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„Sâ laccm totul ca anul 1085 sa asigure 
realizarea in cele mai Dune condiții a prevederilor I 
cincinalului actual, să marcheze noi și foi mai 
mari progrese in înfăptuirea Programului parti
dului, in ridicarea nivelului generai de viață al 
poporului român, in întărirea independenței și 
suveranității patriei noastre socialiste !“

NICOLAE CEAUȘESCU

1985-AN DE NOI Gînduri pentru noul an, 1985

Șl MARI REALIZĂRI
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viață și muncă. 1985. sub puternica 
adresat de tovarășul NICOLAE 

nostru popor, la posturile de radio 
și televiziune, in noaptea de Anul Nou. Am ascultat cu toții, 
cu emoție, cuvintele rostile de conducătorul iubit al partidului 
și al statului nostru, cuvinte calde. înțelepte, pornite din marca 
si nețărmurita sa dragoste pentru popor și tară, pentru continua 
înflorire a patriei noastre socialiste și pros~e: ilatea națiunii 
române, pentru pace în întreaga lume. Mesajul adresa* de către 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a avui un ecou vibrant in inimile 
si conștiințele tuturor fiilor patriei, fără deosebire de na'tona
litate, a fost primit de întreaga na Tune cu mindrie pat: iiticâ.

Anul 1985 va marca împlinirea a două decenii de la Congresul 
al IX-lea al Partidului Comunist Român, de cind. in anul 1965. 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost ales in funcția supremă de 
conducător al partidului și a inceput. in fapt, perioada gio irașă 
a patriei noastre pe care întregul popor o denumește cn mindrie 
EPOCA NICOLAE CEAUȘESCU. Se împlinesc î» de ani de isto ie 
nouă, de realizări grandioase ale României sec alis e. sub condu
cerea celui mai iubit fiu al națirnii româ-e secretarul general 
al Partidului Comunist Român, președirțe'e Republicii Socialiste 
România. Eroul ctitoriei 
Nicolae Ceaușescu.

într-un avint cu adm* 
•amenii muncii din •a-a 
cnut dc drum, sâ-si inre-easeă efo-ta-i’e n*ntru a incbe'a eu 

mari succese in prodoc’ie anul 1985 ro hotâ-îter pentru înde
plinirea planului cincinal 1981—1983 si de*roltarea viitoare a 
tării.

Am pășit in noul an de 
impresie a Mesajului 
CEAUȘESCU întregului 

și televiziune.

mode-ne a tării n astre. tovarășul

setnnift'aVe pair'e'.itâ și revoluționară, 
noastră se la acest nou in.

PENTRU CONTINUA AFIRMARE A SPORTULUI
ROMANESC IN ARENA INTERNAȚIONALA

me. ne propunem drept misiu
ne de onoare să rămînern in 
vîrful piramidei acestui sport, 
visul meu fiind acum cîștigarea 
cel puțin a unjia dintre titlu
rile (mondial sau european) 
ce-mi lipsesc din pâlmareș. Sper 
cu întreaga ființă să reușesc, 
sper ca luptătorii să aducă noi 
și frumoase satisfacții sportului 
românesc, tării noastre dragi I

LUPTĂTORII VOR ADUCE
După ani de muncă îndirjitâ, 

1984 mi-a prilejuit 
celui mai frumos vis 
sportiv — cucerirea 
campion olimpic. O 
cu atit mai mare 
putut 
mea la categoria 100 kg, la rea
lizarea unui strălucit bilanț al 
sportului românesc, afirmat în
că 
in 
la

impiinirea 
al oricărui 
titlului de 
satisfacție 

cu cit am 
contribui, prin izbinda
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Cornel POPtSCU

(Cont'auart ia mo 2—3)

o dată, viguros, exemplar, 
marea arenă a Jocurilor de 
Los Angeles. Pentru mine — 
sint convins, pentru toți cei

lalți laureați olimpici — clipele 
acelea unice ale urcării pe cea 
mai înaltă treaptă a podiumului 
olimpic, cind Tricolorul se ridi
că pe inaltul catarg în 
rile Imnului național, 
foarte vii Știu, știm 
bine, ele nu ar fi fost 
fără miile si miile de ore de 
muncă neprecupețită, desfâșu-

rată in minunatele condiții asi
gurate sportivilor de încercatul 
nostru partid comunist, spre 
care mi se îndreaptă neîncetat 
gindul de recunoștință.

Noul an programează alte 
mari competiții, ele constituin- 
du-se în prima parte a lungului 
și dificilului drum care duce la 
viitoarea Olimpiadă. Nai, repre
zentanții școlii românești de 
lupte, apreciată în întreaga tu

VASILE ANDREI 
campion olimpic la lupte

greco-rom-ine

SPORTIVII ROMÂNI-MESAGERI Al PĂCII ÎN LUME
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El£tfii-COHSTfWCTOm Șl FRUMOASELE
LOR REZULTATE SPORTIVE

Anul 1984 a însemnat pentru 
canotajul feminin românesc — 
și pentru mine — un an de o 
excepțională rodnicie : am ciș- 
tigat. la J.O. de la Los Ange
les. cinci titluri olimpice și o 
medalie de argint, alcătuind un 
splendid buchet de medalii, pe 
care le-am dedicat partidului, 
conducătorului iubit, tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU. cu pri
lejul celor două mari eveni
mente din istoria patriei noas
tre : a 40-a aniversare a revo
luției din august 1944 și al 
XTII-lea Congres al partidului.

In 1335 sint ho’ârită sâ mun
cesc eu și mai mare abnegație 
pentru ea. la marile competiții 
ale anulai — la campionatele 
mondiale d n luna august din 
Bc'.g a. ia Balcaniada de cano
taj din Grecia, cit și la marile 
regate internaționale de la 
Moscova Griinau si Duisburg —

să obțin noi succese de pres
tigiu. cu convingerea că,astfel 
împreună cu colegele .. mele 
vom aduce un plus de strălu
cire canotajului românesc. în
suflețite de chemarea din Me
sajul de Anul Nou adresat în
tregului nostru popor, Ia pos
turile de radio și televiziune, 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
ca anul 1985 să marcheze un 
moment important in lupta 
pentru pace, destindere, securi
tate și înțelegere intre toate 
națiunile lumii, pentru o largă și 
rodnică colaborare internațio
nală. vom face totul pentru ea 
sportul românesc 
drept euvint un
păcii și prieteniei intre tinerii 
din lumea întreagă

sâ fie 
mesager

De
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VALERIC RACILA
campioană olirrnțcâ la cânot <i

însemnări la Liceul industria l nr 4 diu Dfiiticid Iuruj Scurm ECHIPA NOASTRĂ DE FOTBAL SĂ SE CALIFICE
...Se dă cuvintul in cadrul 

adun.rii. tui Viorel Coleș. Este 
președintele asociației sportive 
și e firesc ca el să dea citire 
„Dani de seamă“ $i ce spune 
acest viitor constructor, acum 
abia in clasa a Xl-a. este deo
sebit de interesant 
fel că Liceul industrial nr 
din 

și a veritabilă unitate sportivă.
care
performantă numer a e si reale 

de la 
sporti-

Aflăm ast-
4

Drobeta Tr Severin este

a început sâ lanseze spre

ta'ente Dar s-o pornim 
a b c -ui oricărei mișcări
ve

..An de an peste SO^i 
țevii liceului participă la 
tătile din cadrul „Daciadei" Se 
desfășoară campionatele pe a- 
sociatie la fotbal handbal gim-

nastică ritmică st atletism toat. 
sistem diviz.e toa e bine orga- 
ni ate toate I ucurlndu-se de 
adeziunea elevilor in special a 
băieților. tetele din motive 
greu de inteles participind mai 
puțin In același timp se deru-' 
lează intreceri omagiale
(„Cupa tfi Februarie- „Cupa 
1 Mai") care au devenit și ele 
prezente permanente in activi
tatea asociației Interesant de 
subliniat faptul că a-este pre
ocupări s-au ma erializat rrin- 
tr-un loc 111 (M^rdena Bogdan)

la finala pe tară a 
nului allelic și prin 
iudefene obținute de 
Vă tu tu (badminton).
Fleanca (tenis de masă) și de 
echipa de gimnastică

..Din cele relatate in
de seamă- ți mai ales din cele 
spuse de eterii-sporuri care 
s-au înscris la dezbateri an 
desprins si citera coordonate

Dentctlo- 
titlurile 
Mariana 
Cotmin

lourențiu DUMiTRESCU

(Continuare in oae 2-3)

La finele acestei săfltâsnlni

SIAUi h CVIPIONAItLE

NAflOSUt DL ȘAM
Anul șatiiît 1935 începe cu 

disputarea ultimelor restanțe 
ale sezonului trecut. Astfel in- 
cepind de la 6 Ianuarie, vor 
avea loc cele două turnee fi
nale de seniori ale campiona
tului national 1984 la masculin 
și feminin Băieții au loc 
in-iln:re in Capitală i 
finale desfâșurindu-se 
clubului Uz nelor 
din B-duI Munci: 
tele la titlul de 
țări vor juca Ia 
lane in sala polivalentă a ho
telului Roman.

Cu o zi inamtea startului t- 
n= s-ilor vor inceoe disputa șl 
o’r' - oantH- la campionatele de 

in faza lor semifinală 
T-- localități d n tară vor săz- 
dj- întrecerile speranței or"
șahului. Iată repartizarea lor ■ 
juniorii I si lt la Băile Hercu- 
lane : junioarele I si II la So- 
vata : juniorii III și copiii la 
Călimănești.

de 
întrecerile 

: in sala 
.23 August" 
26 Candida- 
campioană a 
Băile Hercu-

LA TURNEUL FINAL
încă sub impresia pe 

resimțit-o ascultind 
îndemnuri cuprinse 

adresat de conducă- 
al partidului și sta

Sint 
care am 
minunatele 
in Mesajul 
torul iubit 
tulu: nostru, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU. cu ocazia Anu
lui Nou. Ca sportiv fruntaș, am 
simtit grija permanentă acor
dată sportului. Rezultatele ex
celente obtmute de purtătorii 
culor lor tricolore au fost oo-

Sportul -preocupări âo tio cart zi

99

Ne aflăm la ineeputul unui nou ci- 
cu punct final in 1988. 

in următorii 
ani pentru ca tiocheiștii notri să se ca
lifice pentru J.O de la C?.'ga>y (Canada) 
unde sâ aibă o comportare meritorie ?

INe atsam 1 
c!u olimpic
Ce veți întreprinde

2 Care s
la dru
Care sint spertivii cu ca e porniți 

im re ob:ertive urmăriți in 
ridului olimpic 
mod real pro- 
hocheiștii frun

acest prim sezon al 
și cum ve'i veritiea 
gresele înregistrate 
tași ?

in 
dc

DIN MEXIC !
ca urmare a a-

de
tocmai
admirabile condiții

sibile 
cestor 
pregătire.

Pentru noi. fotbaliștii, anul 
1985 este deosebit de impor
tant. Echipa națională

Răspunde Constantin Nicolae, secretarul federației
1. Momentul esențial premer

gător Olimpiadei de la Calgarv 
se va consuma în 1937 la Cam
pionatele mondiale, grupa ..B" 
unde se va disputa nu numai 
calificarea în grupa A“ ci și 
dreptul 
trecerile 
prezenta 
diții la 
alcătuit încă de acum un 
de activități. Vom orienta 
gătirile in principal asupra 
saloanelor 
capabili sâ progreseze 
mâtorii trei 
echipa națională de senior și 
să reprezinte cu cinste tara 
noastră in intilnirile interna
ționale. tn această idee la șe
dința biroului federal din 26

noiembr.e. a fost alcătuit „Io- 
tul alimpic*. ai cărui compo
nent! sint născuti in 1967 sau

In

..Ar
ie participare la 
olimpice. Pentru 
in cele mai bune 
această intrecere

i In-
3 ne 
?on- 

am 
olan 
ore

s’ 
de tineri hochelști 

in u'r- 
ani să întărească

!n obiectiv: F. R, HOCHEI
rnai mici. Cel de-al doilea ni
vel de virstă chemat să con
tribuie. in timp, la alcătuirea 
lotului reprezentativ din anii 
1937—'88 este actuala echipă de 
13 ani. eșalon destinat să a- 
siaure o corectă legătură intre 
reprezentativa de juniori și 
cea de seniori. Această conti
nuitate este, de altfel, princi
pala noutate organizatorică din 
hocheiul nostru in acest început

(Continuare

mai buri 
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MICHAEL KLEIN 
component dl Lotului 

r?Drezentat?v de fotbal

atac. Traian Ca- 
zacu. 
produs 
•ui 
mit 
tor 
<ru

cel 
al 

nostru 
10 ani. 
le bazft șf 
acest nou 

olimpic

concluzie, 
națională

de 
dacă actuala echipă 
are sarcina de a promova in 
grupa „B“ a Campionatului 
mondial din Franța (martie 
1985). eșaloanele tinere trebuie 
să extindă (valoric) in urmă
torii doi-trei ani nucleul se
niorilor, pentru a consolida

poziția echipei României in 
grupa „B“ și a asigura califi
carea și buna comportare la 
Jocurile Olimpice din 1988.

Anchetă realizată de
Rodu TIMOFTE

(Continuare in two 2—3)



F.A.I a omologat, la rachetomodelism AN DE NOI Șl MARI REALIZĂRI
UN VALOROS RECORD MONDIAL (Urmare 'lin nag 1)

STABILIT DE TUDOREL DUMITRU
In ^Cartea de onoare" a

Aeronautice Intema-
cuprinzînd recordurile

Fe-
derațlei 
ționale 
mondiale stabilite de sportivii 
țărilor afiliate de-a lungul ani
lor. în diferite discipline aero
nautice, a fost înscris încă un 
nume românesc : Tudorel Du
mitru. Un tînăr înalt, blond, 
serios și meticulos în tot ceea 
ce face, Tudorel Dumitru este 
bine cunoscut în lumea mode- 
liștilor, pentru că de mulțî ani, 
Îndrăgostit de acest sport pe ca
re îl practică cu o exemplară 
pasiune, este prezent la startul 
marilor competiții. Disciplina 
sa preferată — rachetomodelis- 
muî. Legitimat la A.S. Voința 
din Sibiu, el are în palmares 
un lung sir de succese, începind 
cu titlul de campion național la 
clasa S 4 C juniori, in 1973, și 
continuînd cu peste zece locuri 
secunde la individual și pe echi
pe și un titlu de campion na
țional în 1982, clasa S 6 A, care 
l-a și consacrat. Este vorba de 
rachetomodelele echipate cu 
panglică de coborire (stramer), 
la care se ia în considerație 
înălțimea atinsă și durata de 
zbor.

unui concurs de ra-

trecute, s-a 
ră perfor- 
Dumitru a 

forul in*er- 
mondial.

în cadrul 
chetomodele organizat anul tre
cut la Sibiu, Tudorel Dumitru a 
realizat o performanță care a 
făcut senzație în lumea mode- 
lismului : modelul de rachetă 
construit de el a făcut un zbor 
de 16 minute șj 18 de secunde. 
Era un record național de ex
cepție, pe care federația de spe
cialitate l-a comunicat la F.A.I. 
Și iată că. zilele 
primit înștiințarea 
manta Iui Tudorel 
fost omologată de 
național ea record

Amintim că in cartea recor
durilor mondiale la modelism. 
a F.A.I.. mai figurează încă pa
tru sportivi români : Ștefan Pu
rice. Marian Coșoveann. Elena 
Ballo și Silvestra Morara. Noul 
succes vine să confirme încă 
o dată valoarea modeiismului 
românesc talentul constructori
lor noștri, condițiile și sprijinul 
de care se bucură acest sport 
tehnico-aplicativ in țara noas
tră. Tudorel Dumitru este ma
estru al sportului si lucrează 
ca tehnician la CAP Șelimbâr.

1985 este puternic marcat ca 
An Internațional al Tineretu
lui, strălucită încununare a 
preocupării pe munenie a pre
ședintelui Nicolae Ccaașescu 
față de tineret, de situația ge
nerațiilor contemporane. In a- 
cest an se va da o a enție deo
sebită problemelor fundamen
tale ale tineretului legate de 
asigurarea dreptului la muncă, 
la învățătură, sănătate, cultură, 
edura'îe și sport.

Mișcarea noastră sportivă, în
drumată și condusă dc partid, 
a cunoscut în anii sociali mu- 
lui o dezvoltare cantitativă si 
calitativă fără precedent. Ro
mânia a ajuns printre țările 
fruntașe ale lumii in sport, de 
la două medalii olimpice 
tigaie pînă in anul 1914 
mare sul sportivilor noștri 
jungind 
medalii 
conta O’impiadă de vară 
la Los Angeles. pe locul 
doilea pe națiuni, din 110 
participante. Peste 70 la sulă 
din b lanțul medaliilor olim
pice, mondiale si europene al 
celor 40 de ani de la istoricul 
eveniment din 23 August 19îl 
a fost realizat in perioada cea 
m*j înfloritoare a sportului ro
mânesc, „EPOCA NICOLAE 
CEAUSESCU*.

în 1385 va trebui sâ parcur- 
ooi etape de creștere in

in prezent la 
olimpice. După

CÎș- 
pai- 

a- 
176 
re
de 
al 

țări

«portul de masă, îndeosebi in 
întrecerile competiției sportive 
naționale „Daciada“, și totoda
tă să recoltăm noi performanțe 
de valoare în marile 
internaționale.

Principala sarcină 
tovarășul Nicolae 
prin Mesajele adresate 
eipanților Ia conferințele 
tară ale mișcării sportive, este 
aceea de a se realiza cit mai 
grabnic atragerea întregului 
nostru tineret, a celor mai 
largi categorii de cetățeni, la 
practicarea exercițiilor izicc 
sportului și turismului. a in 
toate domeniile de aclh itate și 
în activitatea de educație fizi
că și sport, in actualul cincinal, 
trebuie să fie realizată o ca
litate nouă, superioară, din toa 
te punctele de vedere. Prin 
urmare, 19S5, ca ultim an 
planului cincinal 1981—1985, 
trebui să fie și in spori un 
de noi și mărețe realizări.

Sportivii noștri de mare per
formanță pășesc intr-un 
sportiv cu un calendar i 
national deosebit de bogat 
campionate mondiale și 
pene, de seniori și juniori, 
cui 1985 va ii, de asemenea, 
anul Jocurilor Mond’aic 
versitare, competiție în

PRIMII SCRIMERI IN

competiții

trasată de 
Ceaușescu, 

-arti- 
pe

aj 
t a 
an

GINDURI PENTRU
(Urmare dm pag I)

angrenată pe aproape întreaga 
durată a anului în lupta din 
preliminariile C.M. din Mexic. 
Știm că ne așteaptă meciuri 
foarte grele, că vom avea in 
față adversari redutabili. Dar 
dorim din toată inima să ob
ținem intrarea în turneul final 
al celei mai importante com
petiții fotbalistice mondiale și 
de aceea 
maximă 
a atinge 
dificilele 
așteaptă.

Sîntem

ca o singură inimă, demons- 
trind acea unitate sufletească 
totală, indispensabilă mani 
performanțe, votn aduce pa

Vittel TONCEANU

ooastre dragi marea sa- 
ealifîcârii printre 

bune reprezentative

„IMI VOI PERFECȚIONA CONTINUU PREGĂTIREA"

vom pregăti eu 
spre 

de 
ne

ne
conștiinciozitate, 

nivelul pretins 
confruntări care

siguri că, acționînd

DIVIZIA „B“ DE VOLEI
după iesfășurarea primei

jumătăți a latrecerii
La jumătatea întrecerii in di

vizia secundă de volei se con
stată o detașare mai vixibtiâ a 
pretendentelor feminine la na loc 
pe prima scenă, acestea fiind 
Penicilina Iași (singura neînvin
să) și Ceahlăul P. Neamț (in se
ria I), A.S.S.U. Craiova si Daria 
Pitești (II). GIGCL Brasov «i Po
litehnica C.S.Ș. Timișoara <tn). 
In schimb. în campionatul mas
culin lupta pentru primele două 
locuri în serii implică, parcă mal 
mult ca oricînd, un număr mare 
de echipe : 4- 6 in seriile I și III, 
4—7 în seria a Il-a !

Clasamentele după disputarea 
turului :

Ascuitînd Mesajul de A«ul 
Nao adresat intregului nustra 
popor, la posturile de radio p 
televiziune, de tovarășul 
NICOLAE CEACȘESCC. m 
care conducătorul iubit al 
partidului și statului aprec a 
rezultatele remarcabue obți
nute in anul care s-a incheiat. 
im retrăit marea satisfacție pe 
tare am avut-o și noi. halte
rofilii. de a in timpi na. pr-mtr-o 
frumoasă comportare la J.O. de 
la Los Angeles, implinuea a 
40 de ani de la victoria revo
luției de eliberare socială și 
națională, antifascistă și an- 
tiimperialistă și cei de al 
XIII-lea Congres al partidului. 
.Am înțeles, in același timp, câ 
și eu — cu atit mai mul: eu 
cit am deschis pirtia medalii
lor olimpice in această disci
plină — va trebui să-mi per

uu pr

Polonia 
ile din 
n. Q-LÎ «Aj*

5Z camp ocalele morxdl; 
S’jeia- AlâTuri de mZ* 
lot. de toCi sportiv i 
fnmtasi, vot face totul 
reprezentarea demnâ a 
pei ooastre patrii în ar

De aset^r 
lacurile noastre d? 
ariana asa cum o cw 
tarul general al partidului, v 
vară«ul Wieolae îj

•regii noastre națiuni, pcs’j 
indzpliairea botârir îor C-ngr 
sului al XTTI-’’a in toate 
maniile de a~îîvi:afe.

GE1.U RADU 
medaKat olimpic la h

„DORESC SA CONFIRM SUCCESELE
DIN ANUL TRECUT'*

■*

i an 
inter- 

în 
euro- 

A- 
și 

Uni- 
carc. 

prin performanțele lor, sportivii 
români și-au cîștigat o bună 
reputație.

Este de așteptat ca întregul 
activ al mișcării sportive din 
tara naastră, profesorii de e- 
ducație fizică, antrenorii, spe
cialiștii și sportivii înșiși să se 
mobilizeze puternic și să se 
pregătească temeinic, intr-o at
mosferă de dăruire totală, de or
dine și disciplină. | 
tru creșterea nivelului 
(a'iv al antren men’e’or și 
cam'iona clor inlerne.
sebire 
e'nste 
ce-ile

Un 
perspectivă 
ceste zile ad 'nări'e și 
te*e pen(-u dă i de 
alegeri in a-ocia'iile 
rile «-or ive. amp’ă 
meni ă sâ stimuleze

pen- 
?ali- 

i aî 
cu deo- 

cu 
prtriei in i.îtrc- 

internaționale. 
de bilanț și 

constituie in 
confcrin- 
seamă și 
si c'rb’j- 

actinre 
dezvolta

rea ae'iv?tă*i; de educație fîzieă 
Si SOTTt-

Ne rxpriTăzn c nxirgerea câ 
d’n prime’e zile ale noului an. 
• dată cu irc’e erea va«*an*<î 
de iamâ. o ganc e C.N.E F.£. 
«i ale •-ga-tî-ali'lar cn ztr'k-^'i 
iu s~urL a*uc'a'i"le c’cb rit* 
cp^rthe var in aplica'e
p-pTcdr i e Pre* arnului <’e 
d^zvu'ta e a srarCvc
re pe ioad.i 138!—T3C5. plaaw- 
rile d* p-eelti-i. var cere tu-

reafru a reprezenta 
crlori'e 
sportive 
moment

•1 a-

de

săi
ra

FEMININ, seria I
1. Penicilina Iași 7 7 0 21: 1 14
2. Ceahlăul P. N. 7 6 1 18: 9 13
3. Braiconf Brăila 7 4 3 14:10 11
4. I.T. București 7 4 3 13:11 12
5. C.P. București 7 3 4 11:16 10
6. Unirea Focșani 7 2 5 9:17 9
7. FI. roșie II Buc. 7 1 6 8:18 8
8. Zimbrul Suceava* 7 1 6 3:20 7
• Echipă penalizată cu 1 punct.

Seria a II -a
1. A.S.S.U. Craiova 7 6 1 20: 7 13
2. Dacia Pitești 7 5 2 17: 8 12
3. Chimpex II C-ța 7 4 3 13:14 11
4. 'CSȘ Oțelul Tgv. 7 3 4 14:13 10
5. Voința Buc. 7 3 4 14:17 10
6. Confecția Buc. 7 3 4 11:18 10
7. Chimia Tr. M. 7 2 5 13:17 9
8. C.S.U.-IEFS Buc. 7 2 5 11:19 9

Seria a IlI-a
1. GIGCL Brașov 7 6 1 18: 6 13
2. „Poli" Timișoara 7 6 1 20: 8 13
3. Metalotehn. Tg.M. 7 4 3 15:12 11
4. Maratcx B. Mare 7 4 3 16:13 11
5. Armătura Zalău 7 3 4 10:14 10
6. „U" Cluj-Napoca 7 3 4 11:17 10
7. Olim. M. 33 Buc. 7 2 5 13:16 9
8. Steaua r. Sibiu 7 0 7 4:21 7

MASCULIN, seria I
1. Relonul Săv. 7 6 1 20: 8 13
2. Viitorul Bacău 7 5 2 17: 9 12
3. C.S.U. Galați 7 5 2 17:10 12
4. Prahova IPG PI. 7 4 3 14:12 11
5. Calculat. II Buc. 7 3 4 13:15 10
6. A.S.A. Buzău 7 3 4 11:16 10
7. I.T. București 7 2 5 ia:i6 9
8. Electromag. Buc. 7 0 7 4:21 7

Seria a II a

in Noul An. gindurile mele 
se îndreaptă cu recunoștință 
spre conducătorul mult iubit 
$i stimat al partidului și sta
tului nostru, tovarășul NIC4MAE 
CEAVȘESCU, părintele drag 
care veghează neobosit la în
deplinirea mărețelor obiective 
sociale, economice și politice 
ale României socialiste, incă o 
dată afirmate cu strălucire in 
Mesajul de Anul Nou adresat 
întregului popor. Sînt bucuros 
că mă aflu printre cei care 
și-au adus modesta contribuție 
la sporirea prestigiului sportu
lui românesc in arena mon-

Ultimele partide din cadrul 
turului I 
țional al 
disputate 
Suceava, 
mătoarele 
Ghcorghe 
12—0, C.S.Ș. Rădăuți
Dinamo II București 2—8. C.S.Ș. 
Suceava — C.S.Ș. Tg. Mureș 
9—4, C.S.Ș. Dinamo II Buc. — 
Pionierul 5—2, C.S.Ș. Suceava

al campionatului na- 
hoeheiștilor juniori I, 

pe patinoarul din 
s-au încheiat cu ur- 
rezultate : C.S.Ș. St. 
— Pionierul Brașov 

— ------- C.S.Ș.

ASIGURARE

Seria a III-a

1. Delta Tulcea 7 5 2 17: 9 12
2. I.O.R. București 7 4 3 15:11 113. SAR J Tîrgoviște 7 4 3 14:11 11
4. Rapid București 7 4 3 15:10 115. Dacia S. Pitești 7 3 4 13:13 10
6. PECO Ploiești 7 3 4 16:17 10
7. Oltul Rm. Vîlcea 7 3 4 11:16 10
8. Electra Buc. 7 2 5 10:18 9

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Jială, cucerind Ia Los Angeles 
medalia olimpică de bronz 
rategona open, după ce 
Campionatele europene dm 
nul trecut am ursa! tot 
treapta a treia de premiere.

in acest 
,®l. in
omoor- 
•ze din 
judoka 
ele de 

și Ia

Doresc să confirm 
an performeri 
o.-imul rind 
tare care sâ 
nou intre- cei 
europeni la 
la Hnmmar 
Jocurile Mond 
de la Kobe (Japoni -.1.

MIHAI CIOC 
medaliat olimpic I r

ițele din 1 
printr-o- c 

mă s tui 
mai buni 
campionat 
(Norvegia)

la 
la 
a- 
pe

R»-ri

HCCHEIȘTILOR JUNIORI I
— C.S.Ș. 
C.S.Ș. 
Mureș 
tur a 
C.S.Ș.
înscrise. 
SUCEAVA 10 p.

8ST. Gheorghe 
Rădăuți — C.S.Ș. 
1—5. Golgeterul a 
f’bst I. Cureitrc. i 
Suceava, cu 23 i 

Clasamcntu
2 

Mureș 8 p. 3. C.S.Ș. 
ghe 5 p. 4. C.S.Ș. 
Buc. 5 p. 5.
2 p. 6. C.S.Ș. Rădăuți 0 p.
MÂNDRESC!) — coresp.)

Tg. 
stui

13 
iuri

de 
goi

1. C.S.Ș. • 
C.S.Ș. Tg. 
Sf. Ghcor- 
Dinamo II 

Pionierul Brasov
(I-

PREVEDERE
La Administ-ația Asigurărilor de Stat puteți contracta di

ferite feluri de asigurări facultative auto — care acoperă 
o serie de riscuri, altele decît cele cup. i"se in cadrul asigu
rării prin efectul legii de răspundere civilă auto —. 
sînt
•

cum

în peisajul sportiv de astăzi 
ai orașului Bistrița, reședința 
județului Bistrița-Năsăud. alâ- 

■ turi de fotbal, gimnastică 
(masculină), handbal, iar în 
actualul sezon de iarnă schi 
(cel de fond) se înscrie, spre 
surpriza plăcută a iubitorilor 
de exercițiu fizic, și scrima. 
Apărută timid — nu sînt nici 
doi ani — prin tenacitatea u- 
nui trio de „mușchetari" sta
biliți pe meleagurile primitoa
re ale așezării. Nicolae Doboș, 
Gheorghe Cristof si 
Ionel r “ ------
sportivi 
mantă 
rești,
Ploiești _____
bistrițeană, oficializată la 
A. S. Mecanica și sprijinită
activ de oameni entuziaști, în 
frunt^ cu prof. Constan
tin Sănduță, președintele 
C.J.E.F.S. Bistrița-Năsăud, 
a depășit stadiul de anoni
mat. avînd acum o echipă în 
Divizia „B“, în proba de 
spadă.

Doi dintre inițiatorii scrimei 
la Bistrița, Doboș și Cristof, 
au avut o participare directă 
— ca sportivi, ca trăgători — 
la obținerea acestei intrări în 
arena competițională. Ceilalți, 
Bogdan Simina, Peter Heinrich 
și Bogdan Ioniță, sînt, însă, 
nume noi în familia ..mușche
tarilor". elevi și. pînă mai 
ieri, fără veleități în sport ; 
simpli participant la lecțiile 
de educație fizică din școlile 
respective. Liceul industrial de 
electrotehnică și Liceul „An
drei Mureșanu". Iar ultimul 
dintre ei. mecanic fiind, și-a 
împărțit, timpul liber și pre
ferințele. fără a viza perfor
mante între fotbal, atletism 
și volei.

Pentru 
sportul se 
de dezvol 
noi secții 
formații d 
un evenin 
Așa l-au 
trițenii în 
Popa, pre 
A. S. Met 
fost lingă 
tarea ei. 
Nicidecum 
dat să înț

bucu. EE22EÎ3foștiDuță.
i de perfo - 

la
respectiv la

i și Slobozia, scrima 
oficializată

Mecanica și

ELEVII
(Urmart i:n oag I)

ele activității de performantă. 
De a ci. de la 
atletul Ion Buligă, < 
Constanța Eșanu și 
Flămindu, luptătorul 
Lupu. campion al tării 
ponent al lotului de 
Două eleve ale liceului, 
Raicu și Carlota Ste’escu, sini 
îi ele componente ale lotului 
national de handbal-junicare, 
iar Fiorica Cărbunaru și Lu
minița Macău au devenit cam
pioanele tării la mamton redus.

Si încă multi alții vor să le 
calce pe urme.

-Si toate acestea pentru că : 
1. Liceul are d~i p:ofesori de 

snort pasiona i Cli" a-eta Io- 
r-ă;C”ț și Vio-el D ’V -'. do'-p 
directoare adjuncte care au în
țeles că sportul irebu'e să fa- 
ci parte integranlă din preo- 

o-ică’-u? ei“V (Maria 
pr - red n'a da onoare a 

ti Lucia Clorița, se- 
orgonizatlri de partid) 

întreprinzător 
vigurosi.

„nr. 4“, au pornit 
calacis'.ele 
Elisabeta 

Adrian 
și corn- 
juniorl. 
Carmen

cMpârițc 
Trașcâ. 
ASPCMfiCi, 
crrtAra 
»• un director 

: ii plac oamenii 
vța cum trebuie sâ fie toți 

conslmclorii—" (Ilie 
2. Cadrele didactice 

n-aa așteptat să le pice nimic 
dos.. cer. au pus cu toții vic
ios ••mirul ți ri-aw amenajat o 

sportiră proprie (terenuri 
de hCKdbal. fo'bal, ro'ei, pistă 
de a le isc: : 'ala ra fi dată în 
curind in folosință), 
strut pentru ei, 
Ia e‘*i 
zonu! di 
rus. b 
ticenhii. „Avem cu 
mîndrim — sublinia profesoara

Untaru). 
și elevii

Au con- 
au ajutat și 

najarea altor bare, ga
pe „Mu-irioo" fiind 

~azdâ i b a dă. d’ elevii 
ce să ne

PROMOVAREA ÎN GRbPA „B“ A C.M
JU •t

nuf-n, 
lăucă, 
'ungă

om,

și între 
trița. Noi 
făcut mult

Dovadă < 
A. S. Mei 
mai aducă 
petițională 
una de s£ 
retă fete, 
cest obiect 
rii lui Ion 
Marius i 
Cosmin Ci 
Silviu Roț 
Mircea Cr 
rețean. Sîi 
priu și la

put să-i rr 
la zero. A 
cut. la Sl< 
niu în urn 
structor, d 
lescu...

Nu poate 
acest ince] 
care tiner 
peste tot, 
mitate.

L. Ciorîța 
fiind și f 
Aceste ac 
ping una 
Dar mai 
făcut, acti 
tind fi m; 
tă. E d; 
s-o

$i 
gajat, 
Viorel Cc 
început a 
FACA...

IERI, I

TEROM 
BACAU i 
2 000 de 
aseară, în 
lași, meci 
pa a 10-a 
cală TERI 
A test un 
trenant, c 
scor <în r 
4—4, min 
7—8, min. 
a jucat ft

Pt?„n;
Oacă
Și P >rH 
voluit u.„ 
Mihăescu 
(Pitești). > 
State 1, ( 
Ilaidău 4, 
Cervenciuo 
Moszi 5, 1

• Camp; 
handbal, 1 
mează, 
ultima 
va fi 
de toamnă 
avea loc, 
tre derby- 
meciul di 
Știința, cai 
mafia braș

© Intreci 
pei Romă 
oală, în c 
ti'ie și ech 
vor avea 
ianuarie, s

di 
et< 
de<

■rientaro generală, pe 
'omandăm încă de a- 
e ș'âlcr, este aceea a 

dc inteligență în 
condițiile concrete 
întilniri și, bine- 

advorsari. Toate a- 
can' tate de 

rr. lit mai mare decît 
a cu care au obi^nuiti

acum hochoiștii. dar fără 
nu e de concenut îndepli- 

nici unuia dintre obiec- 
care ni le-am fixat.

iam ho< 
investițiilor 
funcție de 
ale fiecărei 
înțeles, de 
cestea presupun o 
muncă mult mai

pini 
ea 
riirca 
tivc’e pe

Xetedn, Solj 
Turcanu. sr-er 
Ia o vai .are 
tinerii Sofrvn, 

Dcspin, Ionescu. D ag 
gâceanu. astfel incit « 
ticipe d rect și cu re 
tentativa de calificare 
pei 
olimpie, 
ca unii dintre 
nați in 
a importantului obiectiv 
care hocheiul nostru il 
'hiar in acest sezon, buna 
voluție și promovarea 
grupa ,.CU in grupa 
Campionatului mondial 
Franța. în ceea ce privește ve
rificarea creșterii valorice a 
hocheiștilor fruntași, în sportul 
nostru lucrurile sint. simple : 
vor conta numai rczuHalc’e din 
meciurile oficiale susținute și 
situația din clasamentele com
petițiilor Ia care 
jucătorii noștri, 
a caste progrese,

vor avea Ia b: 
unitară de 

colectivele de antrenori 
•aplica la

realizarea
combinativ,

autentica 
K. Antal, 

gomir. Po
ci sâ per- 

iltatc la 
a echi- 

României pentru turneul 
Nu este exclus, insa, 

i să J‘e angre- 
acțiunna de îndeplinire 

importantului 
hocheiul nostru

acest sezon, 
si

UN PRILEJ 
SE SATISFA

DOU PL^

Agan ii'e 
vinzatotii v< 
țară vă o'< 
posibilitate.

« AUTO'
1300"

(53.000, 10.1

ea eedsa freatet!

19ZH UM NOUî ra j
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asigurarea globală pentru avarii auto (casco) ; 
asigurarea autoturismelor numai pentru pagubele 
duse ca urmare a accidentelor de circulație ; 
asigurarea suplimentară pentru pagubele produse auto
turismului condus de a'tă persoană decît asiguratul sau 
rude ale acestuia ;
asigurarea de accidente a conducător;lor de autoturisme 
și a altor persoane aflate in autoturisme.

Pentru orice informații în legătură cu încheierea de asigu
rări, plata primelor, primirea de despăgubiri /etc. vă puteți 
adresa „Cabinetului pentru relații cu pub’icul" — cure func
ționează la sediul fiecărei sucursale ADAS —, punctelor 
operative de lucru sau inspectorilor ADAS.

P'-'o-

vor participa 
De fapt, toate 
dorite și po- 

ă con- 
pregătire pe 

o 
toate cele trei 

unui joc in 
în forță. Și

5
5
5
5
3
3
1
1

ASA Electr. Tg.M. 7 I - ■ - — - 7
7
7 I
7 :
7 :
7 :
7 :

Tractorul II Bv. 
Voința Zalău 
Voința Alba Iulia 
Oțelul or. P. Gr. 
Met. Hunedoara 
A.S.A. Sibiu 
„U“ CIuj-Napoca

12
12
12 sibi'e, 

cepția 
care 
vor 
ioturi, 
viteză,

ÎNCERCA' 
DE A VA b 
r; 5-711 cist 
ZUL ANUL!



Divizionarele

la sfîrșitul turului

CU
Mai mult chiar, echipa 
fănescu a scăpat și 
treaptă a podiumului...

• Mai multe sint,

Cîrța

ÎN CĂUTAREA

nu cei c:nci interna- 
defensiv 

Negrilă, Tilihoi, Șlefă-

• Pentru prima oară, după 
mai mulți ani, Universitatea 
Craiova n-a putut ține pasul 
— in stagiunea de toamnă — 

fruntașele clasamentului, 
lui Ște- 

ultima

firește, 
cauzele scăderii de randament 
în jocul Universității Craiova, 
dar principala explicație ne-a 
furnizat-o, recent, însuși Silviu 
Lung, cind afirma următoa
rele : „Acum, echipa noastră 
are cițiva ani in plus și cițiva 
jucători in minus...”. • ...Nu
prea mulți (jucători) — se im
pune această completare la su
gestiva apreciere a portarului 
craiovean —, dar amîndoi, și 
Donose, și Bălăci, valoroși com- 
ponenți ai unui compartiment- 
cheie in mecanismul unei e- 
chipe : linia mediană, in care 
„vulpoiul” Aurică Beldeanu, 
inspirat readus de antrenorul 
Mircea Rădulescu, n-a mai pu
tut primi sprijinul coechipie
rului său de mare travaliu, 
Aurică Țicieanu, accidentat o 
bună bucată de timp. O Ast
fel, frintă de la mijlocul care 
ii asigura echilibrul, Universi
tatea Craiova n-a mai putut 
rezolva, ca pină acum, cele 
două momente fundamentale 
ale jocului, îndeosebi faza de 
apărare. Și, fapt elocvent, e- 
chipa a incasat intr-un singur 
sezon cit a primit, anul trecut, 
intr-un întreg campionat : 27
dc goluri ! Era limpede pentru 
toți că 
ționali ai sistemului 
'Lung. " ‘
nescu și Ungureanu) au purtat, 

principal, vina.
ă Donose și Bălăci (ul- 
irezent in numai 
uneori chiar mai puțin 
■priză) — ambii „ 

mă mărime și, 
tatori — baloanele 

mai pe

creeze, 
de gol. 
au ra-

ordinea

CÎRȚU

17 9 3 5 32-27 214. UNIV. CRAIOVA

Craiova să 
două jocuri 
formulă de

selectionatelor na- 
prevăzute în anul 
început tot prin 
perioadelor de

Fotbalul românesc, 
atitudinii sale, de 
participare la toate 
oficiale internatio-

UNEI NOI LINII DE MIJLOC.
s-au văzut nevoiți să-și 
deseori, singuri situații 
La capătul forțelor, ei 
tat, în repetate ocazii, spre dis
perarea întregii echipe, care, 
astfel stind lucrurile, n-a pu
tut depăși, pe propriul teren, 
partenere de întrecere precum 
Dinamo, Rapid și Politehnica 
Iași.

• „Indisponibilitățile de di
versă natură — ne spunea, nu 
demult, Mircea Radulescu — 
au făcut ca, in această toamnă. 
Universitatea 
poată alinia, 
rind, aceeași 
chipă ! Și atunci, se întreba, 
pe bună dreptate, antrenorul 
principal al echipei, cum să 
pretinzi o comportare constant 
bună, cum să duci pină la ca-

G Puncte realitate acasă : 14 (a pierdut două cu Dinamo șî cite 
unul cu Rapid și Politehnica lași).
• Puncte obținute in deplasare : 7 (cite două cu F. C. Baia Mare, 

Politehnica Timișoara și F. C. Argeș, unul cu Gloria Buzău).
• Golgeterii echipei : Cîrțu, Cămătaru și Irîmescu — cite 6 goluri. 

Geolgău și Mănăilă — cite 3, Bicu și Țicieanu — cite 2, Bălăci, Bel- 
deanu, Ungureanu — cite 1, Dumitrescu (F. C. Bihor) — autogol.
• Jucători folosiți : 21 ; lung și Cămătaru — cite 17 meciuri,

Ștefănescu 16, Irîmescu și Geolgău - cite 15, Cîrțu 14, Ungureanu, 
Beldeanu, Bicu și O. Popescu — cite 13, Țicieanu și Ad. Popescu — 
cite 12, Negrită și Tilihoi — cit© 11, Mănăilă 8, Cioroianu 6, Bălăci 
5, Sorohan 3, Stânescu 4, Matei 2, Ruicea 1.
• A beneficiat de 4 lovituri de la 11 m : 3 transformate (Irîmescu 

3), una ratată (Irimescu).
0 Jucători eliminați : Ștefănescu (etapa
• Cartonașe galbene : 14 ; cele mai

- cite 3. *
• A expediat 231 de șuturi (166 acasă 

care 132 pe spațiul porții

a 16-a).
multe : Irîmescu și Negrilo

(104 acasă — 28
— 65 în deplasare), dintre 

în deplasare).

cinci

.ser- 

. nu

păt o idee de joc?".
• A fost nevoie de o 

de fier, de o exemplară 
lizare de forțe pentru ca Uni
versitatea Craiova să parcurgă, 
in toamnă, două tururi și... ju
mătate in „Cupa U.E.F.A." ; cu 
cu trei victorii din patru po
sibile in dauna lui Betis Se
villa și Olympiakos Pireu. Cu 
un succes pe propriul teren 

și prima
succes pe 

să se incheie

voință 
mobi-

LITATEA IN HANDBAL
ATUL

TI1NȚA 
I Peste 
I urmărit 
.'lor din 

lin eta
lat ia lo- 

Bicău. 
tat, an- 
Inări de 
ruin. 8 : 
Un. 18 : 
JCEROM

d.ția a VIII-a : ser a A — Cra
iova ; scria B — Pitești ; scria 
C — Focșani ; scria D — O- 
dorheiu Secuiesc ; masculin, e- 
diția a Vll-a : seria A — Rm. 
Vil cea ; scria B — Brașov ; 
seria C — Buzău ; seria D — 
Deva. Reamintim echipele di
vizionare „B” care s-au califi
cat : C.S.M. Sf. Gheorghe, Rc- 
lonul Săvincști, Industria U- 
șoară Oradea și C.S.M. Sibiu, 
in competiția rezervată echipe
lor feminine, A.S.A. Buzău, Ce
luloza Brăila, Tractorul Brașov 
și Metalul Bistrița, in intrece- 
rea masculină.
• Duminică, 13 ianuarie, trei 

echipe românești vor continua

cursa in competițiile 
In „Cupa campionilor 
(m), Steaua se deplasează La 
Sabac (Iugoslavia) unde va in- 
tilni cunoscuta echipă Meialo- 
plastika; in competiția femi
nină. Știința Bacău va primi 
replica campioanei iugoslave 
Radnieki Belgrad, pe teren pro
priu. In „Cupa I.H.F.” (m). Ia 
Baia Mare, formația locală 
H.C. Minaur va Intilni echipa 
cehoslovacă Lokomotiva Trnava. 
Meciurile retur vor avea loc in 
ziua de 27 ianuarie a.c.
• Campionatul feminin, Di

vizia „A" programează prima 
etapă a returului in ziua de 
13 ianuarie a.c.

europene, 
europeni"

11. Isop 
[Anton 9, 
lalittc 8, 
nilov 3, 
fcunca 4, 
lotrru 9.
presp.

pin
progra- 

hnuarie. 
li. cînd 
ppioana 
rilej va 
ul din- 
natului, 

locală, 
și tor

entul.
kil „Cu
prind- 
compc- 

kre „A”. 
1 și 20 
inin, e-

manșă eu Zeleznicear și mulți 
dintre suporterii din „Bănie" 
au crezut că echipei de inimă 
îi este accesibilă calificarea în 
cel de al 4-lea 
mat, după cum 
„rundă" de 
(Ad. Popescu, 
deanu — suspendați ;
și Țicieanu — intrați în teren 
în disperare de cauză ; Cîrțu 
— accidentat în partea a doua 
a meciului ; Irimescu — trimis, 
pentru a cita oară ?, la 
pentru un fault ieșit 
mun) și Universitatea 
a cedat — la un scor 
dent pentru starea ei de spi
rit, la ora aceea — in fața 
echipei din Sarajevo, cel mai 
puternic adversar intilnit de ea 
in această „toamnă europeană".
• Urmează 

refacere 
lizare a 
a liniei 
timp in 
Vor fi 
muncă asiduă, la s.'irșitul că
rora Țicieanu (destul de tinăr 
încă, la nici 26 de ani, pentru 
a-și putea reveni la potenția
lul care l-a consacrat), Bicu 
(un talent autentic, de profilul 
predecesorilor lui. Bălăci și 
Donose), Mănăilă (un jucător 
„croit" pentru fotbalul actual) 
și Irimeseu (pe care îl dorim 
mai matur din toate punctele 
de vedere) vor alcătui, credem, 
cvartetul-liant între valorile e- 
xistente în celelalte comparti
mente ale echipei.
• Reluîndu-și, din primăvară, 

zborul spre înălțimi, Universi
tatea Craiova va putea rede
veni, în curînd, echipa-fanion 
a fotbalului nostru.

tur. Dar a ur
se știe, o nouă 
indisponibilități 

Tilihoi și Bel- 
Negrilă

vestiare 
din co- 
Craiova 
condu

o perioadă de 
a forțelor, de revita- 
echipei. cu precădere 
mediane, nu cu mult 
urmă punctul ei forte, 
două luni pline, de

Gheorghe N COLAESCU

bA-
CA- 
l I

ri ți 
ano 
zile

ICIA

ANI 
btc.)

NSA 
iTRE 
LO-

E vremea nucului, a sporturilor pe zăpadă, dar cînd ai 
îndrăgit șahul lași pentru o clipă sania la ușa școlii și intri in 
concurs. Vacanța de iarnă e pentru toate sporturile !...

In imagine, aspect de la unul din mereu frumoasele con- 
cursur1. organizate sub genericul „Daciadei", în Sectorul 2 al 
Capitalei Foto : Dragoș NEAGU

W'ihhînnn di siai mo prosospon htop'truA
• a început vînzarea 

BILETELOR LA 
NALA tragere extraor
dinara PRONOEXPRES A 
NOULUI AN din 9 ianuarie 
1985.

în toate agențiile Loto-Pro- 
nosport și prin vînzătorii vo- 
lanți din întreaga țară se gă
sesc de vinzare bilete pentru 
tradiționala tragere extraordi
nară Pronoexpres a Noului An 
din 9 ianuarie a.c.

Se aduce la cunoștința par- 
ticipanțiior că, in cadrul a 10 
extrageri, cu un total de 60 
de numere, se vor atribui :

TRADITIO-
autoturisme „DACIA 1 300“, 
excursii în U.R.S.S. și cîștiguri 
în bani de valoare fixă și va
riabilă. Cîștigurile de la faza 
a III-a suplimentară se suportă 
din fondul special al sistemu
lui Pronoexpres.'

Biletele de 25 lei participă la 
toate cele 10 extrageri.

Mai multe bilete, mai multe 
șanse de cîștig !

® Nu u tați să jucati și la 
Loz in Plic, respectiv la LO
ZUL ANULUI NOU, emisiune 
specială limitată de sezon.

Oriunde vă aflati. iucați la 
LOZUL ANULUI NOU!

Am mirat in 1985«, an care 
poate fi, pe bună dreptate, nu
mit — din punctul de vedere 
al activității fotbalistice inter
naționale — „anul, calificărilor".

în afara evenimentului ma
jor al calendarului internatio
nal, preliminariile C.M. 1936, 
care au ca punct terminus ziua 
de 31 decembrie 1985, o serie 
de alte importante competiții, 
rezervate tot 
tionale. sint 
care abia a 
desfășurarea 
calificare : C.E. de tineret, cel 
pentru juniori I și pentru ju
niori II. 
consecvent 
permanentă 
competițiile 
nale, este prezent in toate în
trecerile. Faptul că atit F.I.F.A.. 
cit și U.E.F.A. se preocupă dp 
angrenarea in campionate sau 
turnee oficiale a juniorilor de 
tot mai mică virstă (dovadă 
acest nou C.E. al 
născuți în anul 1968) 
trează tendința de a 
permanent contactele 
ționalc intre tinerii 
tinerii sportivi in cadrul unor 
întreceri desfășurate sub egida 
forurilor internaționale.

Prin urmare, 1985 este „anul 
calificărilor", cu patru repre
zentative românești aliniate la 
start. Cei mai grăbiți se arată 
seniorii, componenții lotului 
„A", care, chiar in ziua de 7 
ianuarie, se vor reuni, la Bucu
rești, pentru un complex con
trol medical la sfîrșitul căruia 
vor fi desemnați cei 20 de 
jucători ce vor participa la o 
primă perioadă pregătitoare, 
încheiată de jocul cu echipa 
Portugaliei (30 ianuarie, în de
plasare). Pină la 3 aprilie, data 
primului meci oficial (primul 
din seria de șapte pe care „tri
colorii" le vor susține in 1985), 
cu Turcia, la București, se in
tenționează organizarea a încă 
1—2 partide de 
compania unor

juniorilor 
demons- 
se lărgi 
interna

și foarte

verificare în 
reprezentative 

de primul ordin din Europa. 
Conducerea tehnică a 
dorește, astfel, să ia

lotului 
____T__r ___  _ mereu 
pulsul sportivilor aflați în pre
gătire.

La 2 aprilie va intra in lupta 
calificărilor din C.E. 
de tineret (antrenori 
gușin.
nescu) 
nostru au participat, in 
care s-a încheiat, la o 
de partide de verificare, pri-

și echipa 
: C. Dră- 
A. Iordă-V. Kraus și

„Speranțele” fotbalului 
anul 
scrie

lejuri pentru 
mai ..răscoli" 
natul se-und, 
relor talente.
neret a țării noastre face parte 
din aceeași grupă cu selecțio
natele Turciei (cu oare va și 
evolua la 2 aprilie, pe teren 
propriu), Angliei și Finlandei ; 
aceeași grupă ca și în califi
cările C.M., numai că federația 
Irlandei de Nord nu a înscris 
echipă de tineret în competi
ție. O probă foarte grea pen
tru tinerii noștri fotbaliști ! De 
la care așteptăm însă o per
formanță frumoasă, anunțată 
cindva de cite un rezultat ex
celent (ca acel 4—0 de la Plo
iești în fața echipei de tineret 
a Angliei), neurmate, insă, de 
alte asemenea succese. Sperăm 
că acum, cind un nou grup de 
jucători puțin cunoscuți, dar 
plini de ambiție, și-a făcut a- 
pariția in cadrul lotului, selec
ționata „speranțelor” fotbalului 
nostru să iasă în prim-plan.

Reprezentativa de juniori I 
(antrenor : N. Bclizna) va fi 
prezentă la C.E. al categoriei 
sale, programat după formula 
competiției de seniori : grupe 
preliminare, calificatele urmind 
să evolueze în turneul final. 
Reprezentativa noastră face 
parte din seria în care au mai 
fost repartizate selecționatele 
Turciei, Cehoslovaciei și Uniu
nii Sovietice. Adversari redu
tabili pentru juniorii noștri, 
care trebuie să arate o creștere 
substanțială a valorii jocului 
lor față de ultimele rezultate, 
modeste ! In fine, cea de a 
patra selecționată angrenată în 
calificări este aceea de juniori 
II (antrenor : C. Toma) care a 
luat startul în competiția eu
ropeană întilnind în meci-tur, 
la Brașov, echipa Iugoslaviei 
(2—1). Returul este programat 
in luna martie.

în afața unui an competițio- 
nal atit de încărcat, in care 
toate loturile reprezentative 
sini angajate in competiții o- 
ficiale, obligațiile factorilor 
responsabili ai fotbalului nos
tru sint mari. Ne gindim în 
primul rind Ia cluburi, „labo
ratoarele" de pregătire a șe- 
lecționabililor, dar și, bineîn
țeles, la munca propriu-zisă din 
cadrul loturilor, pentru ca atit 
dc dificilele examene, pe pa
tru fronturi, ale reprezentati
velor noastre să fie încununate 
de succes.

tehnicieni de a 
și prin campio- 

in căutarea tine- 
Formația de ti-

Eftimie IONESCU

ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI
• TURNEU DE MINIFOTBAL. 

Clubul F.C.M. Brașov a organizat 
în preajma Anului Nou un tur
neu de minifotbal, ia 
participat echipe ale cluburilor 
brașovene. în finala “
s-au Intîlnlt F.C.M. I 
Brașovla I. Scor : 2—1

care au
intrecerii 
șl C.S.Ș. 

___ ______ (1-0) 
pentru printa echipă. Golurile au 
fost marcate de Colt. Lacatoș, 
respectiv Bădescu. Pentru locul 
3, Tractorul a învins cu 1—0 (gol 
marcat de Neacșa) pe F.C.M. II. 
Premiații turneului : R. Klein — 
golgeter (5 goluri). F. Mihaicea 
— cel mai tehnic jucător, I. Un
gureanu — cel mai bun portar. 
(C. Gruia — coresp.).
• CURS DE PERFECȚIONARE 

CU ANTRENORII DIN DIVIZIILE 
„A” și „B“. In perioada 7—9 ia-

nuarie, F.R. Fotbal șl Centrul 
de perfecționare organizează un 
curs Ia care vor participa antre
norii principali șl secunzi al e- 
chlpelor din Divizia „A” și an
trenorii principali ai formațiilor 
din Divizia „B”. Cursul se ”a 
desfășura in sala Centrului de 
cercetări „23 August” din Bucu
rești.
• PELt LA... BRAȘOV ! Deși 

stagiunea fotbalistică s-a înche
iat, prietenii sportului cu balo
nul rotund se pot (re)întîlnl cu 
„eroi” șl * 
preferat 
pelE !“
a cărei premieră va 
mîine, la ora 19, pe scena Tea
trului dramatic din Brașov.

„fenomene” din sportul 
Ir. comedia „ADIO, 

de Mircea M. Ionescu, 
avea loc

MINIFOTBALUL ÎL PRACTICĂ ȘI ADULȚII..
durile „cavalerilor fluieru
lui" care conduc curent me
ciuri in diviziile „B“ și „C". 

Toată lumea in Vrancea 
consideră că este o treabă 
bună această întrecere, de 
bună seamă cu caracter de 
masă, cită vreme nu sint 
admiși sportivi legitimați, 
care asigură continuitatea 
exercițiului fizic organizat 
prin practicarea unui sport 
dintre cele mai îndrăgite 
Si de oamenii muncii, dar 
și de spectatori. Tribunele 
pline stau mărturie. Felici
tări inițiatorilor șl organi
zatorilor. îndemn, totodată, 
și pentru alte județe _ ca 
acum, "n regim de iarnă, si 
găsească modalități similare 
pentru a trezi interesul ma
selor către activitatea spor
tivă. Prin fotbal și, poate, 
și prin alte ramuri de 
sport, prin handbal sau 
baschet, volei sau tenis, prin 
discipline cu cea mai 
mare adeziune in județele 
respective. Așadar...

In mod obișnuit, cînd ci
neva se referă la o com
petiție de minifotbal, 
gindim la o întrecere 
participarea

ne 
cu 

______ _ a
preșcolarilor și pionierilor.

' - că C.J.E.F.S.

copiilor,

Iată, însă,
Vrancea a extins zona mi- 
nifotbalului, cuprinzind in 
competiții ad-hoc și pe a- 
dulți, oameni ai muncii in 
virstă de peste 30 de ani. 
„De fapt, cum ne detalia prof. 
Iancu Pătrașcu. președintele 
C.J.E.F.S. Vrancea, inițiati
va aparține chiar... benefi
ciarilor, iubitori ai fotbalu
lui din întreprinderile, in
stituțiile și unitățile econo
mice ale 
șani. Noi 
să îi dăm

Altfel 
sportive vrincene, 
misia de resort, 
fit „terenul* 
competiții care a găsit ade
renți 
avind 
urmă.
ajuns

o cifră-record de partici
pante, 37 de formații ! In
tre ele și două reprezen
tante ale mediului rural, cea 
din Gugești, a Combinatului 
de prelucrare a lemnului, și 
cea din Doaga, a între
prinderii de prefabricate și 
betoane.

Această ediție reunește în 
Sala sporturilor din Focșani 
nu numai numărul de echi-

municipiului Foc- 
n-am făcut decît 
curs..."

spus, organele 
prin co

nți pregă- 
in vederea unei

încă din start ; azesta 
loc cu doi ani în 
Acum, competiția a 

la a 3-a ediție și la

pe susprecizate, ci și multe 
altele, poate de 10 ori pe 
atit, care se află in tribu
ne. Sint echipe de susțină
tori ai „eroilor1* pasionantei 
Întreceri aflate în plină des
fășurare. O întrecere de 
fotbal in 7 (la această for
mulă s-a fixat comisia ju
dețeană de specialitate, tot 
la inițiativa... inițiatorilor și 
beneficiarilor) cu un singur 
arbitru, un „central", de 
regulă selecționai din rin- T. S,



IN LUME La New York, ir.tre 8 și 13 ianuarie

PE GHEATA-SI PE
KITCHENER. In localitate 

s-a disputat un alt joc de ho
chei in cadru! turneului pe 
care-1 intrepnnde in i 
echipa sovietică Dinamo 
cova. care a dispus, din 
de selecționata olimpică 
nadei cu 8—5 (3—3. 5—1, 
Intr-uh meci anterior, sovieticii 
ciștigaseră cu 6—2 (2—1. 3—0,
1—1).

INZELL. în cadrul tradițio
nalului concurs de patinaj vi
teză ..Cele trei piste", in loca
litate a avut loc o reuniune cu 
următoarele rezultate : 500 m 
(f) Rothenburger (R.D.G.) 49.02; 
1000 m (f) Rothenburger 1:24.92;

turneului
Canada 

Mos- 
nou, 

a Ca- 
0-1).

1530 m (f) Rys-Ferens (Polonia) 
2:10,94 ; 500 (m) Strab
(R.F.G.) 38.76 ; 1000 m (m) 
Strab (RF.G.) 1:17,75; 1500 m 
(m) Baltes (R.F.G ) 1:59.61.

OBERWIESENTHAL (R.D.G.) 
Concursul de combinată nordi
că a revenit lui Heiko Hunger 
cu un total de 429.5 p, urmat 
de Dotzaucr — 419 p și Wang — 
406.01 p, toți din R.D.G.

ALMA ATA. Pe primul loc la 
poliatlon în concursul interna
țional de patinaj viteză desfă
șurat în această stațiune s-a 
clasat I. Jelezovski (U.R.S.S.) 
cu 148,405 p. urmat de L. Sai- 
ciuk (U.RS.S.) cu 150 115 p. în

ZAPADA
ultima zi, Jelezovski a ciștigat 
proba de 500 m in 37,10, iar 
Bahvalov (U.R.S.S .) a învins la 
1 000 m cu 1:13,13. La femi
nin, victoria a revenit Va
lentinei Lalenkova (U.R.S.S.), 
cu un total de 165,555 p, 
mată de Irina Kuleșova 
167,535 p. In ultima zi, 
șova a ciștigat cursa de 
în 41,69, iar Lalenkova 
de 1 000 m în 1:21,80.

MOSCOVA. în cadrul 
la hochei, meci-tur. 
Moscova a învins pe E.H.C. Da
vos cu 10—1 (3—0, 2—1, 5—0). 
Returul va avea loc la Davos, 
la 28 februarie.

KOLN. în joc-retur al C.C.E. 
la hochei, E.C. Koln a dispus 
de H.C. Bolzano cu 9—3 (1—0, 
5—1, 3—2). învingători și în 
prima partidă (6—1). hocheiștii 
vest-germanj s-au calificat in 
turul următor.

ur- 
cu 

Kule- 
690 m 
proba

[ C.C.E. 
Ț.S.K.A.

„MARELE PREMIU
In uriașa arenă de la Madi

son Square Garden din New 
York, se va desfășura, intre 8 
și 13 ianuarie, turneul final al 
„Marelui Premiu-Volvo" la te
nis („Masters"), la care iau par
te cei mai buni jucători din 
lume aflați pe primele 12 
locuri ale clasamentului „Mare
lui Premiu". Organizatorii au 
stabilit programul și capii de 
serie Astfel, in partea de sus 
a tabloului se află capul de se
rie nr. 1, John McEnroe, iar în 
partea de jos capul de serfe nr. 2, 
Jimmy Connors, care împreună 
cu jucătorii Ivan Lendl (cap de 
serie nr. 3 — la Jimmy Con
nors) și Mats Wilandcr (cap de 
serie nr. 4 —la John McEnroe) 
nu vor evolua in primul tur.

în acest prim tur se dispută 
meciurile' Sundstrdm — Jarryd 
(învingătorul joacă cu McEnroe 
în sferturi de finală), Krick- 
stein — Kriek (cu Wilander), 
Nystrom — Gerulaitis (cu 
Lendl) și Teltscher — Smid (cu

Minsk.
campi-o- 
primele

turul
Pe

FINALA „CUPEI CUPELOR 
PENTRU ECHIPELE AFRICANE
„Cupa Cupelor" Africii la fot

bal a fost cucerita de echipa 
National S.C. Cairo, care în man
șa a doua a finalei a învins la 
Yaounde (Camerun) cu 4—2 (după 
executarea loviturilor de la 11 
m) formația locală Canon. La 
sfirșitul timpului regulamentar 
de joc. scorul era favorabil cu 
1—6 gazdelor. în primul meci a!
finalei, disputat la Cairo, fot-

VOLVO" LA TENIS
Connors). Partidele din sfertu
rile de finală au loc în zilele 
de 9 și 10, semifinalele in zilele 
de 11 și 12, iar finala in 13 ia
nuarie. Reamintim că anul tre
cut victoria a revenit lui John 
McEnroe, care a dispus in fi
nală de Ivan Lendl cu 6—3, 
C—4 6—4.

Fiind suferind, ecuadorianul 
Andres Gomez nu participă la 
turneu.

Iată punctajul primilor 10 cla
sați in concursurile disputate in 
1984 in cadrul „Marelui Premiu 
—. Volvo" : 1. John McEurce
(S.U.A ) 3393 p, 2. Jimmy Con
nors (S.U.A.) 2903 p, 3 lvan 
Lendi (Cehoslovacia) 271-1 p, 4. 
Mats Wilander (Suedia) 2459 P, 
5. Andres Gomez (Ecuador) 
2223 p, 6 Joakim Nystrom 
(Suedia) 1314 p, 7. Heniik Sund- 
strom (Suedia) 1218 p. 8. Eiiot 
Teltscher (S.U.A.) 1213 p 9. An
ders Jarryd (Suedia) 1205 p. 10. 
Tomas Smid (Cehoslovacia) 
1156 p.

latâ’l pe învingătorul concursului de sdnturi de la Oberstdorf 
(R.F G.). austriacul Ernst Vet tori

Tdefoto : AP - AGERPRES

baliștii egipteni ciștigasera tot cu 
1—0.

C.M. DE JUNIORI iN U.R.S.S.
Campionatul mondial pentru 

echipe de Juniori — ediția din 
1985 — se va desfășura în 
U.R.S.S., în perioada 24 august — 
7 septembrie. Meciurile turneului 
final se vor discuta în cinci ora
șe : Moscova, Leningrad, 
Tbilisi și Erevan.
• S-a încheiat 

natului Turciei.

locuri în clasament se af!ă Beșik- 
taș cu 25 p, Sakaraya, Trabzon- 
spor și Kocaelispor cu cite 23 p. 
Rezultate dirf etapa a 17-a : ”
siktas — ' ‘ 
caelispor 
tay — Gaîatasaray 0—1.
ya — Fenerbahce 3—4. 
spor — Sakaraya 0—2.

& ..Balonul de aur“, 
acordat de revista 
Football și celui mal bun fotbalist 
din Africa, a fost cucerit în anul 
1984 de jucătorul cameruneî Then- 
phile Abega. Pe locurile urmă
toare au fost clasați Ibrahim 
Youssef (Egipt) si Antoine Beli 
(Camerun .

Be-
Kc-
A.1-

An ka răgii cu l—0
— Malataya l—1.

Antala-
Trabzon-

trofeu
..France

(dmpiondiclc nofionalc intre douâ sezoane

fyrope de LOCURILE 4,5,6 ETC
Awem seci. iată, dovodo că, raportate Io maso mereu crescindă 

o performerilor in arena internațională, tradiționalele forme de răs
plătire nu mai sint suficiente. Trei premii • cite o meda e de aur. 
una de argint și uno de bronz - nu mai pot compensa echitabî 
enorma cantitate de efort depusă de un număr important de can
didați și nici sâ stabilească a ierorhie intotdeauno grăitoare. Sâ
ne gindim dopr o discipline in cora concurentul de pe 'ocul 3 e
despărțit de ce' de pe îocuf 4 ae o s ngurâ mi.me de secundă !
Această infimă diferență încununează strădania incontestabila a unuia 
și anulează aproape O proporție similară de trudă a celuilalt. Fâro
□ mai pomeni de unele 
uneia sau a două țâri și 
ților altor pesta 150 de țări este practic barat, 
semnificativ faptul că, de 
tetulul director al Federației 
problemo modalităților de găsit pentru o f- ajunse din urmă 
traordinarele performanțe ale halterofililor bulgari si sovietici ?).

Soluții trebuie aflate Nu 
urmei justificată și ea), ci 
riscă să fie secată in clipa 
direcție, nu există exemplu 
Federației internaționale de 
numito ..Cupă mondială de .     »
’ocurile 4 și 5. ’o fiecare categorie, cu prilejul campionatelor mon
diale. întrecerile pentru acest „premiu de consolare", cu un titlu 
destul de atrăgător, se vor disputa - distinct de campionatele mon
diale - inainteo turneului final Io fiecare categorie. învingătorul 
vo orimi titlu' de „deținător af Cupei mondiale de onoare".

Se~ preconizează chiar ca această modalitate, adaptată, să fie uti
lizată si la campionatele naționale si continentale.

Scopul declarat af inițiativei este aceia de a spori interesul și 
măiestrio tehnică a tuturor luptătorilor, dindu-ie prilejul mai multor 
meciuri la înalt nivel și introducind ostie1 un mijloc de stimulare 
indubitabil 'eficace

sporturi in care predomină reprezentanții 
in care dec’ accesu' spre podium al atle- 

(Nu pare, oare, 
pildă, pe ordinea de zi a ședinței Comi- 

europene de haltere a stat tocmai 
ex-

e vorba de setea de oremii (la urma 
de valoarea morală a unui trofeu care 
în care nu mai e stimulativă. In această 

mai edificator decît recenta măsură o 
lupte amatori (FILA), care a creat așa- 
onoore", deschisă luptătorilor clasați pe

IIHSU1U: F.C. SARAJEVO Șl PEPINIERA PROPRIE
O caracteristică a „Lupilor din 

Koșevo" este tinerețea lotului, 
spiritul ofensiv (acasă și in de
plasare), coeziunea — majorita
tea covirfitoare a jucătorilor fiind 
crescută tn pepiniera proprie 
Doar portarul Giur- 
kovici și apărătorul 
Iakovlevici sint ve- 
niți de la alte clu
buri. Dintre jucători 
se detașează inter
naționalii Hagibe- 
ghict Pașici. Iozici. 
Kapetanovncl. Des
pre atenția care se 
acordă la F.C. Sara
jevo creșterii ca
drelor proprii vor
bește Si următorul 
fapt inedit : in se
zonul 1M7—M. F. C. 
Sarajevo a ciștigat 
prima și ultima oară 
(pină acum) cam
pionatul național al 
Iugoslaviei. TOTl 
jucătorii acelei e- 
chipe au rămas in 
Sarajevo, iar azi, 
in echipa de pionieri 
a clubului, joacă — 
și încă foarte bine 
— COPIII jucătorilor 
de atunci. Si incă 
ceva : fiecare copil 
joacă chiar pe pos
tul avut de 
său I

A doua 
este Hajduk 
cu 23 de puncte, iar 
Zeleznicear Sara
jevo ocirpă locul 3, 
cu 20 de puncte.

Cele ma\ mari dezUuzii ale 
turului le-au produs echipele 
Steaua Roșie Belgrad, campioana 
de anul trecut, și Dinamo Za
greb. deș au la dispoziție loturi 
foarte puternice, ambele forma-

„Campioana de toamnă' a Iu
goslaviei este F.C. 'Sarajevo. O 
surpriză, zm zice. dacă ne gtn- 
dim cd exact cu • • -
aceeași conducere 
trecut ea abia a 
troaradare !

Dar cum spunea 
echipei. Antici, fost 
acestei formații : „O 
exemplară a 
buna pregâtire. 
rilor ca $. Jocul 
torla’.te întflniri

aeelari tot. cu 
tehnied, aniU 
scdpat de re-

antrenorul 
jucător al 
mobilizare 

jucătorilor, 
accidentă-

tuturor
lipsa 
rezultatelor ce- 

ne-au adus pe
F.Q Sarajevo 
Hajduk belit 
Zelezn.ceo 
Partizan Belgrad 
Vardar Skop*ie
Rijeka

Dinamo Zagreb 
Osijek

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9. Buducno<>

10 Steaua roșie
11. Velez Mcsta«
12. Sloboda Tuz'c
13. Bugojno
14. Radnicik’ Nis
15. Pristina
16. Sutiesko
17. Voivodina
18 Dinamc Virfcovici

17
17 
*7
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17

11
9
7
7
9
6
6
7
7
6
6
5
5
5
5
5
4
4

3
5
5
6 
0
5
5
3
3
4
4
6
5
5
4
4
6
4

3 25-12
3 33-19
4 33 22
4 21-17
8
6
6
7
7
7
7
6
7
7
8
8
7
9

35-23
25-24 
?>2C
21- 24
22- 28
29-20
23-24
14-23
16-22
12-20
22-25 
21 25
18- 24
19- 31

25 
22 
X
20
18
17
17
17
17
16
16
16
15 
1!
14
14
14
12

la care, sincer săprimul loc.
fiu, nu ne așteptam". Adăugăm 
noi (cu 7
dintr-un total de 11 victorii, cu 3 
meciuri egale și 3 infringeri. deci 
cu 25 de puncte) F.C. Sarajevo 
așteaptă liniștită reluarea campi
onatului. la 17 februarie.

victorii consecutive
tatăl

clasată 
Split.

ții ocupă locuri modeste in cla
sament.

Din păcate, in campionat, dis
ciplina jucătorilor nu a fost ta 
înălțime, dovadă fiind cele 353 
de cartonase galbene și 25 roșii 
acordate fotbaliștilor in cele 153 
de jocuri ale turului (2.5 
tonașe de meci !!). Si încă

Victor BANCIULESCU

internaționali iugoslavi de valoare : 
centru, Zajcc (nr. 5) și în dreapta Katanec

OPT DECENII IN ȘA I
oameni pentru care sportul reprezintă 

foarte mult din viata lor. acestei activități dăru- 
indu-’ am si a ti la rin J tot ceea ce tu ei mai bun. 
Există in echitația mondială două exemple, mai 
mult decît grăitoare, in această privință. Unul 
este cel al lui Jose.’ Nerkcrmann (născut la 5 
iunie 1912. la Wiirtzburg). campion olimpic la 
dresaj, cu echipa R. r. T ;:c;
Tokio si in 1968 ta Ciudad de Mexico de alte 
citeva ori medalia* cu argint și bronz, in în
trecerea echipelo.- și în cea individuală, de mai 
multe ori laureat al campionatelor mondiale. 
„ST®?/ 3j astăzi.. la peste 72 de ani, la rom- 

■ Dar în r.f.G. există cum 
exemplu. chiar și mai șl...

Pyrmont care și-a
ea

F. Germania. în 1964 la

petițiile de călărie, 
spuneam încă i 
Anna Brennick 
sărbătorit cei... 
fiind concurență w 
de că.ărle. De altfel, opt decenii din viată l-a 
dedi- nt acestui frumos sport.

INTRĂ ÎN PALMARES
voluat ;n cele 12 par
ade, clasamentul celor 
mai buni titulari ai re- 
prezantativei 
este i 
Pfatînî 
7.92 p 
partide) 
nandez 
< 52 p 
oartide)

un ț
din Bad

90 de ani de viață în șa.
i la o competiție internațională

dodi -at acestui frumos
UN MECI CARE NU

..ll“-ie ..cocosului ga- 
tic- a avut in 1984 cel 
mal bun an din istoria 
sa. Cele 12 victorii In
ternaționale. din 
atîtea partide, ale 
nrezentativei ,A“.

anul trecut 
fotbaliștii francezi au 
avut și un joc la... pa
siv ! Este drept, nu cu 
o echipă națională, ci 
cu o formație de club 
Internazionale din Mi
lano. care. Intr-un

OPTIMISMUL
Pentatlonistul polo

nez Janusz Pyciak-Pe- 
ciak, campion olimpic 
în 1976 și campion mon
dial a fost suferind 
multă vreme. El s-a în
sănătoșit și de îndată 
«1-a șl reluat pregăti
rea sportivă, cu inten
ția mărturisită de 
mai... întrema 
Cum lucrurile au 
luat foarte bine.

vertficare. 
chiar la Paris, a obți
nut victoria cu scorul 
de 1—0 (a marcat Col- 
lcvatL 
Dar, 
nu se trec în 
sul eeneral.
LUI PECIAK
primeie teste 
tătilor fizice 
.ndici ridicați.
mai mult decît 
făcut, a declarat: „Sint 
convins că. dacă lucru
rile vor merge la fel 
«i în continuare. în 
1985 mă 
printre 
titlul de 
lumii*.

în mln. 83). 
astfel de Jocuri 

paîmare-

ale call- 
au arătat 

Peciak. 
satls-

voi număra 
candidați] la 
campion al

a se
fizic.
?vo-

lar
ÎNOTĂTORI Al AUSTRALIEI

tot 
re- 

........ .  ..  . cama 
o;oană a Europei, ca si 
victoria echipei ollm- 
cic-e ia j.q. de la Loc 
Angeles sînt. în aceas
tă nrivintă. argumente
le cele maî elocvente.

notelor acor- 
red actorii co- 

parîzîan 
“ pentru fie-

în ba’îi 
iatp d- 
tîd’nnnîuî

care Jucător care a e-

franceze 
următorul : 1.

(10 partide) 
2. Țigana (10 

I 7 87 p 3. Fer- 
(12 partide) 

4. Bossis (12 
) 7.51. 5. Giresse 

fîO partide) 7.48 c
Tn palmaresul 

1C8-1 al Franței 
rămîn Tnscrise

etc. 
din 

,.Ar 
__ cele 12 

victorii. Și totuși, res- 
pectînd adevărul., ade- 
’ ărat. trebuie să ară-

CEI MAI BUNI
Murray Bose si Dawn Fraser au fost de

semnați cei ms: buni înotători australieni din 
toate timpurii-. Alegerea aceasta are la bază 
suita de rezultate excelente ale celor doi spor
tivi. Rose spre exemplu a tost campion olim
pie la 40c m liber
I960 
liber 
medalii de argint si alt? două de 
Fraser a fost campioană olimpică la 100 
liber — 62.0 in 1956 61 2 in I960 șl 50.5 in I
performanță unică In istoria natației.

4:27.3 în 1956 șl 1:18.3 în
150- m liber — 17-58 9 în 1956 și 4X200 m 
— 5:23,6 Ir 1956. EI a mai ciștigat două 

bronz. Dawn 
oț’moică xla 100 m 

1964

Rubr««A i**
Romeo VILARA

I

aspect : gazdele au învins de 97 
de ori, oaspeții au sărbătorit vic
toria doar in 17 meciuri, 39 ter- 
minindu-se nedecis. Au fost 'mar
cate 408 goluri (2.7 de meci), iar 
media de meci a spectatorilor a 
fost sub 19 oon

Gheorghe GLlSlCI

La 18 și 19 ianuarie vor avea 
loc in Palatul sporturilor de la 
Paris-^ercy Întrecerile primei 
ediții a Jocurilor mondiale de at
letism. Pentru această importan
tă competiție și-au și anunțat 
participarea citeva federații inter
naționale : CEHOSLOVACIA : * 
mei : Jarmila Kratochvilova 
Renata Cernochova — 
bărbați : Ivan Uvizl - 
Jan Zvara — Înălțime 
ner — lungime. Jan 
triplu. Frantisek Jansa 
Lubensky — prăjină 
Machura „__ 1_1_ , ___
NE2A : bărbați : Li Jieqiane — 
60 mg. Cal Shu — înălțime. Chen 
Cuomin — .prăjină. Liu Yunuane 
— lungime. Zou Zhenxian — 
triplu : femei : Ni Xiuline — 
înălțime. Liao Wenfeo — lungl-

fe-
Sl 

m 
m

200 
3000

Jan Leit-
Cado — 
și Zdenka 
Remigius 

greutate : R. P. CHI-

me. Li Mei6u 
TRALIA : 
Brown _____ __
rraway și Nicole Boegman — 
lungime. Gael Martin — greuta
te. bărbați : Fred Martin — 60
m și 200 m Darren Clarke — 200 
m. Don Wright — 60 mg Michael 
Hilardt — 1500 m : R. D. GER- 
MANA : temei : Marita Kocn 
— 200 m like Gladisch — 60 mg. 
Helga Radke — lungime lnes 
Miiller — greutate bărbați : 
Thomas SchOnlebe — 400 m 
Beyer șl uit Zlmermann — 
tate : R.F
Claudia Losch — greutate i 
bați : Carlo Traenhardt și 
mar Mogenburg — inăltfme 
mas Wesslnghage — 3000 m Pe
ter Volmer — prăjină -te

greutate : AL'S- 
femei : Vanessa

înălțime. Robyn Lo-

Udo 
greu- 

GERMANIA ; femei : 
bâr-

D1 et- 
Tho-

• TELEX • TELEX Q TELEX @ TELEX • TELEX ©
ATLETISM • Cros la Madrid 

oe 12.6 km : L David Lewis (An
glia) 35:50. 2. 'Ezequiel Canaric 
(Portugalia) 35:58. Au luat star
tul 150 con cu ren ți.

HANDBAL • Finala
Africii" la juniori se va disputa 
între Egipt ș1 Nigeria. în 
f’nale : Egipt — Congo 25—13 Ni
geria — Angola 22—20

TENIS Campionatul mondial

.Cupe'

semj-

(WCT) la dublu, la Londra : Ba- 
Heinz Gunthardt — 
_ Hans Simon.sson

1—6 7—5 1—6 e Ma^t 
sub 21 ani la Birmn-

Novacek — Tulasne 6—4.
— Suaw 6—4. 
Korita 6—’ 6—3.

6—2. Mecir—
6—1 Brown —

las T.aroczv 
Anders Jarrvd
3—6 6—3
ters" -
=»ham :
6—2. G’ammalva
6—4 Westphal — 
Becker — Bale 6—2 
Sanche? 6—4
Ben ha bi les 6—4 6—1


