de o scurtă pMUl 
pentru a executa un... .p-;
nalty". Silviu Lung • •
insă, prompt : „Ei, multe in- 
doresc eu în acest an 1953 
Mai intii să obținem califica 
rea la faza finală a eaaaptoaa 
telor mondiale. Trebuie, insă 
să 
Și.

recunosc, drumul este greu 
asemenea unui schior de

slalom, nu 
• poartă, 
mei de cld 
portare cil 
turul câmp 
României, 
eamdată u 
tratament 
sint la H 
care ne v 
Să știți, 
mul cuvîoj

La co’ 
„un-doi“-u| 
continuat, i 
cea mai lu

CEA MAI TÎNĂRĂ CAMPIOANA

Luminile sclipesc in feres
trele ‘blocurilor din cartieru 
bucureștean Titan. Intr-unu 
din apartamente locuiește < 
tînără medaliată olimpică 
Simona Păuca. E -.ită ii
jurul unul frumos brad in 
treaga familie, manw, tatăl 
sora și fratele. Simona este me 
zina familiei, așa cu. 
mezina echipei de e 
și la Jocurile Olimpi 
Los Angeles, acolo ur 
Ies două medalii de aur 
și una de bronz. „Momen
tele dc acrim sint din
tre rarele cind întreaga fami
lie se află la un loc, prilej 
fericit de a rememora clipele 
plăcute ale anului cate abia 
se încheie" — na spune Dumi
tru Păuca. Evident. în centrul

f,

casa soților Pui- 
luminile s-au 

mai devreme 
în alte locuri, 

o altă destăinui-

atenției s- 
n-a avut îl 
vesti în ar! 
cute la Ps 
unde a c 
consacrarea 
sigurăm, a 
vestit... „I| 
rorii mele I 
Cornelia 
te mult și | 
munci indi 
altfel, să ș 
ră orice lu 
dacă vreți, 
de la părir 

în apart.- 
uca veseli 
cum se cu 
an rodnic, 
un nou în 
anunță la ' 
cese.

... me
de campioană, 
nici chiar in 
atit de veselă 
nu trebuie să 
ești sportiv..."

„CANOEA AMIRAL" 
A TRAS LA BAC !

Ivan Patzaichin 
mai ridicat, încă

Marele nostru spor ti-.' 
împreună cu Ivona și Gcoro 
cupa pentru victoriile lui : î 
această ' ’ “

Patzaichin. 
na, rrJsrtsd 

. Ic care. dt 
dată, va contribui ca antrenor...

IN AȘTEPTAREA CELEI

MA 
A ’ 

DE LA
„Zăpadă I 

șov — J 
vocea cunor 
tului nosti 
și multă v; 
torul. în 1 
mos împoif 
sportivi, i 
viști 
tăți sp<WH 
printre 
Hînda cu 
component; 
de baschet 
chipă Eugi 
Ion Nicola- 
antrenorii 
Șerban VI 
deosebită, 
tru frumoa 
tivilor ciul 
cele aștep.ij 
manțele rjj 
Vilmos SzJ 
rin Degan ( 
tre numero 
vor urmate 
brașoveni. | 
tru toți spj 
duros «La 1
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a 
O 

dată, în anul care a 
trecut, „marele pa
voaz", fiind ales, din 
nou, ( 
sportiv 
a tras 
ral" la 
încerca 
în apele (oare 
„calme" ?) ale antre- 
noratului. Un vis a 
luat sfîrșit. altul în
cepe să se infiripe... 
Erou al atîtor și atî- 
tor reportaje, marele 
sportiv nu putea lipsi 
nici din acesta. Am 
aflat că locul prefe
rat pentru a-și petre
ce Revelionul este complexul 
de la Pîrîul Rece. Deci... Un 
apel telefonic și, în scurt timp, 
auzim vocea jovială a lui Ivan 
Patzaichin...

_— La mulți ani, Ivane, și 
vînt din pupa în noua ta ca
rieră !

— Mulțumesc. Sînt sigur că 
„vîntul pasiunii" nu va înceta 
să sufle din direcția dorită. 
Mă simt excelent și vreau să 
cred că „tînărul" 
intrat pe ușă îmi 
mai vești bune...

— Despre cine
— Cum despre 

An, 1985 ! An în 
de reputatul tehnician ___
Huțan, aș dori să lansăm la 
apă bărcile unor noi campioni. 
Am atîtea să le arăt, să-i în
văț pe tinerii performeri, in
cit nu știu unde să găsesc ceva 
mai mult timp.

— Cum este la Pîrîul Rece ?
— Afară, zăpadă și dor de 

săniuș, aici, înăuntru, veselie 
și mult antren. încă un gînd 
pentru 1985 ? Aș vrea ca fiica 
mea să repete performanța din 
clasa întîi și să fie prima și 
într-a Il-a. în vitrina cu tro
fee 
ale

cel mai bun 
■ al țării. Acum 

„canoea ami- 
i bac, pentru a 
i să plutească 

mai

care abia a 
va aduce nu-

ca

Un Revelion liniștit in casa 
maestrei internaționale a apor
tului Elena Andrccscu, 
dintro iucățoarei de b. 
echipei de popice Voința 
rești și a reprczcr.tct 
ționale. O atmosferă 
tulburată doar de 
cretă și de pneramu! 
Pentru gazda r.oastră. ar 
a trecut a insanmt i 
victorie de prestigiu ac 
unui bogat palmar 
„Cupei Carr.pi r 1 -- E— 
la cucerirea căruia și-a a 
aport subs‘_--.:iaL

„Este așa evm atf-aai 
această noapte, care

ale

r.v
XI

mine nu vi 
cu sigurand 
ambiaAă. d! 
dul hSHU 
pe
milie ; bucd 
pii" — ne | 
eseu. Băiat] 
sau bascheț 
înainte de 
fostul inte] 
vist MirceaJ 
să fie un J 
nic. Apoi

Ne despăJ 
dreescu dor 
fiul) să ere 
vechile bau] 

Șl UN „BAt

este vorba ? 
cine ?! Noul 
care, alături 

Radu i Aarirealizez indicii planurilor de 
pregătire și să-mi îndeplinesc 
rezultatele pe care le vizes. Ca 
o noutate, voi spune că, în 
1985, voi trece de la categoria 
semigrea (90 kg), unde dețin 
recordul olimpic cu 392,5 kg 
și cel național cu 397,5 kg, la 
categoria imediat superioară, 
grea-ușoară (100 kg). îmi do
resc un rezultat mare la a- 
ceastă nouă categorie, avînd în 
vedere că și ponderea greu
tății personale va crește cu 
10 kg. Un rezultat de 240 kg 
la „aruncat" îl vizez de mult.

zultate cît mai bune, care să 
confirme valoarea tirului ro
mânesc. Drumul nu va fi de
loc ușor, ne așteaptă o muncă 
deosebită, eforturi Înzecite, dar, 
ca și pînă acum, nu vom pre
cupeți nimic pentru ca, la ma
rile confruntări din anul 1985, 
tricolorul românesc să fluture 
mindru pe cel mai înalt ca
targ. Un prim obiectiv vor fi 
Campionatele europene din Iu
goslavia, un test major în ja
lonarea drumului ce îl avem de 
parcurs.

Anul 1984 a însemnat pen
tru mine încheierea celui 
al 3-lea ciclu olimpic, la 
pătul căruia 
palmares 
cerită în 
dintre cel 
ai tirului 
înseamnă 
a patra „repriză" olimpică, pe
rioadă în care mă voi strădui, 
ca și pînă acum, să obțin

VREAU SÂ RIDIC 240 DE KILOGRAME !

UN .AUR OUMHC"
de 

câ
ta 

cu-
am adăugat 

încă o medalie, 
confruntarea cu unii 
mai buni specialiști 
din lume. Noul an 
intrarea în cea de

re-

dePentru mine, la cel 21 
ani, 1984 a fost foarte fruc
tuos. Iată de ce mă pot de
dans pe deplin mulțumit : cu
cerirea titlului olimpic, locul 5 
la .Cupa Mondială", un pro
gres, In 12 luni, de 40 de kilo
grame I Ce voi face In 1985 ? 
Știu că va fi un an foarte 
greu, pentru motivul că mi-am 
ciștlgat un prestigiu interna
țional pe care trebuie să-l 
mențin. Asta Înseamnă mal 
multă muncă, o perseverență 
continuă, pentru ca la marile 
concursuri să mă prezint ta 
formă maximă. Este vorba de 
Campionatele europene de la 
Katowice șl apoi de Campio
natele mondiale din Suedia. 
Sper că — cu ajutorul antre-

norilor mei, ta frunte 
Ștefan Achim — voi

MEDALIE DE
cu prof, 
reuși să

AUR
campion

NICU VLAD,
și recordman olimpic 

la haliterc.

am lăsat loc și pentru cele 
Ivonei...

A 
tilor 
să-și 
cumpăna anilor 
cum sînt și pe 
obicei al aceste 
să se reunea;c ’ t 
— poate 
frumos ?! 
împreună 
anul care

intrat în natf**-
de la rarul Caaataaga 
petreacă noaptea <5e ti

Șl LA HAZEWINKEL
DOI OLTENI

LA... „DOBROGEA"

1934 a fost pentru 
an foarte bun, iar 
sportiv am trăit suprema sa
tisfacție pe care și-o dorește 
oricare performer : cucerirea, 
împreună cu echipierul meu 
Petru Iosub, a medaliei de aur 
în proba de schif dublu fără 
cirmaci — primul titlu olimpic 
din istoria canotajului nostru 
masculin. Bucuria acestei mult 
visate izbînzi, realizate pe la
cul Casitas, în compania celor 
mai valoroase echipaje din 
lume, a răsplătit sutele de ore 
de eforturi susținute, miile de

mine un 
pe plan

de vîslit pe vremekilometri _
caniculară, ori pe frig.

Acum, gîndul îmi zboară că- 
tre competițiile anului 1985, gr 
cea mai importantă — Ca- 
pionatele mondiale din Belgia, 
de la Hazewinkel. Avem con- 
diții excepționale de pregătire. 
Vom face totul ca la această 
mare regată să reprezentăm cu 
cinste culorile patriei noastre g 
scumpe, ureînd din nou pe cea sj 
mal înaltă treaptă a podiumu- Js 
lui de premiere. Jr

VALER TOMA, |
campion olimpic la canotaj g

Atmosferă veselă, cu muzică, 
glume, rîsete și confeti la 
complexul „Dobrogea" din Ma
maia. ‘ ‘ 
re ai 
teni", 
3 în 
adică 
căpitanul formației Universita
tea Craiova, Costică Ștefănes- 
cu. Sînt aici împreună cu fa
miliile și prietenii. Cei doi, 
ca și pe terenul de fotbal, au 
trebuit mai întîi să facă față 
mai multor „reprize" de— în
trebări adresate de numeroșii 
simpatizanți, care au vrut să

Printre oaspeții de onoa- 
Revelionului și doi „ol- 
fotbaliștii numărul 1 și 

„topul" ziarului nostru, 
portarul Silviu Lung și

fi alea un toc aM

anul care a trecxz * 
vine. Se afli aid < 

Dan Frisăcaru. și Kaaaa Mac
ra, și Ene Nccula. Xintoi 
Dinu, și Mihai Halhaa. St A- 
drian Plloțschi, s Flarîa Cm- 
stantin, intr-un curtat a 
toată formația c:r. tk 
„Rezerve" — ori poate < 
trlvă — membrii de fasn 

între tradiționalele tar 
Început de an. reportCH 
semnează și citeva gf 
„îngemănarea aceea £a

mi se pane e i ax; frz- 
mos simbol rug- xl p-*- 
lenici și Îatrajj'VI 
moment dificil și, de zreea. Ml 
nu vi se pară curias că z* co
siți reuniți și in jurai bra
dului de Anul Nou. Nat Ma
tern Întotdeauna impreraA # 
Ia bine și la greu". C'U-' x- “ufi-
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Coi
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ban) ; „Pr 
îndreptat, f] 
iii noștri _;l 
glia, care la 
ține mecfrj 
Dinu) ; „Eu! 
plus să fiu 
in XV-le J 
fratele metz,| 
doresc o 
(Florin 
urări de
pentru sport] 
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BRADUL DE ANUL NOU
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Chihaia — cite 9, Zarisou 4, Burchel și Popescu

I m: una transformata (Hagi), 4 ra-lovituri de la 11

a 7-a) și Munteanu II (etapa a: Coraș (etapa

I
I

Grupaj realizat

I

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

I
CHIRILAloanILA BERLINDE

EXCURSII IN U.R.S.S.

> aJ t

n îăiu n

(Hagi 3, Coraș). 
Jucători eliminați

numeros public, 
oameni ai muncii

Agențiile 
nosport vâ

EMA 
gene- 
lăsat

echipa 
multe 

nu a 
Steaua

veți 
Noi 
un- 
Iu-

FOND TOTAL DE CÎȘTIGURI: 
lei.

vite- 
să 

noi

1.
2.

In cadrul a 10 extrageri, 
cu un total de 60 de nu
mere, se pot obține :

Minaur 
cu

Cartonașe galbene : 15 ; cele mai multe : lorgulescu 4.
A expediat 233 de șuturi (156 acasă — 77 în deplasare), dintre 
126 pe spațiul porții (91 acasă — 35 în deplasare).

FIECARE BILET JUCAT 
- O ȘANSA PENTRU DV., 
UN CADOU PLĂCUT SI 
UTIL PENTRU CEI DRAGI.

de un 
mii de 
la odihnă, copii și elevi

Și 
cu 
din frun-

este
Coraș și

Arădeanul — ac- 
ultimele etape — e 
combinaitiv, eu des-

Nu ocoliți prilejul de a 
vă număra 
câștigători 
AN!

1. Mariana Axinte

au dispus de 
18—17. în 
română a

Q Puncte realizate acasă : 16 (a pierdut cite un punct cu Dinamo și 
Steaua).
• Puncte obținute in deplasare : 8 (cite doua cu Gloria Buzău, Jiul și 

Rapid, cite unul cu S.C. Bacău și A.S.A. Tg. Mureș).
• Golgeterii echipei : Hagi 14 goluri, M. Sandu 12, Bucurescu 4, Bo- 

zeșan 3, Munteanu II și Terheș — cite 2, lorgulescu, Coraș, Șerbănică și 
FI. Grigore — cite 1.
• Jucători folosiți : 19; Pană 17 meciuri, Speriatu, Munteanu II, Boze- 

șan și M. Sandu — cite 16, Hagi 15, M. Mihail și lorgulescu — cîte 14, 
Șerbănică 13, Cazan 12, Coraș 11, FI. Grigore și Bucurescu — cîte 10, 
Munteanu I, Terheș și "
— cîte 3.
• A beneficiat de 5

17 10 4 3 41-15

printre marii 
ai NOULUI

H.C.
Moscova 
ral, echipa 
o impresie dintre cele mal fru
moase, printre altele fiind de 
subliniat faptul că Marcel Vol- 
nea a fost golgeterul turneului 
cu 37 de goluri înscrise.

de
Emanuel FANTANEANU

IORGULESCU - BOZESAN

MARI SUME DE BANI 
(variabile și fixe)

Consultați prospectul 
tragerii și jucați numerele 
preferate !

AUTOTURISME „DA- 
1300"

faptul că 
îndrăgit 

ului alb. 
tuturor 

de dată 
duminică, 
, din ve- 

s-au a- 
concurenți, 

Printre ei, 
moment de 

vacanțe 
studios, 
„Cupei 

a 2-a e- 
■ată, care 
in tabăra 
I organi- 
ntanți ai 

universitare.
■ *. * C JL*. ea întrecere, 

ti finalizare 
pere (pentru 
are) in schi, 
are cei care 

mesia de spe
ti 0 au 

propag an
ul Na-

Fizică 
de re

man ță), 
L Stu- 
are au 
a scris 

to toc&u agendă a 
tomaesmtod — nu 

_ reale pentru 
aî tofcmtoării și 

scut nu 
ului re- 
prezenți 

î mai 
țării),

ATACUL

ARE

medaliata cu aur și bronz a Olimpiadei de la 
Los Angeles, gimnasta Simona Păuca

IN RITMUL ROȚILOR DE TREN...
! Trenul Orient 

3 direcția Budapesta- 
Est, va pleca pes- 
iute—“ Sintem la 

1 feroviară a 
Nord. La scara 
goane recunoaș- 
noștn, bronzați 
zăpezilor. Cei 

nenți ai lotului 
rin Degan, Gildo 
rghe Peptea, Csaba 
tenorii Dragoș Pa- 
Dorel Cristudor. Se 

lecare spre lcca- 
ă Innsbruck. Un 
de cuvinte cu 
Degan. ® Gata 
i ! C Unde 
spre 1985 ? 

anul 1985 
ș și Alba 
oților de tren 

a 1984 ? Pentru 
e se va înche
ia. dar vrem ca 

ii rodnic. în 
e, voi încer- 
z locul frun-

taș pe care-1 ocup acum în 
clasamentul piloților „Cupei 
Mondiale** și, cine știe, poate 
chiar să ajung în frunte • 
Care este primul obiectiv ? 
Vrem ca în Noul An primele 
vești despre o comportare bună 
a sportivilor români la întrece
rile internaționale să sosească 
de pe pîrtia de la Igls, acolo 
unde au loc disputele pentru 
„Cupa Națiunilor**, a treia eta
pă din „Cupa Mondială**.

Trenul s-a pus în mișcare. 
Ultime urări de succes din 
partea prietenilor și familiilor 
aflate pe peron. Cu siguranță, 
peste cîteva ore, la masa fes
tivă, cei dragi vor închina un 
pahar și pentru „oamenii 
zelor amețitoare** plecați 
aducă sportului românesc 
și meritate aprecieri.

• Sportul studențesc mar
chează un plUiS evident față de 
anul trecut, care se încheia cu 
următoarea linie de clasament:

17 9 3 5 27—18 21
...deci, acum, trei puncte în 

plus și, mai ales, 14 goluri mai 
mult !
• Sigur că prima tentație a 

cronicarului ar fi să spună că 
cele 14 goluri sînt, de fapt, 
golurile lui Hagi. Cu toate a-

pen.tru că recent încheiatul tur 
a demonstrat echipelor frunta
șe, prin forcingul Stelei, că ne- 
pierderea meciului în deplasare 
este o variantă deloc asigură
toare.

O Dincolo de acest amănunt, 
o problemă se ridică — 
vorba de ritmul cu 
fără Coraș.
ci dental în 
un jucător

Fotografii de Aurel D. NEAGU

i agenda „Daciadei" și a vacanței de iarnă:

CUPÂ UAS.GR/
ci și 
cîteva 
veniți 
în vacanță, generoși în aplauze 
adresate celor mai buni

cei mai buni ? Iată-i, în or
dinea urcării pe podium, la 
finele probei, un slalom com
binat — uriaș și special — 
programat pe aproape întregul 
parcurs al Clăbucetulul. FETE, 
grupa I :
(București). 2. Ileana Vladislav 
(Petroșani), 3. Iudith Kasco 
(Petroșani) ; grupa a n-a : 
Aurelia Lăzărescu (Brașov), 
Ioana Cartian (București), 3. 
Ileana Ceaușescu (București). 
BĂIEȚI, grupa I : 1. Cătălin 
Fusulan, 2. Cristinel Bucur, 3. 
Florin Voinea, toți din Brașov ; 
grupa a n-a : 1. Marius Cențiu 
(București), 2. Nicolae Petrașcu 
(București), 3. Radu Grosu 
(Cluj-Napoca).

De notat faptul că, paralel 
cu finalele „Cupei U.A.S.C.R.** 
la schi, tot pe Clăbucet, au avut 
loc, lntr-o prezentare inedită, 
șl frumoase acțiuni cultural- 
artistice dedicate aniversării 
Republicii, cu participarea u- 
nor studenți care s-au eviden
țiat în întrecerile din cadrul 
Festivalului Național „Cîntarea 
României**, ceea ce a sporit in
teresul spectatorilor și a făcut 
din această dublă ipostază a 
vacanței studenților, sportivă 
șl culturală, o veritabilă săr
bătoare a tinereții, de neuitat 
pentru toți cei prezențl.

Tiberiu STAMA

IC MUUR BAIA MARE PE LOCUL SECUND
TURNEUL

1 ?' ST1T l«T« PRONOSPORT INFORMEAZĂ
II I

i-aeere•
» U 9 

» - » 9

» ~T —‘ A

ger ea a VI-a : 5 36 35 6 55 73 10 
56 78 79 ; Extragerea a Vil-a 
79 13 50 9 54 78 7 32 84 58 ; Ex
tragerea a VIII-a : 35 90 5 42 
87 40 19 3 55 6 ; Extragerea a 
IX-a : 14 80 35 5 57 13 39 27 62 
79 ; Extragerea a X-a: 22 23 24 
4 8 61 64 31 20 70.

FAZA A IlI-a :
Extragerea a XI-a : 19 32 9 2 

Ti 73 40 20 70 7 ; Extragerea a 
Xn-a : 10 6 52 74 63 72 90 18

care

cestoa, chiar dacă cele 14 go- 
luri sînt o realitate, procesul ^^Bu 
de transformare e mai com
plex, și asta în pofida faptu
lui că Sportul din acest final 
de an 1984 nu se deosebește de 
formația aliniată în ultima eta
pă a turului 1983, care a avut 
următoarea alcătuire : Speria
tu— M. Mihail, lorgulescu, Ca
zan, Munteanu II — Șerbănică, 
Pană, Coraș — Terheș, M. San
du, Hagi (min. 80 Bucurescu).

• Opunînd această formație 
celei care rezultă din examina
rea fișelor actualului tur, ajun
gem la „ll“-le : Speriata — M. 
Mihail, lorgulescu, Cazan, Mun
teanu II — Șerbănică, Pană, 
Bozeșan, Hagi — Coraș, M. 
Sandu. Și, din nou, tentația 
cronicarului este de a sublinia 
apariția unui important nume 
nou — l-am numit pe Bozeșan.

• Ce reprezintă Hagi și Bo
zeșan în economia de astăzi a 
Sportului studențesc ? Probabil 
mai mult decît cele 17 goluri 
(marcate în doi), și cele trei 
penalty-uri ratate de... Hagi. 
Rolul deosebit al acestor doi 
jucători e în sporirea vitezei 
de joc a întregii echipe, un 
plus de viteză care l-a găsitt la 
post pe inepuizabilul Mircea 
Sandu și a stimulat clasa in
contestabilă a lui Iorgulezcu, 
cel mai activ șl mai degajat 
dintre stoperii campionatului 
nostru.
• Sportul studențesc are re

surse mai mari decît cele pe 
care le sugerează linia sa de 
clasament. A probat-o, între 
altele, excelentul joc cu Dina
mo în repriza a doua. A pro
bat-o, cum spun cei din antu
rajul echipei, jocul foarte bun 
cu Inter, la Milano, un Inter 
care urcă din nou spre vîrful 
piramidei, europene.
• Unde s-ar afla resursele 

Sportului 7 în primul rînd în 
activizarea jocului în deplasare. 
Raportul șuturilor pe spațiul 
porții (91 acasă și numai 35 în 
deplasare) e o primă dovadă șl 
un argument împotriva canto
nării în defensivă pe teren 
străin, chiar dacă o asemenea 
tactică oferă echipei alb-negre 
varianta lui 0—0 sau chiar ceva 
mai mult Amănunt de reținut,

meandre, unele foarte pro
active, ca de pildă aceea a 

„dublului, dribling'4 care a cul
cat apărarea spaniolă la Saint 
Etienne, permiițîndu-i lui Boloni 
acel gol spectaculos, care des
chidea atâtea perspective ; pe 
de altă parte, acest îndrăgostit 
de minge e uneori în contra-

IORGULESCU

timp cu demarajele lui Hagi 
și Bozeșan. Sperăm că antre
norii vor găsi un numitor co
mun pentru „profilurile** aces
tor jucători foarte valoroși.

• O ultimă observație : se 
spune mereu că Sportul studen
țesc este o echipă ca.e apasă 
pe pedală toamna, pentru a 
nu-și face griji în frumoasele 
zile de primăvară Un e- 
xempîu? Acum doi ani, Sportul 
avea o linie de clasament su
perioară chiar și celei din a- 
cest tur, cu nu mai puțin de 26 
(!) de puncte. Este momentul 
ca această echipă talentată, cu 
Hagi și M. Sandu în fruntea 
clasamentului golgeterilor, să 
depășească socotelile care îi 
asigură prezența în Cupa 
U.E.F.A. și să tindă mai sus. 
Are destule atuuri tehnice...

O Cam atît despre 
care a înscris cele mai 
goluri în campionat 
pierdut în meciurile 
și Dinamo, tandemul 
tea acestui tur...

, 9 ianuarie 1985 
tragerea extraordinară 
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CUVÎNTUL !
Anchete și iar anchete, 

top-uri și tot top-uri. Ca 
la orice sfîrșit de an, ca 
la orice oră a bilanțului. 
Sigur, fiecare dintre ele 
are un anume procent de 
relativitate, de subiecti
vism, dar un adevăr exis
tă, cît de cit, și în aces
te „retrospective44. Ne vom 
opri, o clipă la f-otbal, la 
fotbalistul nr. 1 al Euro
pei, poate și al lumii, pe 
’84, la Michel Platini, în
cununat și cu „Balonul 
de aur“ în anul oare abia 
s-a încheiat, pentru o 
activitate într-adevăr re
marcabilă. Despre Platini 
s-a scris și se va mai 
scrie ipult. Nu despre el 
vrem să discutăm acum, 
ci despre clasamentul ..Ba
lonului de aur“,‘ stabilit 
de 26 cronicari de fotbal 
din bătrînul nostru conti
nent si publicat, în final 
de decembrie trecut, în 
„France Footbal”: 1. Plati
ni, 2. Țigana, 3. Elkjaer, 4. 
Rush, 5. Chalana, 6. Soun- 
nes, 7. Schumacher, 8. 
Rum menigge 9. Giresse, 10. 
Robson. Este un veritabil 
CLASAMENT AL OFENSI
VEI, prezența lui Schu
macher fiind singura ex
cepție. In rest, nici un 
fundaș, nic un alt apă
rător. deși .u existat în 
fotbalul anului ’84 și un 
Bossis, și un Maceda, și 
un Lerby, și un Bats, și 
un... și cîte exemple n-ar 
mai fi... Prezența abso
lută a jucătorilor de a- 
tac, de construcție și fi
nalizare pe primele cinci 
locuri este foarte semni
ficativă. Fotbalul modern, 
fotbalul eficace și fotba- 
lul-spectacol presupun, în 
primul rînd, ofensivă, 
curaj, un joc gîndit, in 
care axioma „cea mai

bună apărare este atacul” 
operează permanent. A- 
ceastă retrospectivă euro
peană nu trebuie, nu poa
te ocoli fotbalul nostru.

Prezenta lui Hagi, sin
gurul atacant, singurul din 
afara apărării în primii 

. cind din ancheta ziarului 
nostru este o invitație la 
atac. Mai ales în acest 
an, ’85, cînd fotbalul nos
tru are literalmente ne
voie de un spirit pronun
țat ofensiv. Petntru că 
dacă ’84 nu ne-a adus 
prea multe succese, prea 
multe bucurii, de vină a 
fost numai... atacul. Dacă 
„tricolorii" ar fi atacat 
In acel meci de debut cu 
Spania, la Euro ’84. „ Dacă 
Universitatea nu și-ar fi 
oprit la Craiova asalturile 
în min. 46 al meciului 
cu Zeleznicear... Dacă 
Steaua ar fi atacat $1 1a 
București in meciul cu 
Roma, în care a tras nu
mai două șuturi pe poar
tă, dintre care cel mai 
periculos a fost al unui 
fundaș (Lovan)... Dincolo 
de acest clasic „dacă44 
pentru nerealizări, rămîne 
concluzia necesară : TRE
BUIE JUCAT MULT MAI 
OFENSIV în noul an. în 
campionat, la națională, 
la tineret și la juniori, în 
cupele europene. Prezen
ța lui Hagi printre lau- 
reațil anului nostru fotba
listic reprezintă un sim
bol, nevoia de ofensivă a 
fotbalului românesc. Si
gur, de La Hagi pină la 
Platini, Elkjaer sau Rush, 
drumul e mare, însă dis
tanțele se străbat cel mai 
rapid în fotbal. Iar scuza 
oferită de unii antrenori 
sau conducători de echipe 
că „n-am avut noroc44 își 
are contrareplica : „Fortu
na îi ajută De cei cuteză
tori44. Să avem mai mult 
curaj în acest ’85 plin de 
responsabilități pentru fot
balul nostru, să oferim 
mai multă atenție (și... 
timp!) atacului. Nu un a- 
tac la întîmplare, ci sus
ținut de ideile fotbalului 
modern. Pentru că nu
mai atacul i-a făcut cele
bri pe Platini, Elkjaer sau 
Rush. Nu înseamnă că nu 
prețuim jucătorii care își 
desfășoară activitatea cu 
precădere în preajma pro
priului careu, nu înseamnă 
că nu vom evidenția for
ma lor. Este vorba însă 
despre necesitatea unei 
noi atitudini față de joc. 
De o atitudine mult mal 
curajoasă. Și nu numai a 
celor din fată. Este nevoie 
de un joc ofensiv în esen
ță. Atacul are cuvîntul!

Mircea M. IONESCU
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TINERII HOCHEIȘTI
PENTRU LOCURILE 14
VARȘOVIA, 2 (Agerpres). — 

La Janow — Tychy (Polonia) 
au luat sfîrșit întrecerile din 
cadrul grupelor preliminare ale 
competiției internaționale de 
hochei pe gheață pentru ju
niori „Cupa Prietenia". Pentru 
turneul final (locurile 1—4) 
s-au calificat echipele U.R.S.S., 
României, Cehoslovaciei și Po
loniei. în turneul pentru 
locurile 5—8 vor evolua forma-

AL „CUPEI PRILIENIA"
țiile R.D. Germane, R.P.D. Co
reene, Bulgariei și Ungariei.

In ultimul meci din grupe, 
selecționata României a întâl
nit reprezentativa R. D. Ger
mane, pe care a învins-o cu 
scorul de 8—6 (1—4, 5—0, 2—2), 
Alte rezultate : U.R.S.S. — 
R.P.D. Coreeană 14—0 (3—0,
8- -0, 3—0), Ungaria — Bulgaria 
4—3 (1—1, 2—2, 1—0), Ceho
slovacia — Polonia 8—0 (1—0, 
4—0, 3—0).

PE GHEATA SI PE ZAPADAa a
HELSINKI. Au luat sflrșit în

trecerile grupei „A" a campio
natului mondial de hochei pen
tru Juniori cu victoria echipet 
Canadei care a totalizat 12 p. A 
fost urmată de : 2. Cehoslovacia 
12 p, 3. U.K.S.S. 10 p, 4. Finlanda 
10 p, 5. Suedia 6 p, 6. S.U.A. 4 p, 
7. R.F. Germania 1 p, 8. Polonia 
1 p. Rezultate din ultimele par
tide : U.R.S.S. — Suedia 5—1, 
Finlanda — Polonia 11—2, Ceho
slovacia — RFG 7—3, Canada — 
S.U.A. 7—5, Finlanda — Canada 
4—4, Suedia — R.F.G. 5—1, S.U.A. — 
Polonia 
U.R.S.S.

6—2,
3—1,

AL
AL

DOILEA JOC
RUGBYSllLUR

SârDâioarca națională a Republicii Cuba

Cehoslovacia — 
Cehoslovacia — 

Canada 2—2. Suedia — S.U.A 
7—3, Polonia — R.T.G. 3—3,
U.R.S.S. — Finlanda 6—5.

INNSBRUCK. Intr-un concurs 
de patinaj viteză disputat tn lo
calitate austriacul Michael 
Hadschieff a cîștigat două probe : 
500 m — 40,14 și 100O m —
121,25. In proba de 1500 m pri- 
mu. a terminat Hoop Stiekmaa 
(Olanda) în z:15,99.

NIJMEGEN. In meci retur con- 
tînd pentru optimile de finală 
ale „C.C.E." la hochei, ALK. 
Stockholm a disrus de H.C. 
Nijmegen cu 10—2 (2—1, 5—0,
3-1). I '---------- .
meci (8—3), hocheiștil
s-.'U calificat pentru etapa 
mătoare.

SAINT AEGYD (Austria), 
trambulina din localitate a 
loc un concurs de sărituri 
cadrul „Cupei Europei". Primul 
loc a fost ocupat de austriacul 
Hubert Neuper cu 227,2, urmat de 
H. Koch (Austria) cu 213,6 P și 
J. Simek (Cehoslovacia) 2114 p.

VAL SASSINA. Trei concursuri 
de schi nordic 
rezultate : 3X10 
Italia lh 14:30,0 ; 
catelli (Franța)
— D. Locatelli

BUDAPESTA 
ternafional de hochei : Ungaria — 
Bulgaria 1—2 (1—1, 3—0, 0—1). In 
partida . .vaușă victoria a revenit 
tot hocheiștilor maghiari : 2—1
(0-0, 1-0, 1-1).

OSLO. Meciul triunghiular de 
patinaj viteză care a avut loc pe 
patinoarul Bislet s-a încheiat cu 
rezultatele: 1. Olanda 409,5 p;2. 
Norvegia 367,5 p ; 3. Suedia 227 p.

KONIGSEE
In concursul de bob-2, victoria 
a revenit echipajului M. Trtibner
— Ingo Voge (R.D.G.) cu timpul 
total (4 manșe) de 3:25,03.

OBERWIESENTHAL (R.D. Ger
mană). Victorie netă a săritori
lor din R.D. Germană în con
cursul din cadrul „Cupei Mon
diale". El s-au clasat pe primele 
patru locuri. victoria revenind 
Iul H. Hunger cu 221,0 p.

OBERSTDORF (R.F. Germania). 
Concursul de sărituri din cadrul 
competiției dotată cu „Trofeul 
celor patru trambuline" a revenit 
austriacului Ernst Vettori cu 
235,4 p. ____

CARMISCH PABTEXKIRCHEN 
(H.F. Germania). Cel de al doilea 
concurs al ./Trofeului celor 4 
trambuline" a revenit Iul Jens 
Weissflog (R.D. Germană) cu 
201 p. In clasamentul general al 
„Cv d Mondiale", după disputa
rea a șase probe, conduce 
austriacul Andreas Felder cu 
185 p, urmat de Jarl Puikkonen 
(Finlanda) cu 84 p, etc.

NOȘTRI IN ANGLIA
GLOUCESTER (prin telefon). 

Marți a avut loc pe stadionul 
din această localitate, in fata 
unor tribune pline, cel de al 
doilea meci din cadrul turneu
lui rugbyștilor noștri in An
glia. Disputat pe un teren mo
cirlos, jocul a luat sfîrșit cu 
victoria echipei gazdă, o puter
nică Selecționată engleză de 
Sud și Sud-Vest, cu numeroși 
internaționali in componență î 
15—3 (6—3).

Formația noastră a avut 
marți următoarea alcă
tuire : Podărescu —• M. Toader 
(Marghescu), Lungu, David (T. 
Coman), Aldea — Alexandru. 
Paraschiv — Moraru, Șt. Con
stantin, Dumitraș — Caragea, 
L. Constantin — Leonte, Ilcă, 
Melniciuc. Rugbyștii români au 
punctat primii, prin Alexandru 
— lovitură de pedeapsă, con- 
ducînd pînă în finalul repri
zei I. Primind însă apoi două 
eseuri, nereușind să înscrie 
vreunul și ratînd alte lovituri 
de pedeapsă, ei au părăsit te
renul învinși.

Ultimul și cel mai important 
meci al turneului va avea loc 
simbătă, pe celebrul stadion 
Twickenham întîlnindu-se, pen
tru prima oară în istoria rug- 
byului, reprezentativele Româ
niei și Angliei.

CARLOS L9PTS, CÎȘTIGĂTOR AL CROSULUI SAN SILVESTRO
pentru optimile de 

---------- la hochei, 
dispus de 

in cu---- 10—2 (2—1, a—w,
învingători șl în primul 

-............................ suedezi
ur-

Pe 
avut 

în

cu următoarele 
km masculin — 
15 km — D. 
42:12,8 Și 30 
lh 13:25,5.
Meci amical

(R.F.

Lo- 
km

in-

Germania)

• TELEX • TELEX •
BASCHET • A luat sfîrșit 

campionatul feminin al Africii, 
competiție desfășurată la Dakar. 
Titlul a fost cucerit de Senegal.
• Turneul masculin de la Londra 
a fost cîștigat de echipa Maccabi 
Tel Aviv, învingătoare cu scorul 
de 98—9" (59—39) în finala dispu
tată cu formația Steaua Roșie 
Belgrad.

CICLISM • A 20-a ediție a 
„Turului Costa Rica" s-a încheiat, 
la San Jose, cu victoria colum
bianului Oliverio Cardenas, ur- 
^3t la 21:09 de coechipierul său 

igundo Chaparro.
HANDBAL • Meci amical, 

masculin, la HJoerring : Dane
marca — Norvegia 27—19. în pri
mul joc cîștigaseră tot danezii cu 
19—17.

TENIS • Turneul de la Mel
bourne, din cadrul „Marelui Pre
miu — Volvo", în semifinale : 
Dan Cassidy (S.U.A.) — Matt 
Anger (S.U.A.) 6—4, 7—5, John
Fitzgerald (Australia) — Jakob 
Hlasek (Elveția) 7—5, 6—3 ; fina
la : Cassidy — Fitzgerald 7—6, 
7—6. La dublu victoria a reve-u. 
cuplului australian .Villy Masur, 
Brod Dyke învingător cu 6—7, 
6—3, 7—6 asupra perechii ameri
cane Mike Bauer, Scott McCain
• Rezultate finale în turneul de 
juniori de la Port Washington : 
junioare : Mercedes Paz (Argen- 
~na) — Natalia Bîkova (U.R.S.S.)
5— 7, 7—6. 6—0, juniori : Jensen 
(S.U.A.) — Muster (Australia)
6— 1, 6—0.

VOLEI • Turneul de la Apel- 
doorn : femei : finala 1—2 : Cuba
— Coreea de Sud 3—1 (—8, 5, 6, 
17), pentru locul 3 : iv.D.G. — 
OTimpia Ravenna (Italia) 3—0 (12, 
8, 10): bărbați : finaia 1—2 : Cuba
— Suedia 3—0 (9, 0, 2), pentru
locul 3 : Coreea de Sud — Olan
da 3—1 (—13. 12, 5, 8).

șah • Cea de-a 37-a partidă a 
meciului pentru titlul mondial 
dintre marii maeștri sovietici A- 
natoli Karpov și Gări Kasparov 
s-a încheiat remiză după numai 
16 mutări. Scorul rămîne în con
tinuare 5—1 în favoarea lui Kar
pov, care în nartida a 38-a va 
avea piesele negre.

RIO DE JANEIRO, (Ager
pres) — Cea de-a 60-a ediție 
a concursului internațional de 
cros, ce se desfășoară în noap
tea Anului Nou pe străzile ora
șului brazilian Sao Paulo, a 
fost cîștigată de campionul o- 
limpic in proba de maraton, 
atletul portughez Carlos Lopes, 
învingătorul a parcurs stanța 
de 12.640 km in 35:43,79, fiind 
urmat de brazilianul Jose Joao 
da Silva — 37:20,58, mexicanul 
Marcos Hernandez — 37:37,91 și 
columbianul Domingo Tibaduiza 
— 37:52,39

în întrecerea -feminină, victo
ria a revenit, pentru a patra 
oară consecutiv, sportivei por
tugheze Rosa Mota — 43:35,57, 
urmată de Jorilda Sabino (Bra
zilia) — 43:35,80.

La startul tradiționalei curse 
au fost prezenți 10 000 de con- 
curenți din 15 țări.

ZURICH, (Agerpres). — Atle
tul austriac Dietmar Millonig a 
terminat învingător in concursul 
internațional de cros de la Zu
rich fiind cronometrat pe dis
tanța de 8 000 m cu timpul de 
23:06,28. Pe locurile următoare 
s-au clasat Pierre Deleze (Elve
ția) 23:06,60 și Markus Ryffel 
(Elveția) — 23:14.51.

Intrecerea_ feminină a fost ciș- 
tigată de 
Britanie) 
Cornelia 
26:28,21.

PARIS, 
portughez 
deținătorul 
in proba de 10 000 m, a termi
nat învingător în concursul in
ternațional de cros de la Paris, 
fiind cronometrat pe distanța de 
9,500 km cu timpul de 26:06,0. 
Pe locurile următoare s-au cla
sat concurenții englezi David 
Clarke — 26:19,09 și Tim Hut
chings — 26:33,09.

Zola Budd (Marea
— 26:26,63, urmată de 

Burki (Elveția) —

(Agerpres). — Atletul 
Fernando Mamede, 
recordului mondial

ATLEȚI CONSACRAU
ÎN ARENA INTERNAȚIONALĂ

Poporul cubanez a sărbătorit, chiar in prima zi a anului, 
cea de a XXV l-a aniversare a Zilei eliberării, marea sărbă
toare națională a Republicii Cuba.

Edificată pe baze noi, științifice, mișcarea sportivă cuba- 
nează a înregistrat succese tot mai ample și s-a diversificat 
performanta înaltă, la tot mai multe discipline, avind a bază 
trainică în activitatea maselor de tineri, din mijlocul cărora 
au fost selecționate nenumărate talente.

Deși Cuba este o veche 
participantă Ia întreceri in
ternaționale de anvergură, 
prezența sa competițională 
era înainte mai mult de na
tură simbolică. în ultimii ani 
însă tot mai mulți sportivi 
cubanezi au urcat pe podiu
mul de onoare la numeroase 
competiții, cucerind laurii 
unor victorii de mare pres
tigiu, medalii de aur, de ar
gint și de bronz.

între ramurile sportive în 
care tineretul cubanez s-a 
manifestat cu remarcabilă 
vigoare — în afara boxu
lui, în care, realmente, de la 
un an la altul, pugiliștii cu
banezi au fost tot mai stră
lucitori — 
atletismul, 
sporturilor 
nezl au 
prestații 
sebite. Fie-ne 
minți acum 
marii performeri ai atletis
mului cubanez.

Marea vedetă a fost indis
cutabil alergătorul de semi- 
fond Alberto Juantorena, 
primul — șl, deocamdat 
singurul — dintre atîeții lu
mii care a izbutit să cîștige 
medaliile de aur la 400 și 
800 m, în cadrul aceleiași 
ediții a Jocurilor Olim
pice (Montreal, 1976). Juan
torena a fost 
al lumii in 
800 m cu 1:43,50 in iulie 
1976, la Montreal, și 1:43,44 
în august 1977, la Sofia. în 
cariera sa sportivă, Juan
torena a obținut mari succe
se la Universiadă, la „Cupa 
Mondială", ca și la „Inter
naționalele" de atletism ale 
României.

Dar Juantorena n-a fost 
singurul atlet cubanez care 
a deținut recorduri mon
diale. în această „postură" 
s-au mai aflat : sprinterul 
Silvio Leonard, care a fost

trebuie situat și 
în acest sport al 

tinerii 
avut 

totul 
îngăduit a a- 
âțiva dintre

cu

cuba- 
unele 
deo-

recordman 
cursa de

cronometrat, de două ori, 
cu 9,9 s, în iunie 1975 la 
Ostrava și în martie 1977 
la Havana ; alergătorul 
peste garduri Alejandro Ca- 
sanas. în finala cursei de 
110 mg, la Universiada de 
la Sofia, din 1977, el a în
registrat performanța record 
de 13,21 s ; „cangurul" Pedro 
Perez Dunaes, într-o com
petiție la Caii, in august 
1971, a sărit 17,40 m la 
triplu. Perez și-a anunțat 
cariera internațională de 
mare performer în 1970, la 
concursul de juniori „Prie
tenia", desfășurat pe sta
dionul din Cîmpulung Mus
cel (s-a clasat atunci pe 
locul întii cu 16,20 m).

Record al lumii a fost și 
rezultatul de 43,6 s pe care 
l-a obținut, in octombrie 
1968, la Ciudad de Mexico, 
formația feminină de ștafetă 
4X100, alcătuită dink Ele- 
jalde, Romay, Quesada^ Co- 
bian. Tot aici ar putea fi 
înscris și recordul, este 
drept, numai olimpic, în
registrat în 1980, de Maria 
Caridad-Colon, cu 68,40 m, 
la aruncarea suliței.

în bilanțul mondial al a- 
nului trecut întîlnim și nu
meroși atleți din Cuba : 100 
m — Osvaldo Lara și Leo
nardo Penalver, ambii cu 
10,14 (locurile 10—11), 4X100 
m — echipa națională 38,79 
s (locul 9), înălțime — Ha
ver Sotomaior 2,33 m (lo
cul 8), lungime — Jaime Je- 
ferson 8,37 m (locul 5), tri
plu — Lazaro Betancourt 
17,45 m (locul 5), disc — 
Luis Delis 69,74 m (locul 
6, medaliat cu argint la 
„mondialele" de la Helsinki, 
in 1983) etc. Sînt doar cîțiva 
dintre atleții care au cunos
cut deja consacrarea inter
națională. Alți multi aș
teaptă s-o realizeze cît de 
curind. I

i

i
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GAETAN BOUCHER

Wayne Gretzky, jucă
tor în echipa .Edmon
ton Ollers". este o ma
re vedetă a sportului cu 
crosa și pucul, poate 
chiar cea mal mare, la 
această oră, în hochei, 
sport care, după cum se 
știe, se află pe primul 
loc lntr-un clasament al 
disciplinelor sportive ca
nadiene. Șl mare a fost 
surpriza clnd în urma 
unei ample anchete, la 
scară națională, locul nr. 
1 în ceea ce privește 
popularitatea nu-1 
pă, totuși. Gretzky, 
patinatorul de 
Gaetan Boucher. 
Tocurile Olimpice de 
Sarajevo, — 
cîștigat 
aur la 
Si 1500

ocu- 
d 

viteză 
La 
la 
a 

de 
1:15,80 

1:58,36.

Boucher 
două medalii 
1000 m 
m

★
1’EquI- 

ancheta 
pentru 

.eampionu- 
Ale- 

de 
din 

61 
U

Ziarul parizian 
pe a organizat 
sa tradițională 
desemnarea ___
lui campionilor", 
gerea a fost făcută 
un juriu alcătuit 
redactori ai ziarului 
din reprezentanți a 
publicații din străinăta
te. Iată clasamentul: 1. 
Carl Lewis (SUA) — at-

Michel
— fot- 
Serghei
- atle- 

___ McEnroe 
tenis șl Nikl

au-
6.

letism 94 p, 2. 
Platini (Franța) 
bal 32 p. 3. 
Bubka (URSS) 
tism, 4—5. John
(SUA) — t—â. 
Lauda (Austria) 
tomobllism 18 p, 
Martina Navratilova
(SUA) — tenis 16 p, 7. 
Jayne Torvill — Chri
stopher Dean (Marea 
Britanie) — patinaj ar
tistic 11 p. 8. Uwe Hohn 
(RDG) — atletism 10 p. 
5. Francesco Moser (Ita
lia) — ciclism 9 p, 10. 
Michael Gross (RFG) — 
înot 8 p.

Sabatini șl australianul 
Mark Kratzman. Sabati
ni, care nu are decît 14 
ani, a cîștigat competi
țiile internaționale de 
juniori ale Franței. Ita
liei, Monaco și, recent. 
„Orange Bowl" la Miami 
Beach, la categoria tine
relor de 18 ani. Kratz
man (18 ani) a ieșit în
vingător In „internațio
nalele" Angliei. Statelor 
Unite și Australiei.

★
*84“.

★

Ancheta revistei iugo
slave .Eho" l-a desem
nat pe Milos Sestici cel 
mal bun fotbalist al a- 
nulul trecut. Sestici, ca
ne este căpitanul repre
zentativei naționala, joa
că acum In formația 
Olymplakos Pireu.

★

Revista americană
.Tennis Magazine" a de
semnat cel mal buni ju
niori al anului trecut: 
argentlnlanca Gabriela

„Trofeul Sullivan 
cea mal înaltă distinc
ție americană pentru 
sportivi amatori, după 
alegerile preliminare 
are în .finală" pe gim
nasta Mary Lou Retton 
șl săritorul de la tram
bulină Greg Louganls. 
Potrivit regulamentului, 
un sportiv nu poate pri
mi dedt o singură da
tă acest trofeu. Ultimii 
laureațl au fost: Cari
Lewis în 1981, Mary Dec
ker în 1982 șl 
Moses în 1983 
pentru anul 1984 va 
remis cîștigătorului 
18 
polis.

Edwin 
Trofeul 

fi 
la 

februarie, la Indiana- 
Dar cui, lui Ret- 

ton sau lui Louganls?

$

i

FOTBALmeHdicute- ---------- ----------- ------- ---- ------------------- -
SPANIA (et. 18). Prima etapă 

din retur a programat derby-ul 
dintre C.F, Barcelona și Real 
Madrid. 128 000 de spectatori au 
asistat la acest soc tn care vic
toria a revenit echipei catalane, 
cu 3—2, prin punctele marcate de 
Gerardo (min. 25). Migueli (min. 
52) și Estaban (min, 78) respec
tiv Sanchis (min. 29) și Butra- 
guena (min. 89). De notat că în
vingătorii au evoluat tn 10 lucă- 
tori din min. 35. în urma elimi
nării lui Victor. Astfel C.F. Bar
celona conduce acum detașat a- 
vînd 2) p urmată de Real Ma
drid 23 p. Valencia. Atletico Ma

drid și Betis Sevilla cu cite 21 p. 
Pe ultimele locuri : 17—18 :
Murcia și Elche cu cîte 11 p. Ce
lelalte rezultate : Real Sociedad
— Betis Sevilla 0—1, Murcia — 
Osasuna 0—0. Atletico Madrid — 
Espanol 2—2, Valencia — Elche 
0—0, Hercules — Zaragoza 0—0, 
Gijon — Santander 0—0, Valla
dolid — Athletic Bilbao 0—0. F.C. 
Sevilla — Malaga 2—0.

PORTUGALIA (et. 15). Rio Ave
— Braga 3—2, Boavista — Vizela 
2—2. Academica - Varzim 0—0, 
Farense — Sa’^ueiros 1—1. Gui
maraes — Penafiel 1—0, Setubal
— Sporting 0—4 ! Benfica — Be-

lenenses 4—1. Pe primele locuri : 
F.C. Porto 25 p (din 14 j), Spor
ting 25 p, Benfica 21 p (14 j). Pe 
ultimele : 15. Penafiel 9 p, 16. 
Salgueiros 7 p.

GRECIA (et. 12). PAOK — 
Doxa 2—0 Olympiakos — AEK 
0—1. Heraklis — Panathlnaikos 
3—2, Panahalki — Panionios 2—0, 
Aris — Larissa 3—3, Pierikos — 
OFI 2—0, Ethnikos — Kalamaria 
1—0, Apollon — Aigaleo 2—2. Pe 
primele locuri : PAOK 22 p. Pan- 
tahinaikos șl AEK cu cite 17 p, 
Pe ultimele : 15. Apollon 6 p, 16. 
Aigaleo 5 p.

ANGLIA (et. 23). Manchester 
United a suferit prima înfrîngere 
pe teren propriu din actualul se
zon fiind învinsă cu 2—1 de 
Sheffield. Alte rezultate : Arsenal 
— Tottenham 1—2 ; Everton —

Luton 2—1 ; Watford — Liverpool
1— 1 ; Aston Villa — West Brom
wich 3—1 ; Chelsea — Nottingham 
Forest 1—0 ; Coventry — Stoke 
City 4—0 ; Ipswich — Norwich
2— 0 ; Leicester — Southampton 
1—2 ; Newcastle — Sunderland
3— 1 ; West Ham — Queens Park 
Rangers 1—3. în clasament con
duce Tottenham — 46 p„ urmată 
de Everton — 46 p. și Manches
ter United — 41 p.

SCOȚIA (et. 20). Celtic — 
Dundee Utd 1—2!. Dumbarton — 
Glasgow Ra^ ?ers 2—4. F.C. 
Dundee — Hibernian 2—0, 
Midlothian — Morton 1—0, St. 
Mirren — Aberdeen 2—2. Pe pri
mele locuri : Aberdeen 33 p,
Celtic 29 p, Rangers 27 p. Pe 
ultimele : 9. Hibernian 11 p. 10. 
Morton 9 p.
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