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Ne-am propus, in noul an și în cincinalul 1986-1990, să 
parcurgem o etapă nouă in dezvoltarea forțelor de pro
ducție, în ridicarea gradului de civilizație, a bunăstării 
poporului, in întărirea independenței și suveranității țării. 
Avem condiții să realizăm toate acestea. Avem însă nevoie 
de pace. Atit poporul român, cit și toate popoarele 
nevoie de pace 
planurile lor de 
înfăptui visele și 
independentă.

ou
Șipenîru q-și putea realiza programele 

dezvoltare econom'co-socială, pentru a-și 
dorințele de c viață mai bună, liberă și

I
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Proletari din toate țările, unifi-rj )

ipdrtul
Proletari din toate țările, uniti-vă )
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FELICITĂRILE AIMJLSAII PRIȘI0IMI1UI REPUBLICII
SOCIALISTE ROMÂNIA, TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU,

DE ȘEFII
Președintele Republicii So

cialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a primit, 
luni, 30 decembrie, pe șefii 
misiunilor diplomatice, pe re
prezentanții unor organizații 
acreditați în țara noastră, care 
au prezentat felicitări cu pri
lejul celei de a 38-a aniversări 
a proclamării Republicii și al 
Anului Nou.

La primire au participat 
tovarășa Elena Ceaușescu, 
tovarășii Constantin Dăscălescu, 
Ion Dincă, Gheorghe Oprea, 
Petru Enache, Nicolae Giosan, 
Ion Stoian, Silviu Curticeanu, 
Ilie Văduva, ministrul afaceri
lor externe, Vasile Pungan, 
ministrul comerțului exterior 
și cooperării economice inter
naționale, Aurel Duma, minis
tru secretar de stat la Minis
terul Afacerilor Externe.

Pentru a prezenta felicitări 
președintelui Nicolae Ceaușescu 
au venit ambasadorii : Repu
blicii Federative a Braziliei — 
Carlos dos Santos Veras, Re
publicii Filipine — Mario C. 
Beiisario, R.A. Siriene’ — 
Hayssam Barakat, Statelor 
Unite Mexicane — Luis Wybo 
Alfaro, R.P. Bulgaria — Todor 
Stoicev, Suediei — Per Bortii 
Koilberg, Republicii Islamice 
Mauritania — Yehdih Ould 
Sid’Ahmed, Republicii Cuba — 
Rodney A. Lopez, U.R.S.S. — 
Evgheni Mihailovici Tiajelni- 
kov. R.p. Bangladesh — Mus- 
lehuddin Ahmad. Franlpj —

Michel Rougagnou, Republicii 
Libaneze — Maurice Bassous. 
R.P. Polone — Boguslaw Sta- 
hura, Burundi — Paul Mun- 
yembari, Canadei — Jacques 
Simard, Austriei — Andreas 
Berlakovich, Belgiei — Frans 
Maes, Marii Britanii — Philip 
McKearney, R.F. Germania — 
Hartmut Wolfgang Schulze- 

Boysen, Finlandei — Jussi 
Montonen, Republicii Peru — 
Jaine Castro Mendivil, R. S. 
Cehoslovace — Jan Papp, 
R.P.D. Coreene — Zo Iang 
Guk, Republicii Portugheze — 
Luis Quartin, R.P. Mongole — 
Togoociin Ghenden, R.S. Viet
nam — Pham Duy Toan, Re
publicii Sudan — Ahmed M. 
Diab, R.P.S. Albania — Zoi 
Toska, R.F. Nigeria — Philip 
Binye Koroye, Jamahiriei A- 
rabe Libiene Populare Socia
liste — Abdul Hamid F. Far- 
hat, Turciei — Sureyya Yuksel, 
Japoniei — Masanari Ozaki, 
Regatului Thailandei — Ukrit 
Durayaprama, Republicii Gui
neea — Fode Cisse, Republicii 
Zimbabwe — Nicholas T. Go- 
che, R.P. Congo — Albert Ser- 
vais Obiaka, R.P. Chineze — 
Yu Hongliang, Republicii Isla
mice Pakistan — Ghulam Rab
bani, Italiei — Sergio Cattani, 
Republicii Irak — Safa Saleh 
Mahdi al Falaky, Republicii 
Tunisiene — Lyes Gastli, Re
gatului Maroc — Abdel Wahab 
Chorfi, Republicii Indonezia — 
Raden Hernan Benny Mochtan ; 
însărcinați! cu afaceri ad-inte- 
rim ai : Republicii Liberia — 
Webster Simpson, Chile — Pa
blo Cabrefa Gaete, Republicii 
Orientale a Uruguayului — 
Marco Eduardo Avelaneda Ca- 
purro, Norvegiei — Myhre 
Kjellag, R.P. Benin — Victor 
Codo, Spaniei — Fernando A- 
rias Gonzalez, R.S.F. Iugosla

via — Ljubomir Kuzmanovic, 
Danemarcei 
Kragholm, 
Kubu-Ki 
Elene — 
kopoulos,
J. van Vollenhoven, Regatului 
Hașemit al Iordaniei — Sultan 
Souod Al Kadi, R.A. Egipt — 
Farouk Mohamed Safwat, Re

Soren Mehlsen 
Republicii Zair — 
Phobaa, Republicii 
Athanase Thcodora- 
Olandei — Radinck

publicii Algeriene Democratice 
și Populare — Amar Belani, 
Republicii Islamice Iran — 
Mehdi Sadeghi, R.D. Germane
— Siegfried Beyer, S.U.A. — î? 
Henry L. Clarke, R. P. Ungare
— Tibor Hodicska, Israelului jî
— Shmuel Meirom, Republicii î- 
Argentina — Carlos Alberto 
Passalacqua, Republicii Colum- 
biei — German Ramirez Bulla, ig 
Indiei — Bal Anand, Republi
cii Gaboneze — Mbolo-Otongo 
Boniface, Republicii Venezuela
— Nestor Castellanos, Mala- 
yeziei — Mohammad Bin Alias, 
vicereprezentantul permanent 
al Organizației pentru Elibe
rarea Palestinei, Ibrahim Ta- 
mim.

Diplomații 
tovarășului 
din partea 
guverne, a 
ganizațiilor 
zintă, calde 
sănătate și 
succese în 
activitate- ce 
fruntea statului român, spre 
fericirea și bunăstarea poporu
lui, pentru prietenie, înțelegere 
și conlucrare între toate națiu
nile, pentru securitate, colabo
rare și pace in lume.

Mulțumind pentru 
și urările adresate, 
cuvintul tovarășul 
CEAUȘESCU.

Cuvînlarea rostită 
ședințele Republicii a fost ur-

%

au transmis 
Nicolae Ceaușescu 
șefilor de state și 
conducătorilor or- 

pe care le repre- 
felicitări, urări de 

fericire, de noi 
rodnica și bogata 

! o desfășoară in 
.„Iui român, -----

felicitările 
a luat 

NICOLAE

mărită cu deosebită atenție și 
interes, fiind viu aplaudată.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a ridicat o cupă de șampanie 
în sănătatea diplomaților pre- 
zenți, urîndu-Ie multă sănătate, 
fericire și succese în activita
tea lor, precum și tradiționalul 
„La mulți ani !“•

%

Desen de Rodica Ș1CLOVAN

1935 UN AN 1986

de pre-

DE NOI ÎMPLINIRI
ÎN MUNCĂ Șl VIAȚĂ

Cu inimile pline de bucurie 
și mîndrie pentru minu
natele noastre împliniri de 

viață și de muncă, ne pregă
tim, acum, tn aceste ultime 
ore ale lui ’85, să ne luăm ră
mas bun de la anul atîtor mari 
evenimente și sărbători cu a- 
dinci și puternice rezonanțe, a- 
nul în care s-au împlinit două 
decenii de cînd, la Congresul 
al IX-lea al partidului, în 1965, 
a fost inaugurată epoca cea 
mai rodnică din multimilenara 
existență a bravului popor 
român, „EPOCA NICOLAE 
CEAUȘESCU". O epocă de glo
rie, în care, strîns unit în ju
rul partidului, al cîrmaciului 
său înțelept, cel mai Iubit fiu 
al națiunii, ctitorul vieții noi 
a României socialiste, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, po
porul nostru a străbătut, spre 
stima lumii întregi, drumuri 
luminoase de remarcabile în
făptuiri, obținute în toate do
meniile de activitate, inclusiv 
in cel al mișcării sportive, care 
a înregistrat, în acest răstimp, 
cel mai impetuos avînt din în
treaga sa istorie.

Angajată intr-un amplu pro
gram de dezvoltare economico- 
socială, România a devenit as
tăzi o țară înfloritoare, cu o 
industrie in continuu progres 
și o agricultură în plin proces 
de intensificare și moderniza
re, cu o impetuoasă afirmare 
a științei, învățămîntului și 
culturii. In mod firesc cu dra
goste șl recunoștință, poporul 
nostru asociază toate izbînzile 
acestor 20 de ani cu proeminen
ta personalitate a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu — sim
bol strălucit al unității de 
nezdruncinat dintre partid și 
popor. Este izvorul nemărgini
tei încrederi cu care toți fiii 
patriei au intrat In cel de al 
treilea deceniu al „EPOCII 
NICOLAE CEAUȘESCU", pri
vind spre viitorul de aur al 
României, prefigurat de istori
cul Congres al XIII-lea al parti
dului, eveniment de excepțio
nală însemnătate în viata po
litică ș> social -economică a tă
rii, care a stabilit direcțiile

(Continuare în pag. a 2-a)

Redacția ziarului nostru urează 

cititorilor, colaboratorilor 

și corespondenților săi 

„LA MULTI ANI r

CU DĂRUIRE ÎN PRODUCȚIE, CU PASIUNE ÎN ARENĂ

însemnări dintr-o asociație sportivă feroviară

Pe antrenorul Aurel Râdu- 
lescu, tehnician principal la 
Depoul C.F.R. Palas-Constanța, 
l-am cunoscut cu ani in urmă, 
acolo, la locul său de muncă, 
in fața unui banc de probă, 
înconjurat de cițiva tineri care 
descifrau de la „nea Aurel" 
nu numai tainele meseriei, ei

și minuirea cu dibăcie a balo
nului oval.

GindurUe, trăirile acestui om 
dăruit trup și suflet asociației 
sportive feroviare sint îndrep
tate spre o singură țintă : pro
movarea in elita rugbyului ro
mânesc. Cu doi ani in urmă, 
echipa se afla pe primul loc în

divizia secundă a țării, pregă- 
tindu-se cu asiduitate pentru 
intilnirile din baraj — un vrim 
pas spre virful piramidei. Dar 
visul nu a devenit realitate !

Petre GHEORGHIU

(Continuare în pag. a 2-a)



COMPETIȚII SPORTIVE OMAGIALE Un deziderat al fotbalului nostru in 1986
BUCUREȘTI. In organizarea 

clubului Progresul, recent s-a 
desfășurat o competiție de 
scrimă (sabie) pentru copii și 
juniori, In intimpinarea zilei 
de 30 Decembrie, la care au 
luat parte reprezentanții prin
cipalelor secții din Capitală.

în proba rezervată trăgători
lor intre 13—15 ani, locul I la 
echipe a revenit sabrerilor de 
la U.C.B. (antrenor, prof. Gh. 
Bârdan, în următoarea alcătui
re ■ Bănică, G. Băcău, Dobrin. 
sportivii aceleiași asociații au 
dominat și turneu] individual: 
pe locul I. Bănică, urmat de 
A. Băcău, G. Băcău și Do
brin. Bine s-au comportat și 
Mavra che (Steaua) situat pe 
locul 5. Vintilă și Dina (Pro
gresul). care au ocupat locuri
le 6 și, respectiv, 7.

Vasile TIMUC
ORADEA. Consiliul județean 

al sindicatelor Bihor, cu spri
jinul asociațiilor sportive Ra
pid și Eternit Oradea. în cola
borare cu comisiile județene de 
specialitate de pe lingă 
C.J.E.F.S. Bihor, au organizat o 

HANDBALISTELE DE LA TG. MUREȘ
ÎNVINGĂTOARE LA SOLIA

REZULTATE DIN DIVIZIA „B“ DE VOLEI

serie de întreceri sportive 
omagiale dedicate zilei de 30 
Decembrie. Astfel, In sala E- 
ternit din Oradea s-a desfășu
rat concursul de tenis de ma
să la care au participat sportivi 
și sportive din Baia Mare, Sa- 
tu Mare și Oradea. în con
fruntarea fetelor. pe primele 
trei locuri s-au clasat Emeșe 
Marton, Clara Vitoș și Emeșe 
Szabo (toate de la Eternit), iar 
la băieți ordinea a fost Anto- 
niu Dărăban, Csaba Csiszar 
(ambii de la Eternit) și Vasile 
Illi (Voința Satu Mare). Pe e- 
chipe cupa a revenit (atît la 
fete, cît și la băieți) formați
ilor Eternit.

O interesantă întrecere a a- 
vut loc și în sala CSȘ nr. 1 
din Oradea. Timp de trei zile 
s-a desfășurat un turneu de 
fotbal feminin, cu participarea 
formațiilor Tractorul Brașov, 
Juventus București. I.M. Cod- 
lea și Rapid Oradea. Locul 1 
și cupa pusă în joc au fost 
cucerite de echipa Rapid Ora-

Ilie GIHȘA

zsi, Adriana Bărbat, Zita Biro 
și Ana Moceanu.

★
Turneul internațional femi

nin de handbal de la Leipzig 
(R.D. Germană) a revenit e- 
chipei S.C. Leipzig — 6 punc
te, urmată de formațiile Știin
ța Bacău — 4 puncte. S.C. Em- 
por Rostock — 2 puncte și To- 
polniky (Cehoslovacia) — zero 
puncte.

Rezultatele înregistrate in ul
tima zi a competiției : S. C. 
Leipzig — Știința Bacău 31—24 
(16—16) ; S.C. Ernpor Rostock — 
Topolniky 19—18 (8—9).

MAI MULTA
S-a spus că, în general, tu

rul recent încheiat al Diviziei 
„A“ a fost mai dinamic, mai 
dens. Aceasta este și impresia 
spectatorilor. Dar o cifră, una 
singură, manifestă o oarecare 
rezervă. In turul campionatu
lui 1985—86 s-au marcat mai 
puține goluri decît in cel pre
cedent. E adevărat, doar cu 
cinci mai puțin, dar, oricum, 
diferența rămîne.

Sigur că aceste doar cinci 
goluri mai puțin nu spun mare 
lucru — se poate vorbi cel 
mult despre un statu quo, care 
e și mai supărător. Ideea 
statu quo-ului este întărită și 
de faptul că in ’84—’85 s-au 
tras 3 642 de șuturi, în timp 
ce în recent încheiatul tur 
s-au tras ...3 644.

Șl totuși, ceva se mișcă... A- 
nul trecut s-au obținut 18 vic
torii în deplasare. Anul acesta 
numărul a crescut la 22. Dar 
și mai îmbucurător este faptul 
că în timp ee anul trecut 
.cvartetul" fruntaș obținuse 14 
din cele 18 victorii, acum, din 
cele 22 de victorii, nu mai pu
țin de 10 au fost obținute de 
„restul plutonului", față de cele 
numai 12 ale „cvartetului". Li
derul acestei frumoase riposte 
este F.C. Argeș, care a reușit 
nu mai puțin de trei victorii în 
deplasare.

în campionatul nostru, care 
este, deseori, prea monoton, a 
existat un meci mai altfel, 
care a fost primit cu aplauze 
pe toate stadioanele, prin in
termediu] tranzistoarelor. Este 
vorba de meciul F.C. Argeș — 
Politehnica Timișoara, care a 
oferit spectacolul a șapte go
luri, ca la Hamburg sau la 
Liverpool și, mat mult, ne-a 
prezentat o echipă fără pre
tenții (pînă atunci), adică 
,,PoIi“, conducînd cu 3—0 în mi
nutul 40, ceea ce se intîmplă 
(la noi) cam o dată la cinci 
ani. în cele din urmă a fost 
4—3 — altă răsturnare senza
țională. mai altfel — cu toate 
că, spun timișorenii, această

GENEROZITATE ÎN JOC!
răsturnare a fost în primul 
rind... opera arbitrului, care a 
acordat un penalty gratuit la 
0—3, lucru pe care observato
rul federal, C. Manușaride. 
nu-l împărtășește. Dincolo de 
această dilemă, meritele echi
pei timișorene sînt cu totul 
remarcabile in acest tur, eu 
atît mai mult cu cit noua echi
pă a Iui Cosmoc a reușit și 
acel 4—2 la București, cu Vic
toria.

Ajungind aici, ne apropiem 
de ceea ce ar trebui să adauge 
campionatul nostru. Este vorba 
de plusul de generozitate, de 
plusul de risc, adică de ceea 
ee caracterizează multe din 
campionatele naționale din alte 
țări. Apariția neașteptată a 
echipei timișorene este plină 
de sugestii. Fără să absoluti
zăm, „Poli" e abia la început 
de drum și continuă să se afle 
In zona Iui —3 ; trebuie să 
legăm lipsa de crispare a fos
tului secund al „naționalei" de 
o anume eliberare in jocul ti
mișorenilor. In ultima parte a 
turului, timișorenii s-au «indii 
in primul rind la ceea ee joa
că ei și abia după aceea Ia 
ceea ce joacă adversarii. Poa
te că ți Cosmoc, care a trecut 
prin multe și a gustat din toa
te, a regăsit filozofia simplă a 
Jocului cu J mare, care nu se 
gîndește nici o clipă să stea 
ca pe ghimpi timp de nouă
zeci de minute în așteptarea 
acelui 0—0, pentru care fotba
lul bulgar nu acordă nici un 
punct echipelor in cauză. (Mă
sură îndoielnică, totuși, pentru 
că — ne aducem aminte — 
acum 16 ani, pe Jalisco, ]a 
Guadalajara, acel 0—0 din me
ciul Brazilia — Anglia a fost 
rodul unui meci înverșunat, 
unul dintre cele mai aprige 
ale „Mtindialului".)

Nu știm ce trebuie făcut pen
tru ca echipele noastre, indi
ferent de valoare, să riște mai 
mult, să înmulțească numărul 
acțiunilor de atac. Timișorenii 
au făcut începutul. mareînd

trei goluri Ia Pitești, 
Progresul, cu Victoria, 
Steaua, pe Gbencea. 
simplă schimbare de 
tactic sugerează că

patru pe 
două eu
Această 
registru 
fotbalul

nostru are destule resurse ne
fructificate. (Să sperăm că și 
Corvinul își va reevalua po
tențialul real și se va mîndri 
nu numai cu victoriile catego
rice pe teren propriu... acel 
0—0 cu Dinamo nu spune încă 
nimic, deoarece a fost conse
cința expectativei care vizează
scurgerea timpului, în defa
voarea spectatorului și a ...fot
balului.).

Să mai amintim că retrogra
darea nu mai e un spectru 
care ar submina echipele? în 
ultima vreme, cele trei serii 
de ,,B“ au orașe cu nimic mai 
prejos decît cele ale primei 
divizii. Uneori schimbarea de 
aer nu face decît să reînarme- 
ze echipele pentru anul urmă
tor. Este mai mult decît o Di
vizie „B" aceea în care joci la 
Galați, la lași, la Bistrița, la 
Petroșani, la Arad, la Baia 
Mare, la Sibiu, la Satu Mare 
ș.a.m.d.

Fotbalul nostru are nevoie 
de ferestre deschise spre poar
ta adversă. Sigur că se va pu
tea da imediat o replică. (în 
fotbal, replicile sint mereu pre
zențe.) Se va putea spune că 
echipa României s-a calificat 
„pentru Franța" mareînd 9 go
luri și „a pierdut Mexicul" de
și a marcat mai multe goluri 
(12), cu același număr de me
ciuri. (Echilibrul atac-aoărare
va fi o veșnică dezbatere.) 
Dar. dincolo de aceste calcule 
mai mult sau mai puțin teh
nice. fotbalul nostru are ne
voie de mai mult elan in aîac, 
eu orice risc, pentru a ajunge 
Ia un plus de dinamism, pe 
baza căruia se pot dezvolta 
nenumărate variante tactice, 
adică Jocul rn J mare.

locn CH'RSLĂ

In cea de a opta etapă a Cam
pionatului republican de volei — 
Divizia „B“ de tineret — s-am 
obținut rezultatele:

feminin. Seria I: C.S.U. — 
l.E.F.S. București — Chlmpex 
Constanța amînat, Brainconf Bră
ila — ASSU Craiova 3—2, Chimia 
Tr. Măgurele — Ceahlăul TCMRIC 
P. Neamț 3—0. C.P. București — 
Hidrotehnica Focșani 3—1. Co
merțul Constanța — Metal S3 
București 3—1. Oltcit Craiova — 
C.S.M. Oțelul Tîrgovlște 3—0; Se
ria a Il-a: Armătura Zalău — 
Explormln Caransebeș 3—0, Poli
tehnica Timișoara —■ GIGCL Bra
șov 3—0, CSM Lugoj — FI. roșie 
II București 3—0, Metalotehnica 
Tg. Mures — Maratex B. Mare 
0—3, Voința București — Olimpia 
Oradea 3—0, Universitatea Cluj- 
Napoca — I.T. București Elec-

tra 3—0. MASCULIN, Seria 1 : 
Vulcan București — SARO Tîrgo- 
vlște 3—1, IATSA Dacia Pitești
— Calculatorul n București 3—0, 
I.T. București Electra — CSM 
Delta Tulcea 0—3, Spartacus Bră
ila — Prahova Ploiești 3—1, ASA 
Buzău — CSU Galați 3—2, Viito
rul Bacău — Gloria Tulcea 3—0: 
Seria a Il-a: Explorări Știința B. 
Mare n — Metalul Hunedoara 
3—0, Oltul Rir. Vîlcea — Oțelul 
Dr. P. Groza 3—0, IOR București
— ASA Sibiu 3—2, Rapid Bucu
rești — Voința Zalău 3—0. Voința 
Alba lulia — Tractorul n Bra
șov 3—0, CSM Caransebeș — 
PECO Ploiești 3—1 "■
dențl: N Mateescu, 
Vasilica Toader, A.
Crișan, I. Pocol, M. 
Popa, N. Costin, Tr.
Crețu, C. Albu, I. Domuța)

CU DĂRUIRE IN
(Urmare din pag 1)

PRODUCȚIE, CU PASIUNE IN ARENA

(Corespon- 
Gh. Lazăr, 
Lungu, A. 
Magda, C. 
Enache, C.

Necazul nu i-a copleșit pe 
constănțeni, dimpotrivă, i-a 
stimulat și mai mult tn pre
gătire. Totul a fost reluat de 
la început. Muncă, zeci de ore 
de travaliu intens la antrena
mente, dar și tn producție, In 
iureșul întrecerii socialiste, pen
tru ca depoul lor să ocupe un 
loc de frunte.

Șeful coordonator al depoului, 
inginerul Aurică Gheorghiu, in
tr-un moment de răgaz, ne-a

UN AN DE NOI ÎMPLINIRI ÎN MUNCĂ Șl VIAȚĂ
; Urmare din pag. I)

fundamentale ale dezvoltării 
României in perioada 1986— 

• 1890 și orientările de perspec
tivă pînă in anul 2000.

în această atmosferă de pu
ternică efervescență politică, 
țara întreagă a sărbătorit, în 
anul pe care-1 încheiem, cea 
de a 41-a aniversare a victo
riei revoluției de eliberare so
cială și națională, antifascistă 
și antiimperialistă, de la 23 
August 1944, și împlinirea a 38 
de ani de la proclamarea Repu
blicii, la 30 Decembrie 1947, 
evenimente politice majore că
rora oamenii muncii din întrea
ga țară le-au dedicat noi 
importante succese obținute 
Îndeplinirea planului pentru 
cest ultim an al celui de-al 
jea cincinal.

1985 a adus unele ovoeese re
marcabile și mișcării sportive 
din patria noastră. în lumina 
prețioaselor indicații și orien
tări cuprinse în Mesajul adre
sat de 
Ceaușescu, 
partidului, 
a mișcării 
fost aduse importante perfec
ționări marii competiții sporti
ve naționale „Daciada". între
cerile celei de a 4-a ediții, la 
care au participat peste 7 000 000 
de copii tineri și oameni ai 
muncii desfășurîndu-se cu mai 
multă continuitate. într-un nu
măr sporit de cluburi și asocia
ții sportive. S-au evidențiat.

și 
in 
a-
7-

tovarășul Nicolae 
secretarul general al 
Conferinței pe țară 

sportive din 1982. au

printr-o bună organizare și par
ticipare, manifestările dedicate 
„Anului Internațional ai Tine
retului" și competiției naționale 
„Daciada", marea majoritate a 
celor 200 de finale pe țară, Ia 
sportul de masă și de perfor
manță, 
sărbători sportive, cu o largă 
audiență 
lui, ale oamenilor muncii. Cu 
o serie de frumoase reușite în 
îndeplinirea prevederilor Pro
gramului de dezvoltare a edu
cației fizice și sportului s-au 
înscris și activitățile pentru 
trecerea normelor complexului 
„Sport și Sănătate", acțiunile 
turistice de masă și alte ma
nifestări sportive.

Unele rezultate de valoare au 
fost obținute și în sportul de 
performanță, reprezentanții ță
rii noastre cucerind circa 700 
de medalii la campionatele mon
diale și europene, Jocurile Mon
diale Universitare, campiona
tele balcanice și concursurile 
„Prietenia". Un frumos bilanț, 
la realizarea căruia și-au adus 
o contribuție deosebită sporti
vii de la lupte greco-romane. 
haltere, tir, gimnastică, canotaj, 
atletism, box, judo ș.a. Rezul
tatele puteau fi, desigur, mai 
bune dacă și în alte discipline 
se muncea mai bine, 
multă dăruire, dacă, 
lor, și contribuția 
de la baschet, volei, 
nis, fotbal etc. ar 
măsura cerințelor și 
create. După cum,

constituind adevărate

in rindurile tineretu-

j unsuri continuă să se mani
feste și In sportul de masă, In 
asigurarea continuității și a 
creșterii calitative a întreceri
lor desfășurate în cadrul „Da- 
ciadei". Conștienți de existența 
acestor lipsuri și rămineri in 
urmă, slujitorii mișcării noastre 
sportive pășesc In 1986, 'primul 
an al celui de-al 8-lea cinci
nal, cu ferma hotărîre de a 
munci mai mult și mai bine, 
cu toată priceperea și dăruirea, 
pentru a răspunde, prin rezul
tate cît mai bune, grijii părin
tești pe care partidul, personal 
tovarășul Nicolae 
poartă milioanelor 
din țara noastră, 
condiții de viață . 
multilaterală create tineretului, 
tuturor oamenilor muncii din 
scumpa noastră patrie.

mărturisit : „Facem parte din- 
tr-o mare familie muncitoreas
că. Noi știm să obținem vic
torii pe ambele terenuri : in 
producție și in sport. Minusu
rile, deficiențele le analizăm cu 
răspundere, pentru că 
mai mult de la fiecare 
noi".

Din lotul de acum doi 
mai rămas doar cîțiva jucători 
mai experimentați. In schimb, 
au venit în echipă o serie de 
tineri crescuți si educați in ca
drul Liceului industrial C.F. 
Palas. Directorul, un mare iu
bitor și sprijinitor a! activității 
sportive, inginerul Ilie Enache, 
a ținut să ne precizeze : „El- 
levii noștri învață să profeseze 
In viitor meserii utile dezvol
tării și modernizării căii ferate, 

din 
in
a

vrem 
dintre

ani au

dar și să devină sportivi 
ce în ce mai buni. Acum, 
echipa noastră de rugby

de tineri ta- 
Barbu, Cris- 

Adrian Cio- 
Daniel Arghir

promovat o serie 
tentați, ca Eugen 
tian Constantin, 
can, Daniel Arghir (lăcătuși). 
Constantin Ștefan si Dăruț Tă
tara (electricieni). Sint nume 
despre care vom auzi, nu peste 
mult timp, numai de bine".

La încheierea turului, C.F.R. 
Constanța ocupă tn Divizia „B" 
(seria a 111-a) locul intii, la 
egalitate de puncte cu forma
ția „Constructorul", dar bene
ficiind de un esaveraj superior. 
Petrică Vlăsceanu (lăcătuș), 
Nicolae Sandu, Vaier Nate 
(mecanici de locomotivă) sint 
doar cîțiva dintre jucătorii care 
au readus In inimile suporte
rilor speranța promovării pe 
prima scenă a țării.

Feroviarii constănțeni — prie
teni ai sportului — vor si con
firme că știu lupta cu ardoare 
pentru victorie.
■■nu iurir~ iwT ii ...ii —

ADMINISTRAȚIA DE STAT LOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ
ASTAZ1, MARȚI 31 
ESTE ULTIMA ZI 
CIPARE LA 
TRAGERE
LOTO A REVELIONULUI 

1 IANUARIE ISȘt

DECEMBRIE,
DE PARTI-

TRAD1ȚIONAI.A 
EXTRAORDINARA

DIN

12 extrageri 
in trei faze, 
numere. Vă

tre-

CU 
re-

Ceaușescu, o 
de sportivi 
minunatelor 
și afirmare

• S-a Intrat, deci, în ultima zi 
de procurare a biletelor la cea 
mal mare tragere a anului — 
TRAGEREA EXTRAORDINARA 
LOTO A REVELIONULUI, 
avea loc mîine miercuri 1 
rle 1986.

Autoturisme „DACIA
excursii in U.R.S.S., precum și 
mari sume de bani (de valori 
fixe și variabile), acestea sint 
cîștlgurile care se acordă la tra-

ce va 
ianua-

1300“,

cu mai 
la rândul 
sportivilor 
rugby, te- 
fi fost pe 
condițiilor 

unele nea-

Următorul număr al ziarului nostru va apărea vineri
3 ianuarie

A.S. LOTO-PRONOSPORT

1986

ureaiâ tuUror 
participanților

diționala tragere, la care nu 
buie să lipsiți.

Se efectuează 
cite 10 numere, 
un total de 120
comandăm ca Ia această deose
bită tragere să participați pe 
variante combinate și combina
ții „cap de pod", cu care puteți 
obține suite de cîștlguri la mai 
multe categorii.

Oferiți celor dragi bilete la 
tragerea extraordinară Loto a 
Revelionului, care pot fi transfor
mate In cadouri plăcute la în
ceput de an. Vă dorim succes!

Agențiile Loto-Pronosport, îm
podobite sărbătorește, vă așteap
tă deci numai ptnă astă seară 
— la orele obișnuite de închide
re — pentru procurarea biletelor.

• Tragerea extraordinară Loto 
a Revelionului de mîine, miercuri 
1 Ianuarie 1986. va avea loc în 
București, In sala clubului din 
str. Doamnei nr. 2. cu începere 
de la ora 17,30, urmînd ca rezul
tatele acestei trageri să fie ra
diodifuzate la ora 19 45 pe pro
gramul I.
• Agențiile Loto — Pronosport

și vînzătorii volanți din întreaga 
tară oferă in aceste zile (in a- 
fara lozurilor obișnuite șl speci
ale) și LOZUL ANULUI NOU — 
emisiune specială limitată, ce 
atribuie autoturisme „DACIA 
1300' .
cîștlguri tn bani, 
nouă emisiune de 
gurile suplimentare se 
din fondul special 
trațlei. In plimbările dv. prileju
ite de sărbătorirea începutului 
de an, jucați la LOZ IN PLIC 
procurîndu-vă LOZUL ANULUI 
NOU!

specială limitată, 
autoturisme ~ 

șl o gamă variată de mari
* * 1 ‘ La această

Echipa feminină de handbal 
Mureșul Tg. Mureș a partici
pat. la Sofia, la turneul inter
național organizat de clu
bul VIF G. Dimitrov din ca
pitala Bulgariei. Handbalistele 
mureșene au ocupat locul I în 
clasamentul final, învingînd 
cu 30—24 pe ocupanta locului
I in campionatul Bulgariei, Mla- 
dost Loveci, cu 31—27 pe Kre- 
mikovschi Sofia și cu 29—26 
pe VIF Sofia. Handbalista mu- 
reșeană Estera Laszîo a fost 
declarată golgetera turneului 
(30 de goluri marcate). S-au 
mai comportat bine. Eva Mo-

sezon, cîști- 
acordă 

al Admlnis-



CUNUNĂ DE LAURI
A SPORTULUI ROMÂNESC
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Sâ facem, deci, în așa fel incit marea competiție sportivă 
națională „Daciada" sâ cuprindă, practic, în cadrul 
ei, întregul tineret a! patriei, sâ se afirme tot mai puternic 
ca o uriașă mișcare de masă, care să asigure participarea 
celor mai largi categorii de oameni ai muncii de le orașe 
și sate la practicarea organizată și sistematică a ezerciți- 
ilor fizice, sportului și turismului — acesta fiind obiectivul 
fundamental pus de partid în fața mișcării noastre 
sportive în această perioadă.

NICOLAE CEAUȘESCU
19 august, 1976... In strălu

cita Cuvîntare a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretarul 
general al partidului nostru, 
între Sftîtea alte aprecieri și 
prețioase indicații, scîrrteia, în 
calde și emoționante lumini de 
grijă părintească și vibrant pa
triotism, îndemnul mobilizator 
al organizării unei ample com
petiții sportive naționale, care 
să poarte un nume românesc 
și care să devină o largă miș
care de masă, cuprinzînd în
tregul tineret al patriei. A fost 
generoasa inițiativă care a de
venit „actul de naștere'1 al 
„Daciadei" — adevărată Olim
piadă a sportului românesc, 
cea mai mare, prin dimensiuni, 
și cea mai importantă, prin 
semnificații, competiție din în
treaga istorie a sportului nos
tru de masă și de performantă.

De atunci, de aproape un de
ceniu, peste bradul împodobit, 
la cumpăna dintre ani, cu zeci 
și sute de medalii și trofee 
cucerite de „tricolorii" noștri 
pe toate meridianele lumii, se 
așterne, mereu mai bogată, 
mereu mai strălucitoare, cunu
na de lauri a „Daciadei", cea 
care, înainte de toate, expri
mă, cu o mare putere de con
vingere, dimensiunile, vigoarea 
și conținutul unei mișcări spor
tive care, asemenea tuturor 
celorlalte domenii de activi
tate, în „EPOCA NICOLAE 
CEAUȘESCU" a cunoscut cea 
mai impetuoasă dezvoltare și 
afirmare multilaterală.

Iată-ne, din nou, la ora bi
lanțului. Am putea să ne o- 
prim doar asupra numărului — 
peste 7 000 000 — de partici
pant la întrecerile celei de a 
4-a ediții a marii competiții 

sportive naționale, pentru a 
putea s^iune cu mindrie că 
„Daciada" înseamnă tot mai 
mult o bogată „experiență ro
mânească", în continuă înflo
rire și perfecționare, spre re
cunoașterea și aprecierea 
multor mișcări sportive din în
treaga lume. Pentru că, din
colo de acest număr, avîntul 
neîntrerupt al educației fizice 
și sportului, activități de inte
res național in patria noastră, 
de tot mai larga cuprindere a 
tineretului, a maselor de oa
meni ai muncii, „Daciada" 
contribuie tot mai puternic la 
creșterea aportului mișcării 
noastre sportive la formarea și 
educarea sănătoasă pentru 
muncă și viață a tinerei gene' 
rații, la înfăptuirea politici 
generale a partidului și statu
lui nostru, care pune întotdea
una în centrul preocupărilor 
omul, dezvoltarea sa multila
terală.

Regăsim. în pragul acestui 
sfîrșit de an, în „cununa de 
lauri" a mișcării noastre spof- 
tive și alte repere definitorii 
ale bilanțului ’85 : peste 
4 700 000 de participanți la tre
cerea normelor complexului 
polisportiv „Sport și Sănătate", 
aproape 4 000 000 ia acțiunile 
turistice, sute de mii la prac
ticarea gimnasticii la locul de 
muncă... Ceea ce înseamnă, de 
asemenea, contribuții importan
te la creșterea rolului și con
tribuției culturii fizice șl spor
tului în procesul educării so
cialiste și formării omului nou, 
in întărirea sănătății și vita
lității națiunii noastre.

Au fost multe și frumoase 
manifestările organizate în 1985 
— Ann! International al Tine

Prieteni buni, din anii copilăriei : mișcarea in aer liber, exercițiul fizic, sportul. Ceea ce în
seamnă, de fapt, sănătate, frumusețe fizică și morală...

retului — în cadrul competiției 
naționale „Daciada", aproape 
200 dintre acestea adevărate 
sărbători sportive — finalele 
pe țară la sportul de masă și 
de performanță, în care re
zultate deosebite au obținut re
prezentanții municipiului Bucu
rești și ai județelor Maramu
reș, Suceava, Brașov, Cluj, Si
biu, Timiș, Mureș ș.a. Dar, 
putem, oare, să nu ne gîndim, 
în aceste clipe de bilanț, și la 
strădaniile și frumoasele reu
șite ale celor din județele Me
hedinți, Bistrița-Năsăud, Bu
zău, Gorj, Hunedoara, Mureș, 
Prahova, Sălaj, Tulcea, Vran- 
cea, care au adus pe marea 

scenă a „Daciadei" aproape în
tregul tineret din școlile și sa
tele acestor județe ? Au fost, 
ne reamintim, nenumărate fi
nale pe țară la organizarea că
rora slujitorii sportului au de
pus multă pricepere, muncă și 
pasiune. La fel de prețioasă a 
fost, insă, și munca acelor in
structori obștești care — ade
sea anonimi — într-o școală 
mai îndepărtată, într-o unitate 
mal mică de producție, chiar 
într-o grădiniță dintr-un oră
șel abia apărut pe harta țării 
au reunit doar cîteva zeci de 
copii sau tineri la întrecerile 
„căluțului de fildeș", „cutezăto
rilor" sau „fulgilor de nea"!

Pentru mulți, întrecerile la 
care ne gîndim au însemnat 
prima cunoștință cu „Daciada", 
începutul unei prietenii pe cit 
de atrăgătoare, pe atît de ne
cesare pentru dezvoltarea lor 
armonioasă, pentru frumusețea 
lor fizică și morală.

Oamenii sportului, „oamenii 
«Daciadei»" nu pun insă numai 
lumini în bradul împodobit 
sărbătorește ; le așează acolo 
unde trebuie cu grijă și ade
văr, tocmai pentru că ei, ca 
și noi toți, doresc să facă și 
maî bogată, pe măsura cerin
țelor, această frumoasă cunu
nă de lauri a sportului româ
nesc. Cu această dorință este 
întîmpinat, acum. Noul An, un 
an in care vor trebui mult mă
rite eforturile pentru cuprin
derea întregului tineret în în
trecerile „Daciadei", pentru ca 
accentul să nu mai fie pus 
aproape în exclusivitate pe 
formele competiționale, ci, în 
paralel, să se manifeste o 
preocupare constantă și pen
tru formele simple de practi
care individuală a exercițiilor 
fizice și sportului, pentru o ge
neralizare mai largă a experien
ței acumulate de toate- or
ganele și organizațiile sportive 
și — obiectiv prioritar — pen
tru creșterea calității acțiuni
lor, manifestărilor și întrece
rilor organizate în cadrul marii 
competiții naționale, astfel în
cît, la finele celei de a 5-a 
ediții a „Daciadei" această a- 
devărată cunună de lauri a 
sportului românesc să pri
mească noi străluciri, răsplată 
a condițiilor create, a gîndu- 
rilor și faptelor noastre.

Dan GÂRLESTEANU
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jî , i in acest an, pe care it încheiem im-
•+ preună cu cei dragi in jurul pomului
' de iarnă împodobit sărbătorește, au

0 fost multe zilele si nopțile cind am 
așteptat, cu interes și emoție, lingă te- 

S; le fon sau telex, veștile de la trimișii 
noștri sau de la agențiile internaționale de 

Jî presă. Și multe au fost zilele și nopțile cină 
am aflat că minunății noștri sportivi, purtă- 

J5 tori vrednici ai tricolorului patriei iubite, au 
obținut performanțe de răsunet. Ca de fiecare 
dată in asemenea fericite ocazii pentru noi,

mașinile de scris au prins să țăcăne frenetic, 
spre tipografie au zburat cronicile și repor
tajele și nu puține au fost situațiile cind ediții 
gata încheiate au fost desfăcute in grabă și 
repaginate, pentru a înfățișa cum se cuvine 
succesele sportivilor români in mari întreceri 
ale lumii.

Reluăm citeva momente dintre cele mai 
semnificative, evocarea in aceste zile de bi
lanț neputind avea încărcătura emoțională din 
zilele acelea fierbinți, dar dorind să se con
stituie intr-o cronică a anului sportiv 1985.

I

I
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^oî confirmări, noi afirmări

Desigur, am fi evocat bucu
roși toate momentele de rea
lă satisfacție pe care sportul 
românesc le-a oferit în a-

Dolna Melinte

nul care se încheie, dar nu
mai numele celor ce le-au 
realizat și ramura sau proba 
sportivă necesită foarte mult 
spațiu. Așa că vom puncta 
numai cîteva, la o alegere 
care nu se vrea exhaustivă, 
fiecare iubitor al sportului 
putînd face — din unghiuri 
diferite, pe baza propriilor 
preferințe — multe altele.

Jocurile Mondiale de atle
tism. Paris-Berey. Trei atlete
— deci fetele continuă să do
mine ia noi „sportul nr. 1“
— urcă pe podium. Cristieana 
Cojocaru — titlul mondial 
și medalia de aur la 800 m, 
avînd în stingă ei, pe treap
ta a IlI-a, pe Maria Simeanu. 
La 1500 rn medalie de argint 
pentru Fița Lovin, pe care 
doar o sutime de secundă (ce 
înseamnă o sutime de secun
dă ? !) • a despărțit-o de me
dalia de aur. Așadar, iată că 
româncele confirmă perfor
manțele (se poate spune su
premația) în probele de se- 
mifond și fond, dovedite și 
în anul anterior. Ia Jocurile 
Olimpice de la Los Angeles. 
Peste două luni, la „europe
nele" de sală de Ia Atena, 
semifondul românesc este — 
într-o companie valoroasă — 
din nou Ia înălțime. Pe pri
mul loc de această dată la 
800 m Ella Kovacs, Cristiea
na Cojocarii pe poziția a IlI-a, 
în timp ce Petru Drăgoescsi 
ocupă un merituos și dătător 
de speranțe loc secund. Tri
umf și la 1500 m : Doina Mc- 
lintc, campioana olimpică, pe

cea mai înaltă treaptă, urma
tă de neobosita Fița Lovin. 
Ca și la alte întreceri impor
tante, desfășurate între timp, 
atletele noastre au un cuvînt 
greu de spus, constant, lună 
de lună, ceea ce — să recu
noaștem — nu e la îndemîna 
oricui.

în mai, la Leipzig, așa cum 
ne-au obișnuit de mult, ele
vii antrenorilor Ion Corneanu 
și Ion Cernea, luptătorii de 
la greco-romane, cîștigă la 
„europene" un titlu prin me
reu tînărul Ștefan Rusu, 3 
medalii de argint — Ștefan 
Negrișari, Nicolae Zamfir și 
Ilic Matei — și una de bronz, 
Sorin Herțea, acestea din ur
mă promisiuni ferme pentru 
noi performanțe de primă 
mărime în viitorul apropiat. 
La „mondialele" din Norvegia 
marele campion va fi, dintre 
români, Ștefan Negrișan, în 
timp ce Ștefan Rusu și Ion 
Grigoraș vor cîștiga „argin
tul", iar Mihai Cișmaș și 
Gheorghe Savu „bronzul".

Nivelul întrecerilor și va
loarea rezultatelor la campio
natele mondiale (și europene) 
de haltere sînt binecunoscute. 
Intr-un sport în care e greu 
de răzbătut printre vestiții 
campioni bulgari, sovietici și 
din alte țări, iată că românii 
se impun din nou, prin Nicu 
Vlad, vicecampion mondial 
în Suedia și dublu campion 
continental ia Katowice. An
drei Socaci — campion mon
dial la stilul smuls, Teo
dor Iacob, medalie de bronz 
la „europene". Deocamdată, 
Este rezultatul sutelor de ore 
de antrenament, cu nu pu
ține zile în care se ridică, lu-

cru devenit firesc, mii de 
tone, aproape un vagon !

De ani de zile canotajul 
nostru feminin strălucește la 
•.mondiale". Așa a fost și la 
Ilazewinkel (Belgia), unde fe
tele noastre au realizat o fru
moasă salbă de medalii : una 
de aur, prin echipajul de 2 
rame (Elena Florca — Rodiea 
Arba), 4 de-argint (schifistele 
Valeria Răcilă și Maria Ma- 
coviciuc, Elisabeta Oleniue — 
Marioara Popescu, la 2 vîsle 
și echipajul de 4+1 rame) și 
2 de bronz. Splendid „spirit 
de echipă", admirabilă con
secvență în ierarhia mondia
lă ! Să reținem și „ argintul “ - 
băieților la „2+1“ și să tre-* 
cern la un alt moment drag, 
inimilor noastre...

...Iată, anul 1985 confirmă 
valori consacrate și afirmă 
noi valori în gimnastica noas
tră feminină. Așa cum se face 
aride an. Nu întîmplarea, nu
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Daniela Silivaș, noua 
mondială, 
două me- 
Ecaterina 
și-a pre-

Permanențe...
gimnastă a lumii, simbolul ta
lentului și perfecțiunii, un 

■ nou talent de marcă se afir
mă :
noastră campioană 
Alături de ea. cu 
dalii 
Szabo, 
lungit 
de pe 
diurnului să ajungă din nou 
pe primul loc, unde a fost de

de argint,
care parcă
elanul cu un pas, ca 
treapta a doua a po-

atîtea ori. Ca și echipa, ma
siv întinerită.

Dar anul 1985 a însemnat 
si „anul tirului românesc*. 
Pentru că, așa cum știm, la 
„europenele" din Iugoslavia, 
individual-.sau pe echipe, ro- 
mânii revin în frunte prin ur-* 
mătorii campioni europeni : 
marele sportiv, multiplu cam
pion Cornelia Ion, Divin 
Stan, Silvia Kaposztay, echi
pele feminină și masculină de 
pistol sport, respectiv liber. Pe 
a doua treaptă — Sorin Babii
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Ecaterina Szabo

conjunctura, nu excepția, ci 
vitalitatea școlii românești de 
gimnastică, un larg activ de 
tehnicieni capabili, începind 
cu cei din grădinițe și școli, 
căutătorii neobosiți ai unor 
veritabile diamante care, șle
fuite cu trudă, migală și pri
cepere, într-un timp relativ 
scurt, prin cîteva centre de 
mare performanță, ajung să 
sclipească pe firmamentul a- 
eestui sport al grației, al gin
gășiei, al bucuriei zborului în- 
frîngînd parcă forța gravita
ției, dar care se întemeiază 
pe multă, foarte multă trudă. 
La Montreal, acolo unde Na
dia Comăneci avea să devină 
steaua stelelor, inegalabila

Cine sint, cine au fost cei mai buni dintre cei 
buni ? O asemenea întrebare revine, printr-o 
frumoasă tradiție, spre cumpăna anilor. Și 
pretutindeni în lumea sportului se alcătuiesc 

în aceste momente tot felul de ierarhii care, fără 
a avea pretenția de a fi imuabile (doza de su
biectivitate neputînd fi evitată), oferă plăcute 
teme de discuție la ceas de bilanț, evidențiind per
formerii — cei mai merituoși dintre ei — unui 
an întreg, bogat, cuprinzător.

Uri top al performerilor români în 1985 cu
prinde o seamă de nume binecunoscute în 
arenele lumii, unele -— prezențe, statornice 
și în aceste clasamente de sfirșit de an, 

altele — inedite, cel puțin in asemenea ierarhii. 
O înnoire logică : timpul nu stă în loc (mai cu 
seamă in domeniul nostru de referință — al per
formanței). Pentru mari campioni precum Ivan 
Patzaichin sau Ion Draica a sosit, deunăzi, cli
pa retragerii, alți sportivi afîrmindu-se plenar în 
marea arenă, ducînd mai departe prestigiul spor
tului românesc. Și astfel, în tradiționala anchetă 
a Asociației Presei Sportive de pe lingă Consi
liul ziariștilor, doar cuplul Elena Florea — Rodiea 
Arba, Doina Melinte, Ecaterina Szabo, Maricica 
Puică — la feminin, Nicu Vlad, Corne'.iu Ion și 
•Vasile Stingă — la masculin apar a doua oară 
consecutiv in top. Așadar...

Fetele, in lupta pentru acest podium simbo
lic, au avut reprezentante din generații dife
rite, din ramuri diferite — șapte la număr în
tre „primele zece" (cu atletismul prezent de 

trei ori, iar gimnastica în două rînduri). Depar
tajarea e anevoioasă, fiecare are atuurile sale. 
Sînt izbînzi care confirmă, sint victorii ce anunță 
noi stele. Și totuși... Vă mai amintiți ? La Lake 
Casitas, in marca arenă olimpică, „miile do spec
tatori începuseră să învețe Imnul României !“, a- 
sistipd la triumful, acesta-i cuvîntul !. unei noi 
flotile de aur din România. Intre campioanele, 
olimpice ’84, ELENA FLOREA si RODICA ARBA. 
Pentru ca în vara Iui ’85, în Belgia, în rîndul 
campioanelor mondiale să se afle aceleași două 
românce, devenite, fără doar și poate, cele mai 
bune ramere ale lumii. După ce au urcat, încet 
dar sigur, impresionant de sigur, treaptă cu treap
tă, cu acea tenacitate specifică tinerilor crescuți 
în școala aspră a muncii istovitoare, cu mii de kilo
metri, a apelor Snagovului. După doi ani de, prac
tic, invincibilitate. Elena Florea e sportiva Stelei, 
iar Rodiea Arba s-a legitimat, mai de cu- 
rînd, la Dinamo. Spre a forma, împreună, o barcă 
de aur pentru România. Dacă ele, canotoarele, au 
atins consacrarea, DANIELA SILIVAȘ reprezintă 
cum nu se poate mai bine generația care vine. 
Foarte tînăra gimnastă din Deva este pilda vie 
a inepuizabilului izvor românesc de talente într-un 
sport care, după Nadia Comăneci, își scrie noi 
pagini de succese, cucerind milioane de oameni 
de pretutindeni. Daniela — cea mai bună din
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Elena Florea — Rodica Arba

►istol Un succes reconfortant,
r pe poziții recucerite și dătătoa-
i de re de speranțe în performan

te și mai valoroase.

ațional al Tineretului, 

medalii de la Kobe
un succes de prestigiu, pe mă
sura tradiției participării sale 
la J.M.U. Și, fapt simbolic în 
acest sens, port-drapelul de
legației noastre a fost Ia Kobe 
atletul Dumitru Negoiță, cel 
care avea să devină campion 
mondial universitar la arun
carea suliței.

Cu ce putea începe marea 
întrecere din Japonia, dacă nu 
cu judo, sport național pe a- 
cele meleaguri ? Și aci, în a- 
cest sport tradițional nipon, 
a venit și prima medalie ro
mânească : „argintul" obținut 
de riiedaliatul mondial, olim
pic și european Mihai Cioc 
(-4-95 kg). Medalie căreia a- 
vea să i se alăture în zilele 
următoare altele, obținute nu 
numai pe tatami, ci și în 
piscina de înot (Carmen Bu- 
naciu, cu „aurul" și „bron
zul" la 100 și, respectiv, 200 m 
spate, ajungea deținătoarea
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unui palmares greu de ega
lat : laureată la 4 ediții con
secutive ale J.M.U., cu 10 
medalii în 6 ani!), în sala de 
gimnastică (Ecaterina Szabo, 
lidera echipei României, fiind 
și recordmana întrecerilor de 
la Kobe prin cele 6 medalii 
cucerite), pe terenurile de 
tenis (cu Florin Segărceanu 
protagonist a trei finale : du
blu mixt — alături de Da
niela Moise, încununată cu 
„aur", simplu și dublu mas
culin), pe pistele atletice 
(heptatlonista Liliana Năstase 
— „argint", cu 6318 p, nou 
și valoros record național — 
a sărit la lungime 6,78 m.,
performanță cu care ar fi 
obținut un „argint" și la a- 
ceastă probă !).

La această mare intrecere 
internațională (circa 5000 de 
participanți din peste 100 
țări), delegația României a 
obținut 21 de medalii (5 aur, 
10 argint și 6 bronz), succes 
prefațat la sfîrșitul lui iunie, 
La Frankfurt pe Main, de e- 
chipa de handbal a țării 
noastre, pentru a 5-a oară 
consecutiv campioană mon
dială universitară, învingă
toare în finală (23-20) în 
fața campioanei lumii, repre
zentativa U.R.S.S.

..................... Voinicii
Abia se încheiase Univer

siada, ecourile sale nu se 
stinseseră încă, și la Bucu
rești, pe ringul instalat Ia 
Patinoarul 23 August, au 
început să se deruleze spec
taculoasele secvențe ale unui 
palpitant serial. Campionatele 
mondiale de box pentru ti
neret. Debutul reprezentanților 
noștri a fost promițător, ti
nerii boxeri reaprinzînd spe
ranțele iubitorilor artei pu
gilatului din țara noastră în 
performanțele de excepție, 
fată de ce în ziua finalei, 
căldura miilor de spectatori 
(6 000) și a spectacolului din 
ring ar fi putut topi și... ghea
ța patinoarului. Iar bilanțul 
— fără precedent — al bo
xului românesc la cea de a 
IlI-a ediție a C.M. de tine
ret — 2 titluri de campion 
mondial (Daniel Măeran- 
pană, Marcelică Tudorîu — 
muscă), 2 medalii de argint 
(Giani Gogol-semiușoară, Du
mitru Beșliu-mijlocie) și 3 
de bronz (Ion Pal — ușoară, 
Vasile Damian — semigrea, 
Iulian Drăghici — supergrea), 
într-o concurență deosebită, 
cu asemenea reputate școli 
de box cum sînt cele din 
Cuba, S.U.A., Uniunea Sovie
tică, a răspuns pe deplin aș
teptărilor. Stă mărturie pen
tru aceasta nu numai rezul
tatele înscrise în palmaresul 
supremei competiții a tineri
lor pugiliști, ci și acordarea 
premiului pentru cel mai teh
nic boxer românului Daniel 
Măeran. Deci, scrima pugi- 
listică se află acum în 
mîini bune !

...Ca și halterele, așa cum 
au arătat voinicii noștri în 
acest an. în iunie, la Cam
pionatele mondiale și euro
pene de juniori, cei cinci 
halterofili români prezenți la 
Edinburgh au cules un fru
mos buchet de 20 de medalii 
și nenumărate aplauze a- 
dresate fără nici o zgîrcenie 
de spectatorii scoțieni prezenți 
la întreceri. Și dacă prin nu
mărul de medalii de aur, 
mica noastră delegație s-a 
situat pe locul II, tînărul 
halterofil român Andrei 
Socaci, triplu campion mon
dial și european la semimij- 
locie, a fost considerat de 
specialiști drept sportivul nr.

noștri
1 al competiției. Că această 
opțiune a fost pe deplin ar
gumentată, Socaci avea s-o 
dovedească două luni mai 
tîrziu, în confruntarea cu toți 
marii ridicători de greutăți 
din lume, cînd pe podiumul 
sălii Skamarinken din locali
tatea suedeză Sodertălje, ju
niorul nostru s-a dovedit a fi 
și cel mai bun ...senior la 
stilul smuls al categoriei sale 
(75 kg), cu cele 160 kg ridi
cate obținînd medalia de aur, 
căreia i s-au adăugat încă 
două de bronz (aruncat —

195 kg și total — 355 kg). La 
18 ani, cînd obținea medalia 
de argint la Jocurile Olim
pice de la Los Angeles ’84, 
Andrei Socaci era o frumoa
să surpriză. în acest an, cu 
un „total' de 4 titluri mon
diale, el s-a dovedit a fi, 
deși junior, o certitudine în 
marile rezultate. Iar pentru 
proxima ediție a Jocurilor 
Olimpice, din 1988, Andrei 
Socaci este o autentică spe
ranță, un candidat la podiu
mul de premiere.

Cu toate pînzele sus !
Pe fețele bronzate de arșița 

soarelui se citea o mare sa
tisfacție. Cu conștiința dato
riei împlinite, reprezentanții 
canotajului românesc la Cam
pionatele mondiale de juniori 
se întorseseră de Ia Branden
burg cu 3 medalii de aur 
(simplu — Veronica Necula ; 
4-|-l rame — Doina Ciucan,

Daniela Silivaș

Ilcrta Anițas, Viorica Ilinca, 
Zilia Ghinoîu, Alexandrina 
Stan ; 4 fără cîrmaci — Au
rel Crăciun, Marin Curelea, 
George Dordea, Dănuț Dobre) 
și 2 argint (8+1 fete și 2+1 
băieți). La orizont, viitoarea 
„flotilă de aur", eu toate 
pînzele sus !

Atletismul și tenisul de 
masă juvenil s-au impus cu 
strălucire la „eurppeijele" a-, 
cestui an. La Cottbus, școala 
feminină românească de 
semifond și fond s-a dovedit 
imbatabilă, junioarele Maria 
Pintea — 800 m, Ana Pă- 
durean — 1500 m și Cleo
patra Pălăcian — 3000 m a-

nunțîndu-se, prin titlurile 
continentale și performanțe, 
demne urmașe ale marilor a- 
tlete Maricica Puică, Doina 
Melinte, Fița Lovin. Iar la Ha
ga, paletele mînuite cu talent 
și măiestrie de Otilia Bădescu 
(triplă campioană europeană 
la cadete) și coechipierele ei, 
Emilia Ciosu și Maria Bo- 
goslov, n-au cedat întîietatea, 
urmate îndeaproape de cele 
ale băieților (Călin Toma, 
Călin Creangă, Vasile Florea 
și ceilalți), aducind de la 
C.E. de juniori și cădeți 12 
medalii (3 aur, 2 argint și 7 
bronz) și multe speranțe pen
tru debutul tenisului de masă 
în programul J.O., din 1988.

Au mai fost și succesele 
luptătorilor, între „mondiale
le" de la Colorado Springs 
și „europenele" de la Bo
logna (cu „aurul" suceveanu
lui Ion Irimiciuc, la 87 kg) și 
..floreta de argint" a braȘb-' 
vencei Rcka Lazar Ia C.M. 
de tineret, de Ia Arnhem, ay 
mai fost și altele care, adu
nate, ajung lă 39 DE MEDA
LII CULESE DE EȘALONUL 
JUVENIL (tineret, speranțe, 
juniori și cădeți) ÎN ÎNTRE
CERILE MONDIALE ȘI 38 
IN CELE CONTINENTALE.

Sportul românesc are, după 
cum s-a văzut și în acest an, 
puternice resurse în marea 
performanță,, .bazate pe talen- 
tul^.și. munca tihetUp* ; per- 

-. former!; "pe- capacitatea an
trenorilor, pe tradiția stimu
latoare a școlii diferitelor 
discipline.

Mircea COSTEA 
Paul SLĂVESCU 

Fotografii de Aurel D. NEAGU
I

acea „punte 
ă, mai mult 
lingă titlul 

it cu echipa 
bronz euro- 
— DOINA 
semifondului 
iede, bătînd 
alte trofee, 
sală ’85, la 
a-și fi spus 
imism, deși

irimește o 
ață în top : 
o strălucită 
>ună bucată 
ae a grației

ră de adevărată campioană proba de 800 m la 
Jocurile Mondiale de atletism — o premieră în 
materie —, pentru ca după cîteva luni să urce pe 
podium și la Kobe, la Jocurile Mondiale Univer
sitare, cucerind de două ori argintul, în probe, 
totuși, diferite, cum sînt 400 m garduri și 800 m. 
Maricica, propunîndu-și parcă în continuare să 
demonstreze că niciodată nu-i prea tîrziu pentru 
marile performanțe (cu... singura condiție să 
muncești ca ea, să poți renunța ca ea, să vrei ca 
ea), a luptat și în ’85 cu limitele aparente, cu 
cronometrele, cu recordurile. A rămas aceeași ve
detă autentică, locul 2 în Marele Premiu repre- 
zentînd un argument, nu-i așa, puternic. între 
aceste două atlete de înaltă valoare, ziariștii au 
văzut-o pe DANA NUTU. Un elogiu adus sportu
lui minții, inteligenței și perseverenței dovedite 
de români și pe eșichier, așa cum au arătat o

recordmanului olimpic să ajungă, în acest an, 
dublu campion european si vicecampion al lumii 
(a pierdut titlul la cîntar), protagonist al Cupei 
Mondiale ? Dincolo de orice răspuns în cifre, 
rămîne forța și dăruirea, ambiția și valoarea a- 
cestul halterofil numit Nicu Vlad... Despre fru
moasă toamnă a tirului am vorbit deja. Și o 
vom face iarăși, chiar în două rînduri. Acum, e 
locul lui CORNELIU ION. Carieră strălucită, cu 
tot ce-și poate dori un mare sportiv, completată 
în ’85 printr-un nou titlu european la pistol vi
teză și un argint cu echipa. Păstrîndu-și nervii 
de oțel, acest sportiv exemplar (și cît de multe 
au ce învăța de Ia el cei care abia bat la poarta 
performanței !) continuă la înalt nivel la o vîrstă 
cînd alții au început sâ depene amintiri din ma
rile întreceri. Mai tînăr decît Corneliu Ion, aflat 
la vîrsta optimă a performanței, luptătorul ȘTE-
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seamă de rezultate de dată mai mult sau mai 
puțin recentă. Totodată, o binemeritată răsplată 
pentru ambițioasa timișoreancă, cea care ne-a conec
tat la tensiunea luptei pentru desemnarea candi
datelor Ia titlul mondial, situîndu-se în final pe 
locul 3—5 la interzonal. Disciplină, de asemenea, 
cu tradiție, tenisul de masă este reprezentat de o 
valoroasă componentă a „noului val" în sportul 
nostru, de OTILIA BĂDESCU, tripla laureată a 
cadetelor Europei, cea care a prins în bogata 
salbă cucerită la competiția continentală medaliile 
din cel mai strălucitor metal, adjudecate de una 
singură sau prin efort comun. Otilia e o speranță, 
nu încape îndoială. După cum CARMEN BUNA- 
CIU, înotătoarea cu o carieră atît de întinsă în 
ani, înseamnă certitudinea, reliefată în 1985 de 
alte medalii ce s-au adăugat unui palmares unic 
în natația noastră — aur și bronz la Universiadă, 
la Kobe.

L a băieți, situație asemănătoare. Cui să-i a- 
corzi întîietate, între afirmări și confirmări 
la fel de spectaculoase ? NICU VLAD a 
impresionat prin constanță. La nivel înalt ! 

într-o disciplină în care verbul a ridica se con
jugă numai aparent monoton, mai bine însemnînd 
mereu mai mult, mai sus. Cite tone ridicate la 
antrenamente i-au permis, oare, campionului și

FAN NEGR1ȘAN vine la ceas de bilanț cu frun
tea sus, cu căutătura dreaptă a oamenilor acestei 
discipline ce a făcut, și ea, „școală" în România, 
apreciată, respectată in lume. Dacă la campiona
tele continentale s-a mulțumit „doar" cu argintul, 
atletul de la 68 kg a dat tot ce poate, a arătat tot 
ce poate la mondiale, intrînd în posesia titlului 
suprem. Tot în frunte, schimbînd doar... culoarea 
medaliilor la marile întreceri ale anului, ȘTEFAN 
RUSU. Acest nume obișnuit din palmaresul mari
lor competiții ale luptelor greco-romane și al... 
ierarhiilor de sfîrșit de an a fost prezent și de 
data aceasta in rîndul laureaților. Aur la euro
pene — pentru a cincea oară (cîți sportivi se 
pot lăuda cu asemenea ispravă?!), argint la C.M. 
Jos pălăria, exclamă pînă Și Ion Draica... Intre 
cei doi luptători, ancheta ziariștilor l-a plasat, în 
imediata apropiere a „podiumului", pe un alt re
prezentant al atleticii grele, pe ANDREI SOCACI. 
Ne sînt încă proaspete în memorie clipele în care 
cel ce avea să fie desemnat sportivul numărul 1 
al clubului bucureștean Olimpia pe 1985 se întor
cea în țară cu aurul mondialelor de haltere, fă- 
cînd un popas, de la Otopeni, și în redacția noas
tră, purtindu-și semeț trofeul, să-1 vedem, să ne 
convingem. Și... ne-am convins !

Dacă MĂRICEL VOINEA apare in top. de bună 
seamă că e. în primul rind, meritul lui, a! unui

jucător complet, creator al efectului artistic dar 
și realizator redutabil. în același timp, alegerea 
sa se datorează — fenomen firesc într-un sport 
colectiv — ascensiunii echipei sale de club, H. C. 
Minaur, pînă în vîrful piramidei Cupei I.H.F., 
sau a reprezentativei universitare, cîștigătoarea 
C.M.U. Reciproca e valabilă : contribuția lui Mă
ricel la ambele performanțe a fost însemnată. Din 
nou, în ancheta noastră, tirul 1 Grație, acum, lui 
LIVIU STAN, pentru care 1985 a reprezentat mo
mentul de vîrf al carierei actuale. In Iugoslavia, 
la C.E., Liviu a urcat de două ori pe cea mai 
înaltă treaptă a podiumului, la individual și e- 
chipe — pistol liber, în cazul din urmă acest 
sportiv foarte muncitor, modest, serios adueîndu-și 
din plin contribuția la stabilirea unui nou record 
mondial pentru... anul 2000 ! în ce-1 privește pe 
DUMITRU NEGOIȚA, intrarea lui In top nu 
poate fi decît un prilej de satisfacție pentru toți 
atleții, eclipsați de regulă de reușitele fetelor. 
Promisiunea Iui onorată — medalie de aur la Uni
versiadă —, zborul mereu mai departe al suliței 
sale, ca și gîndul la viitor au contribuit, desigur, 
în această alegere. Sport mai tînăr la noi, judo 
a făcut, în timp scurt, pași siguri spre afirmare, 
care nu puteau trece neobservați de cronicari. în 
1985, ILIE ȘERBAN s-a aflat în prim-plan, ducînd 
mai departe o simbolică ștafetă a generațiilor. 
Campionul european al categoriei semiușoare a 
fost s’ la Kobe medaliat, cu bronz, impunîndu-se, 
promițînd pe mai departe : e atît de tînăr, în 
pas cu tinerețea si ambițiile iudoului românesc... 
Lista e completată de doi reprezentanți ai jocu
rilor. Situarea pe aceeași treaptă a lui VASILE 
STÎNGA, marele handbalist. și GHEORGHE 
HAGI, marele talent fotbalistic, sugerează, Intre 
altele, dorința tuturor iubitorilor de sport ca și 
cel mai îndrăgit dintre jocuri să 
competitiv, atingînd nu peste mult 
valorică apropiată aceleia a școlii 
handbal.

devină tot mai 
ă vreme o cotă
românești de

subliniem. în
cuprinde si alți
sportiv care se

★
Cu riscul de a ne repeta, să 

final, că această ierarhie ar putea 
performeri, protagoniști ai anului 
încheie, după cum o seamă de echipe (să amintim, 
spre pildă, de H. C. Minaur Baia Mare la hand
bal, de reprezentativa feminină de gimnastică, de 
Steaua București Ia fotbal. Dinamo București la 
polo, selecționatele de pistol sport sau liber ale 
țării ș.a.m.d.) reprezintă performere demne de un 
top pe 1985. Tuturor sportivilor noștri de frunte, 
incluși sau nu în prezenta anchetă, le adresăm, 
în egală măsură, urarea de tradiție „LA MULȚI 
ANI !“, ani de noi și frumoase împliniri pentru 
sportul românesc, pentru țară și toți oamenii ei !

Gso RAEȚCKI
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BILANȚUL ANULUI COMPETIȚIONAL 1985
Spre deosebire de alți 

olimpici, anul sportiv 
fost parcă mai ISpre deosebire de alți ani oost- 
olimpici, anul sportiv 1985 a 
fost parcă mai bogat tn 

mari competiții, la o cotă mai 
ridicată de interes și ambiție. 
Si dacă — tn ceea ce ne priveș
te — triumful sportului românesc la 
Jocurile Olimpice de vară ale anu
lui trecut, cînd România, cu 53 de 
medalii (20 de aur), a ocupat locul 
al doilea între cele 140 de națiuni 
participante, reprezintă o adevărată 
culme, cu care e greu să compari un 
an oarecare, o analiză atentă. pe 
care ne-o propunem la ora bilanțu
lui, atestă că și acest an a fost rod
nic pentru performerii noștri.

CAMPIONATE MONDIALE
MEDALII DE AUR - 5

• Cristieana Cojocaru - atletism (sală), 800 m
• Ștefan Negrișan - lupte greco-romane, cat. 68 kg
• Andrei Socaci - haltere, smuls - cat 75 kg
• Elena Florea-Rodica Arba — canotaj, 2 rame
• Daniela Silivaș — gimnastică, bîrnă

MEDALII DE ARGINT - 16
Fița Lovin - atletism (sală), 1 500 m 
loan Lăzărescu - navomodelism 
loan Lăzărescu - navomodelism 
Helmuth Orban — navomodelism 
Ștefan Rusu - lupte greco-romane, cat. 74 kg 
Ion Grigoraș — lupte greco-romane, cat. 130 kg 
Nicu Vlad - haltere, smuls - cat 100 kg 
Valeria Râcilâ — canotaj, schif simplu 
Maria Macoviciuc — canotaj, schif simplu (cat 
ușoară)
Echipajul feminin al României de 4+1 rame 
Elisabeta Oleniuc - Marioara Popescu - canotaj 
2 visle
Echipajul masculin al României - canotaj, 2+1 
Echipa României de rachetomodele de durată cu 
parașută
Echipa feminină a României - gimnastică 
Ecaterina Szabo — gimnastică, sărituri 
Ecaterina Szabo — gimnastică, birnâ

MEDALII DE BRONZ - 12
Maria Simeanu — atletism (sală), 800 m 
Echipa feminină de cros a României 
loan Lăzărescu - navomodelism 
Mihai Cișmaș - lupte greco-romane, cat 52 kg 
Gheorghe Savu — lupte greco-romane, cat 62 kg 
Aurel Macarencu - canoe 1 000 m 
Aurel Macarencu — canoe 500 m 
Andrei Socaci - haltere, aruncat - cat 75 kg 
Andrei Socaci - haltere, total - cat. 75 kg 
Nicu Vlad — haltere, total — cat 100 kg 
Echipajul feminin al României, canotaj, 4 visle 
Echipajul feminin al României, canotaj, 8+1

JOCURI MONDIALE UNIVERSITARE Șl C.M.ll.
MEDALII DE AUR - 6 

Echipa masculină de handbal a României 
Carmen Bunaciu - inot, 100 m spate 
Ecaterina Szabo - gimnastică, sărituri 
Ecaterina Szabo — gimnastică, bimă 
Daniela Moise - Florin Segărceanu — tenis, 
dublu mixt
Dumitru Negoiță — atletism, suliță

MEDALII DE ARGINT - 10
Mihai Cioc - judo, cat +95 kg 
Echipa feminină o României — gimnastică 
Ecaterina Szabo - gimnastică, individual compus 
Ecaterino Szabo - gimnastică, paralele 
Ecaterina Szabo - gimnastică, sol 
Margareta Keszeg - atletism, 1 500 m 
Cristieana Cojocaru - atletism, 400 mg 
Cristieana Cojocaru - atletism, 800 m 
Liliana Nâstase - atletism, heptatlon 
Florin Segărceanu — tenis, simplu

MEDALII DE BRONZ - 6
Gheorghe Dani - judo, cat. 60 kg. 
Ilie Șerban - judo, cat. 65 kg. 
Carmen Bunaciu - inot, 200 m spate 
Florin Segărceanu - Andrei Dîrzu — tenis, 
blu masculin
Daniela Costian - atletism, disc 
Maneta licu - atletism, lungime

CAMPIONATE EUROPENE

9

«

9

du-

MEDALII DE AUR - 11
Doina Melinte - atletism (sală), 1 500 m 
Ella Kovacs - atletism (sală), 800 m
Ștefan Rusu - lupte greco-romane, cat 74 kg 
llie Șerban - judo, cat. semiușoarâ 
Nicu Vlad - holtere, smuls - cat. 100 kg.
Nicu Vlad - haltere, total - cat. 100 kg. 
Cornelîu Ion - tir, pistol viteză 
Silvio Kaposztay - tir, pistol sport
Echipa feminină a României - tîr, pistol sport 
Liviu Stan - tir, pistol liber
Echipa masculină o României - tir, pistol liber

MEDALII DE ARGINT - 14
Fița Lovin - atletism (sală), 1 500 m 
Petru Drâgoescu — atletism (sală), 800 m 
Echipa feminină a României - tir (sală) 
llie Matei - lupte greco-romane, cat 90 kg. 
Ștefan Negrișan - lupte greco-romane, cat I 
kg.

68

Puternic mobilizați de documentele 
istoricului Congres al XIII-lea al 
partidului, de prețioasele orientări si 
îndemnurile generoase, calde, ale 
tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretar general al partidului, pre
ședintele tării, bucurîndu-se de con
dițiile minunate create de partid și 
de stat afirmării plenare a tineretu
lui, inclusiv în domeniul mișcării 
sportive, o seamă de vrednici per
formeri — fete și băieți — au obți
nut splendide performanțe la cam
pionatele mondiale, europene, la alte 
mari întreceri sportive. Iar cele 146 
de medalii cucerite numai la mon
diale și europene, care s-au adăugat

in acest an panopliei sportului româ
nesc, sînt rodul unei munci de ex
cepție, al vigoarei, talentului și capa
cității sportivilor, antrenorilor, altor 
specialiști și, mai presus de orice, 
flacăra vie a înaltului lor patriotism, 
expresia dorinței de a reprezenta cu 
demnitate România socialistă, de a se 
dovedi vrednici de acești ani de aur, cei 
mai fertili din întreaga noastră is
torie, pe care-1 numim cu mîn- 
drie și recunoștință „Epoca Nicolae 
Ceaușescu".

Frumosul bilanț sportiv al anului 
1985 se constituie dintr-o paletă bo
gată de discipline : atletism, box, ca- 
iac-canoe, canotaj, gimnastică, balte-

Nicolae Zamfir - lupte greco-romane, cat 57 kg. 
Iulian Rițnoveanu — lupte libere, cat 90 kg. 
Ecaterina Szabo — gimnastică, sărituri 
Gheorghe Dani - judo, categoria semiușoarâ 
Teodor lacob - haltere, smuls - cat 52 kg. 
Nicu Viad - haltere, aruncat - cat. 100 kg. 
Echipa masculină a României - tir, pistol viteză 
Sorin Babii — tir, pistol liber
Echipa masculină a României — tir, pușcă liberă

MEDALII DE BRONZ - 11
Cristieana Cojocaru — atletism (sală), 800 m 
Silvia Kaposztay — tir (sală), pistol
Sorin Herțea — lupte greco-romane, cat. 82 kg. 
Alin Pâcuraru — lupte libere, cat. 48 kg. 
Daniela Silivaș - gimnastică, sol
Teodor lacob — haltere, total — cat. 52 kg. 
Constantin Chiru - haltere, smuls - cat 60 kg. 
Doru Mărie eseu — box, cat. mijlocie 
Marius Gherman - gimnastică, bară fixă 
Valentin Pintea - gimnastică, inele 
Echipa feminină a României — tir, pușcă

P®-

CAMPIONATE MONDIALE DE TINERET, SPERANȚE, 
JUNIORI Șl CĂDEȚI
MEDALII DE AUR - 9

Echipa feminină a României - popice (jr) 
Andrei Socaci — haltere, smuls - cat 75 kg. (jr) 
Andrei Socaci — haltere, aruncat - cat 75 kg. 
(jr)
Andrei Socaci - haltere, total - cat 75 kg. (jr) 
Veronica Necula - canotaj, schif simplu (jr) 
Echipajul României — canotaj, 4+1 rame 
nioare) 
Echipajul României - canotaj, 4 f.c. (jr) 
Marcelică Tudoriu - box, cat. muscă (tin.) 
Daniel Mâeran - box, cat. pană (tin.)

MEDALII DE ARGINT - 12
Marian Andrei și Marton Farcaș - popice, 
rechi (jr)
Marian Andrei - popice (jr)
Nicolae Nițoiu — lupte greco-romane, cat 57 
kg. (speranțe)
Gheorghe Mițu - lupte libere, cat 82 kg. (spe
ranțe)
Daniel Stoian - caiac simplu 500 m (jr) 
Mircea Câle și Fănel Miloș - canoe dublu 1 000 
m (jr)
Echipajul României - caiac 4 1 000 m (jr) 
Echipajul României de 8+1 (junioare) 
Echipajul României de 2+1 (jr) 
Gram' Gogol - box, cat semiușoarâ (tin.) 
Dumitru Beșliu - box, cat. mijlocie (tin.) 
Reka Lazar - scrimă, floretă

MEDALII DE BRONZ - 18
Mălina Nicoarâ - șah (cadete) 
Echipa României - popice (jr) 
Ibolya Mathe - popice (junioare) 
Dumitru 
kg- (jr) 
Dumitru 
kg- Gr) 
Dumitru 
kg. Gr)
Victor Roșu - haltere, aruncat - cat. 60 kg. (jr) 
Victor Roșu - haltere, smuls - cat 60 kg. Gr.) 
Victor Roșu - haltere, total - cat 60 kg. (jr) 
Alin Pâcuraru - lupte libere, cat 48 kg. (spe
ranțe)
Dorin Bircu - lupte libere, cat 52 kg (speranțe) 
Genoveva Marinache - caiac simplu 500 m Qu- 
nioare)
Mircea Câle și Fănel Miloș - canoe dublu 500 
m (jr)
Echipajul României - caiac 4, 500 m (jr) 
Gheorghe Andriev - canoe simplu 1 000 m (jr) 
Ion Pal - box, cat. ușoară (tin.)
Vasile Damian - box, cat semigrea (tin.) 
Iulian Drăghici — box, cat. supergrea (lin.)

Ou-

Negreanu — haltere, smuls — cat. 56

Negreanu - haltere, aruncat — cat 56

Negreanu — haltere, total — cat. 56

Așadar, in anul 1985 sportivii si sportivele noastre, de la cei mai mici și plnă la cel mari, 
mîndri că poartă pe piept tricolorul, au obținut un buchet de performanțe pe care au dorit 
din toată inima să le alăture, modestă contribuție, la marile succese obținute de popor, sub con

ducerea înțeleaptă a partidului, în opera măreață a construcției socialiste.
Dar, asemenea celor ce îi pregătesc, sportivii noștri știu că succesele puteau fi și mai mari, și 

mai multe, că într-o serie de ramuri și probe rezultatele nu au îndreptățit încă așteptările, con
dițiile ce le sînt create. Iată de ce, pătrunși de înțelepciunea prețioaselor orientări și indicații cu
prinse în magistralele cuvintări rostite de secretarul general al partidului, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, la Plenara Comitetului Central al Partidului Comunist Român din 10—14 noiembrie 
și Ia Congresul Științei și învătămîntului, materializate în planul de măsuri adoptat de plenara co
mună a Consiliului Național pentru Educație Fizică și Sport și Comitetului Olimpic Român, sînt 
hotăriți ca în noul an să muncească cu și mai multă rîvnă și abnegație.' să întărească spiritul de 
disciplină și combativitatea In antrenamente și concursuri, să facă totul pentru ca tricolorul patriei 
iubite să fluture pe cel mai înalt catarg ta cit mal multe din marile competiții ale anului 1986.

ordl-

re, handbal, inot, judo, lupte greco- 
romane și libere, navomodelism. polo, 
popice, rachetomodelism, rugby, șah, 
scrimă, tenis de cîmp, tenis de masă, 
tir. volei. Este și aceasta o dovadă a 
dezvoltării unei multitudini de ra
muri și probe. După cum este îm
bucurător să constatăm că sportul 
României a fost bine reprezentat pe 
podiumul marilor întreceri ale anu
lui la toate categoriile de virstă, cu 
succese remarcabile la seniori, dar și 
la tineret, juniori și cădeți — fete și 
băieți, mărturie a unei munci temei
nice la toate eșaloanele și garanție a 
succeselor anilor imediat următori și 
în perspectivă.

CAMPIONATE EUROPENE DE TINERET, SPERANȚE 
JUNIORI Șl CADET!

MEDALII DE AUR - 11
i Andrei Socaci - haltere, smuls - cat. 75 kg (jr) 

Andrei Socaci — haltere, aruncat - cat. 75 kg. 
(jr) , ,
Andrei Socaci — haltere, total - cat 75 kg. (jr) 
Ion Irimiciuc — lupte greco-romane, cat. 87 kg. 
(jr)

Echipa feminină a României — tenis de masă 
(cadete)
Otilia Bădescu - tenis de masă (cadete) 
Otilia Bădescu și Emilia Ciosu — tenis de ma
să, dublu (cadete)
Tamara Costache - inot, 100 m liber (junioare) 
Maria Pintea - atletism, 800 m (junioare) 
Ana Pădureanu - atletism, 1 500 m (junioare) 
Cleopatra Pâlăcian — atletism, 3 000 m (jr) 

MEDALII DE ARGINT - 7
Romică Rașovan — lupte libere, cat 48 kg. (jr) 
Cătălin Bâjenaru - lupte libere, cat. 60 kg. (jr) 
Bela Matias - lupte libere, cat 81 kg. (jr) 
Cătălin Tudose — lupte greco-romane, cat 56 kg. 
(jr) 
Gabriel Bivolaru - lupte greco-romane, cat. 
kg. (jr) 
Emilia Ciosu - tenis de masă (cadete) 
Călin Toma — tenis de masă (jr)

MEDALII DE BRONZ
Echipa României - rugby (jr) 
Lia Mihaiu — tir, skeet (junioare) 
Victor Roșu — haltere, smuls — cat. 60 kg. (jr) 
Victor Roșu - haltere, aruncat - cat 60 kg. (jr) 
Victor Roșu — haltere, total — cat 60 kg. (jr) 
Dumitru Negreanu — haltere, smuls - cat 56 
kg (jr)
Dumitru Negreanu - haltere, aruncat - 
56 kg. (jr)
Dumitru Negreanu — haltere, total - cat. 56 kg. 
(|r) 
Alexandru 
kg. (jr) 
Alexandru 
kg. (jr) 
Alexandru 
Echipa României - tenis de masă (cădeți) 
Echipa României — tenis de masă (junioare) 
Călin Creangă - tenis de masă (cădeți) 
Romulus Revisz — tenis de masă (cădeți) 
Călin Creangă și Romulus Revisz - tenis 
masă, dublu (cădeți) 
Vasile Florea — tenis de masă (jr) 
Kinga Lohr - tenis de masă (junioare) 
Dorin Drimbe — judo, cat. semiușoarâ (tin.) 
Adrian Clinei — judo, cat. semigrea (Un.)

CUPE EUROPENE
LOCUL I - 1

H.C. Minaur Baia Mare - handbal masculin, 
„Cupa I.H.F.*

LOCUL 11-3
Electromureș Tg. Mureș — popice (f), Cupa 
campionilor europeni
Steaua — scrimă, spadă. Cupa Europei 
Dinamo București - polo, Cupa cupelor

LOCUL III - 1
Steaua — volei (m). Cupa cupelor

Kereki — haltere, smuls — cat. 100

Kereki — haltere, total - cat 109

Balai — lupte libere, cat. 87 kg. (jr)

CAMPIONATE
SENIORI

Aur 79 
Argint 98 
Bronz 60

CONCURSURI
Aur

Argint 34 
Bronz 35

BAICANICE
JUNIORI

Aur 85 
Argint 64 
Bronz 46

PRIETENIA
25

Acest tablou a fost Întocmit respectindu-se 
nea cronologică a realizării performanțelor.



CONCLUZIE
Maratonlștilor noștri

J

Al. CLENCIU

Unul alpinistUnor atacant! anume

anu-acesta

REVELION POLISPORTIVcu ochii țintă î
*

>
>
> ■

Le săltau, cit sînt de grele. 
Dacă transpiram de parcă 
Ar fi fost isprava mea.

1

Drumu-i lung, flăcăi, 
Minați măi! Hăi! Hăi!

cumva norocul 
eu balonul 
nostalgii ;

CInd un meci de fotbal 
prea dur

concluzie finală 
desprinde 
se-ncheagă : 
a fost un an.

E exclus s-aflăm o veste. 
Intr-un minim interval. 
Că recordul tării este 
Mondial?

Vrea să fie tot in fruotr 
șl-n concursuri viitoare: 
Dar In loc să-i vezi pe munte 
El preferă... DEALUL MAUS.

Străbătma ghețari. fiorduri 
Vine Anul Nou senin. 
C-o crenguță de măslin
Si c-un sac pita cu... recorduri 1

pe meridiane, 
cu ele-alături, 
piedestal.

*

Doina Melinte victorii
In circuitul atletic dtn S.U.A.

Astăzi, după ani si ani. 
o urmașă a lui Moina. 
I-a convins pe-americani.
Că și-n sport Incintă... Doina t

Unii Jucători — vădit 
Ar dori de Anul Nou
Să primească drept cadou.. 
Un... penalty gratuit

s-a remarcat 
prin ridica-

au eiști- 
Mondlal

Farul Constanța
Univ. Timișoara 150—0!

Sorin Matei. 2,35 m la săritu
ra !n înălțime — nou record 
national

Daeă au ajuns aici. 
Prin partide foarte tari,
Doar atlt poți să mai aici: 
„Mult succes si la mai... mari"!

Felioitindu-vă. băieți. 
Dorim din suflet, să aveți. 
Aceleași note foarte bune 
Și-n viitoarea... sesiune !

Handbalist» români 
gat Campionatul 
Universitar

Hocheiștll juniori au promo
vat ta grupa „A*

Geometral.
Nu corespund: 
Balon oval
Și scor... rotund'

Jocul devenind rebel, 
Medleu-1 un fenomen:
Cel mal mult aleargă ei... 
De pe tușă in teren.

înainte de-a Închide 
In sertarul amintirii 
Calendarul ce-și sfîrșește 
Drumul lui.
Același drum
Ca și alte calendare 
Ascultînd de legea firii. 
L-am Înscris pe firul vremii 
Ca pe-aceasta de acum. 
Înainte de-a-i aduce 
Cunoscuta-nvlnuire 
Că, în trecere prin lume, 
M-a Imbătrînit cu-n an ; 
înainte de-al cuprinde 
într-o ultimă privire, 
îmi citesc eu însumi 
Gîndul
Cel mai sincer și spontan 
Dacă și în anu-acesta
Iar m-au dus spre stadioane 
Pașii mei.
La fel de sprinteni 
Cum sînt eu, în general. 
Dacă micile gimnaste 
Le-nsoțeam 
Ca să stau 
Pe același

Dacă.
lnvingînd „ai noștri"
Nu-mi mai Încăpeam In piele. 
De credeam că sus pe podium. 
Lingă dinșii stau și eu ;
Iar cînd se-nclina balanța 
Spre opusul vrerii mele.
Dacă starea mea-ntr-o clipă 
Luneca spre perigeu ;

Dacă
Străbătind aleea
Care străjuiește blocul 
Mă uitam cu jind la mingea 
Fugărită de copii, 
în speranța nerostită
C-o să am 
Să ating și 
Dătător de

»i

> 
>
> 
> ■
J 
> ■
1

Dacă stăm
Cînd voinicii tării mele 
Se înverșunau să smulgă 
Haltere de la podea ;
Si, la urmă.
Cînd, ca-n basme.

Dacă și în
Am trecut prin gama-ntreagă 
De emoții vechi, ■-
Din care
Mi-am făcut* un obicei.
O
Se
Șl
El
Doar unul,
Dar m-a întinerit cu trei...

Fred FIREA

^*«**^++**-**-*--*--*+*-*A*****^********* ****★*★******-**************★★***

SUPERLATIVE CADOURI
GlonțCeJ mai percutant ■» 

(Victoria București)
Cel mal tnspăimintător 

laur (Gloria Buzău)
Cel mal brunet — Negrită (U. 

Craiova)
cel mal blond — Bălan (Stea

ua București)
Cel mal cărunt — AIbu (A.S.A. 

Tg. Mureș)
Cel mai netndemSnatlc — Stîn- 

gaciu (Steaua)
Cel mai luminat K» Soare 

(A.s.A. Tg. Mureș)
Cel mai bine crescut

(U. Craiova)
Ce) mai zgîrclt —

(V. Craiova)
Ce) mai rece *"

(Victoria Buc.)
Cei mai puternic ■= Ursu (Vic

toria Buc.)
Ce) mal izolat — Mărginean 

(Corvinu) Hunedoara)
Cel mai fricos •= Speriata 

(Sportul stud.)

Ba-

Lung
Cămătaru

Brumaru

PROVERBE Șl ZICATORI

Baschetbalistul scund
Cum la fati-i mereu roșu 
Cd nu poate-attnge eoșu. 
In dar de la suporteri 
Are-o scări de pompieri.

Acest cadou, bine-nțeles, 
Poate fi eficient.
O cameră, dar cu acces 
La primul loc in clasament.

Fotbalistul care ratează Clmnaetul nemulțumit

O gheotd ideali 
l-a dat un spectator 
Din piele naturali 
De tap... ispășitor.

Vn carnet mic ae școlar 
I i-o oferit in dar. 
Unde singur td iți pună 
Nota care-o crede bund.

• „Cel mai strict marcaj, în 
noaptea de Revelion, mi l-a 
făcut nevastă-mea" — spuse cu 
amărăciune handbalistul.
• „Parcă ar fi apărarea 

noastră F 
echipei,
• La ' 

și doi 
bunicul
• La 

tișat și 
el marcase golul victoriei I
• Cu toți am aplaudat 

schimbul perfect de ștafetă 
Intre concurentul cu numărul 
1985 și cel eu numărul 1986.
• Gazda noastră, campioană 

la tenis, a tinut să ne arate 
că are un excelent serviciu... 
de douăsprezece persoane !

ar 
exclamă îiberoul 

gustînd din șvaițer. 
Revelion au luat parte 
„înaintași" : bunica și

1
„permită" s-au Imbră- 
s-au sărutat de parcă

• Halterofilul 
de această dată 
rea... paharelor !
• în noaptea de Revelion, 

fotbalistul n-a ratat nici un... 
pahar, dar la plecare n-a mai 
nimerit... poarta .'
• „Aș vrea să fac un si

multan la zece mese 1" — spuse 
șahistul in aiunul Revelionu-

SINTEZE
HANDBAL, 

Fente printre doi fundași 
Dlntr-o fugă fără. .. pași!

PARAȘUTISMUL 
Minunată disciplină, 
Clnd căderea este lină!

CANOTAJUL
Ambarcațll tn atac,
Sportul „lupilor de... lac*!

ATLETISMUL
Sprinturi, salturi in lungime 
Și-alergări „La Înălțime” I

FOTBALUL
Joc tactic, plin de idei, 
Cu-artlfldl șl... Bdntd i

• Spectatorii trec, cojile de 
■emlnte rămîn

• Cine seamănă faulturi cule
ge... sancțiuni

«Pasa bună trece... primejdia

cuvinte

GREȘELI TIPAR

Desen de ANDO___|

A luai ..r , :ul pe eont propriu, a driblat tot ce i-a ieșit ta 
dar șutul lui a nimerit baba...

Printr-o lovitură cu țapul a deschis storul.
Ginerii Jucători ai echipei au evoluat cu mult zer.
Rebutul în meciul de rugby și l-a făcut cu o lovitură de pictor.
După oe a devenit lampion, nu a mai depus eforturile necesare 

antrenamente, s-a culcat pe tauri și nu a mai reușit să cîștise 
nici o curcă.

® Atacantul n-a nimerit poarta deoarece a tras cu șprițul.

CICLISMUL
Pedalare, care oere
Doar un singur „Cal putere” 1

HUGBYUL
Nti-1 deflneso sub nlcl-o formă, 
Fiindcă veșnic... se transformă!

MOTOCICLISMUL 
Ciclism, 
Cu aere de automobilism!

SCRIMA
Înfruntare palpitantă 
Șl atacuri fără poantă!

HALTERE
Smuls, Împins, efort mereu.
Este sportul cel mal greul

ȘAHUL
Patru ore te gîndești, 
Cum să fad ca să... greșești!

BASCHETUL 
Concluzia la care ajungi, 
Dispută intre „super... lungi'

GIMNASTICA 
Școală-naltă, căci se trece 
Doar cu nouă și cu zece!

Sport 
Doar

BOXUL 
nobil, pentru că-s opuși 
cel ce luptă... cu mănuși!

BASCHETUL
Joc tn care fao furori 
Jucători... „zglrle nori*

TENISUL DE CIMP
In esență, știm ce este:
Bmeclurl, dralvurl și... proteste!

TENISUL DE MASA 
Faci sport, cînd fugi la plasă
<și cind te-apleci sub masă)

VOLEIUL
Baloane trase peste plasă, 
Cum fao multi fotbaliști 

clasă* I

Nelu QUINTUS - Ploiești

MIC DICȚIONAR
Lac cu

Ghiozdan. „ vete-

• Bazin acoperit
capac
• Rucsac 

ran
• Jucători — Uneori specta

tori... neplătitori
• Televizor — Stadion cu buton
• Bicicleta — Trotinetă ajun

să... vedetă

BEFlNIfll DIN FOTBAL

o

Terenul — groapa cu lei
Plasa porții = ajutor tardiv 
Bara porții = ghinion și pro
vidență
Fault = compliment direct 
Cartonașul galben — mustrare 
scrisă
Fair-play — fotbal cu mănuși 
Penalty = Alea jacta est

„de

• Podium — 
lată
• Polo pe

Înotătorilor
• Prăjină - 

titivă
• Sărituri eu 

bulină — 
doare I
• Volei 

time!

Podea... innobl-

apă Handbalul

Proptea... compe-

Icar
schiurile Ia tram- 
cu aripi... la pi-

Arbitru... la înăl-

Marin : ridică
haltera la concurs ? asta este 
întrebarea pe care mi-o pui. 
Eu cred că sportivul o ridică 
mai intii cu intenția de a o 
duce deasupra capului. Aici, 
însă, folosirea cricului este 
interzisă. De ce ? Eu ridic din 
umeri.

V. Maria : N-ai dreptate. în 
meciul de fotbal dintre Victo
ria București și Gloria Buzău, 
zeița norocului a preferat Vic
toria în locul Gloriei. în fond, 
prima aduce două puncte în 
clasament.

C. Nuță : Dacă ești mică de 
statură nu ai șanse să ajungi 
Intr-o echipă de volei. Pan
tofii cu toc înalt nu sînt o 
soluție. Ți-or da voie părinții, 
dar nu și regulamentul.

P. Oetav : Proba de coborîre 
nu se face Ia schi cu tele- 
scaunul.

D. Constantin : Vă înșelați 
susținînd că ospătarii ar fi ce> 
mai buni la tenis de masă. în 
primul rînd. ei, venind, ca de 
obicei, cu întîrziere, ar pierde 
toate partidele prin forfait. în 
plus, la acest sport nu pot 
scoate, ca la șah, remiză.

T. Vîad : Proba de marș se 
desfășoară în acompaniament 
de fanfară ? Asta este între
barea dumitale. Păi, într-un 
asemenea caz. publicul ar ști. 
la final, ne cine să aplaude ? 
Pe alergători sau pe muzi
canți ?

PREFERINȚE
Un poștaș: Șuturile eu... adresă
Un naturalist: Pasele la „firul 

Ierbii” si golurile „Ia păianjen”
Un constructor: zidul care nu 

se mișcă
Un îndrăgostit: Pasele „la în- 

tilnire”
Un leneș: Mingea servită pe... 

„tavă".

Au colaborat : Jack BE
RARII!, Titi GHEORGHIU- 
Vaslui, Traian GARDUS, 
Otto LEVAI, Nicolae 
MARGINEA NU. Mirceo 
PIETREANU, Constantin 
POPtSCU-Berca, V. D. 
POPA și Dan PRECUP
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de gimnastică
la individual 
cu echipele.

Alain Prost,
New York revi- 
șf pentru a 7-a

SEPTEMBRIE :

la inaițime !

una

OCTOMBRIE :

47,60 pe 400 m pentru cea mai bună atletă a arului!

metri!

NOIEMBRIE :
Mercks. • Ce

atît

pe

Naum Șalamanov

DECEMBRIE :

Suediei în fața R.F. Germania,

rîadu TîMOFTE

Kato- 
aur !

Igor Paklin 2,41 metri 
la săritura în înălțime!

al 
LA
re-

,,Cupei Mondiale" 
cea de-a 80-a victorie a 
școlii iugoslave.

2,41 metri

Tenis, tenis, tenis și... schi !

Evenimentul principal: „Mondialele**

1985 - UN AN BOGAT ÎN COMPETIȚII DE ÎNALT NIVEL
ÎN REZULTATE DE EXCEPȚIE

I

f protagoniști, cucerind numeroase titluri și medalii
I z

© Sportivii din România s-au aflat, deseori, printre

Anul 1985 s-a încheiat, afirmind sau confirmînd 
valori sportive de excepție, îmbogățind statisti
cile fiecărei discipline cu noi performanțe de 

lumea sportiva, 
.’.j dintre 

performeri ro- 
în revista sâ-i

răsunet, care au îneîntat și au uluit I____
Printre marii campioni ai anului, la multe 
sporturile de prim-pian s-au aflat ți 
mâni, fără insă ca trecerea noastră 
poată nominaliza pe toți. Așadar...

IANUARIE :

Schiorii Nordului din
9 Paradoxal, primele în

treceri ale anului aparțin 
ATLETISMULUI, portu
ghezul Carlos Lopez, cîști
gînd crosul de la Sao 
Paulo, și înotului, re
dutabila formație a R.D. 

bătînd fără drept 
în „fief“-ul pro- 

în

Germane 
de apel, 
priu la Fayetteville, 
bazin scurt, echipa S.U.A. 
9 Totuși. SPORTURILE 
HIBERNALE reintră repe
de în drepturi, mai întîi 
schiorii alpini, cu duelul 
Zurbrigen — Girrardelli în 
prim-plan pentru cîștigarea 
„Cupei Mondiale" și cu o 
Michela Figini, la 19 ani, 
lideră autoritară (ca pe 
vremuri Nadig !) a pluto
nului de viteziste, ajuns, 
foarte adesea, după mode
lul bărbaților, la peste 100 
de kilometri pe oră. • E- 
venimentul principal al Iu
bii în aporturile “ "
s-a petrecut la

FEBRUARIE :

Elvețienii,

zăpezii
Seefeld,

cei mai

unde alergătorii nordici — 
finlandezi, norvegieni 
suedezi — au
CAMPIONATELE 
DIALE DE PROBE
DICE. Scandinavii au dus 
cu ei 7 titluri, restul Euro
pei reușind să smulgă doar 
3, prin vest-germanul 
Weinbuch, la combinată, 
ștafeta sovietică de 4X5 
km feminin și prin Weis- 
flog din R.D. Germană, la 
trambulina de 70 m. pro
ba la care era deja cam
pion olimpic din 1984. • Și 
totuși, în plină iarnă, un 
sport estival, TENISUL, a 
polarizat atenția tuturor, 
timp de o săptămînă: 
John McEnroe a cîștigat 
al treilea „Masters" al 
său, învingîndu-l pe Lendl 
în finală, dar, a fost, pen
tru sportivul american 
preludiu fericit la un 
nefast ’care a urmat...

5i
dominat 

MON- 
NOB-

un 
an

buni coboritori
MONDIALE DE 
deziluzii mari 

admită confirmarea

deSCHI ALPIN 
gazdelor italiene,
— fără contra-

® CAMPION AȚELE
la Bormio prilejuiesc
care trebuie să ... ___________
argumente — a elvețienilor care au în Pirmin Zurbrig
gen și Michela Figini doi coborîtori care nu „scapă" 
nimic, doi lideri greu contestabili. Schiul francez tre
sare orgolios, ’ ... ...
Pelen devine
• Cu finala 
tilova, meciul 
la scorul de „ __ ~ ____________________ ___ _____ .
mai bună performanță mondială de sală la SĂRITURĂ 
ÎN ÎNĂLȚIME bărbați: Dietmar Mochenburg 
la Miinclien. O frumoasă uvertură a 
vară !

în amintirea lui J.C. Killy, cînd Perrine 
campioană mondială la slalom special, 

de la Delray Beach, cîștigată de Navra- 
său de un deceniu cu Evert-Lloyd ajunge 

32—30. • Finalul lunii aduce cu sine cea

2,39 m,
, regalului" din

MARTIE ;

Irlanda ciștigă
/ 9 După ce ieșise ultima
♦. la ediția precedentă, echi

pa de RUGBY a Irlandei 
i cîștigă în 1985 ! Și pentru 
s* ca lucrurile să fie comple- 

te. Scoția iese ultima, du
pă

t_- ® Un
<• halterofilul sovietic 
1 VARDANIAN, își

„Turneul celor 5 națiuni"
titlul greilor 
BOX. în fața

ce cîștigase în 1984... 
mare performer, 

IURI 
anunță 

retragerea, ducînd cu sine 
< 43 de recorduri mondiale
r $ Larry Holmes își savu- 
■■ rează ultima victorie, păs-

trîndu-și 
(I.B.F.) la 
lui David Bey: nimic care 
să anunțe ce-i va hărăzi 
viitorul... • Penultimul 
mesaj al iernii : Natalia 
Bestemianova — A. Bukin 
își păstrează titlul mondial 
la PATINAJ ARTISTIC, 
proba de dans. • Michela 
Figini și Marc Girardelli 
cîștigă „Cupa Mondială" la 
SCHI ALPIN.

APRILIE : 
t r

i
1

i’1

Tenisul de masă din R. P. Chineză imbatabil
• Campionatele mondiale de la Goteborg consfințesc 

o supremație pe cît de durabilă, pe atît de autoritară 
a TENISULUI DE MASA din R. P. Chineză în lume. 
Asiaticii cîștigă aproape totul: echipe, masculin și femi
nin. simplu feminin și masculin, scăpîndu-le doar du
blul masculin, care revine Suediei • Alain Prost apasă 
pe accelerator cu... dreptul, cîștigînd. în Brazilia, primul 
Mare Premiu al anului la AUTOMOBILISM și pare ho
tărî! să urce mai sus de locul 2 în clasamentul final 
al jiloților. • Piloții finlandezi se arată cei mai... 
africani dintre toți alergătorii de RALLY-uri, Kankkunen 
cîștigînd Safari-ul Kenyeî • Marvin Hagler rămîne cel 
mai bun al tuturor mijlociilor, învingîndu-l, de astă- 
dată. pe Thomas Hearns. • Pentru a doua oară, Carlos 
Lopez — în prim-plan, grație celei mai 
mante mondiale la MARATON, realizînd 
2h 07,11.

bune perfor- 
la Rotterdam.

MA!

Cehoslovacia, campioană mondială
9 După o aprigă finală, 

cîștigată cu 5—3 în fața e- 
chipei Canadei, repr.ezenta-

■

la hochei
ti va Cehoslovaciei oferă 
marea surpriză a ediției, 
devenind campioană mon-

m

TELEX @ TELEX @ TELEX •
HANDBAL q întîlnire (f) la 

Frankfurt pe Oder: ASK Vorwărts
— Ț.S.K.A. Sofia 29—19. * Compe
tiția pentru echipe de junioare de 
la Halle (R.D. Germană) a fost 
cîștigată de selecționata României
— 8 p, urmată în clasamentul final 
de formațiile R.D. Germane — 6 p 
Poloniei — 6 p. Bulgariei — 5 p, 
R.D. Germane (Bj — 4 p șt Ce
hoslovaciei — 1 o.

Marita Koch (R.D. Germa
nă) 47,60 pe 400 metri

dlală la HOCHEI, în timp 
ce sovieticii se clasează 
doar pe locul 3. • Luptă
torii romani cîștlgă o me
dalie de aur (Ștefan Rusu 
din nou !) șl 3 de argint 
la C.E. de la Leipzig. • 
încă o reprezentantă a ti
pului de „gimnastică-pă- 
pușă“, sovietica Elen'a Su- 
sunova (1,46 m — 40 kg) 
devine campioană euro
peană la Helsinki. • In-

IUNIE :

Bilozercev

cepe „ora fotbalului": E- 
verton — Rapid Viena 3—1 
și cîștigă „Cupa Cupelor"; 
peste cîteva zile, Real Ma
drid—Videoton 3—0 și 0—1, 
sportivii cîștigînd „Cupa
U.E.F.A."; în C.C.E., 

•finala tragică de la Heysel. 
• HALTEROFILII bulgari 
încep un an plin, cu do
minația asupra Campiona
telor europene de la 
wire. Nicu Vlad —

7 medalii de aur !
• Gimnastul sovietic Dmitri Bilozercev obține 

dintre cele mai clare victorii din istoria GIMNASTICII, 
cîștigînd 7 medalii de aur la Campionatele europene de 
la Oslo: cu echipa, individual compus, sol, cal, inele, pa
ralele, bară. 9 ÎNOTĂTORII își intră în mînă: record 
mondial- la 400 m liber (3:47,80) și 200 m fluture (1:57,01) 
— Michael Gross; 200 m bras (2:28,33) — Silke Horner. 
® Unul dintre cei mal mari sportivi ai Japoniei, judoka 
Yasushiro Yamashita, se retrage, după 203 victorii con- 
începe : Willie Banks — record mondial la triplusalt : 
secutive, neînvins din 1977 pînă în 1985. • ATLETISMUL 
17,97 m, la Indianapolis ! 0 Pentru a 14-a oară, selec
ționata masculină de BASCHET a U.R.S.S. devine cam
pioană europeană.

IULIE :

Bubka
O Una dintre cele mai 

mari surprize din istoria 
TENISULUI: un necunos
cut de 18 ani, neîmpliniți, 
Boris Becker, cîștigă „in
ternaționalele" Angliei, a- 
ducînd încă o piesă de 
greutate la coborîrea, și 
în marele tenis, a vîrstei 
mani performanțe. B.B. 
este cel mai... adolescent 
cîștigător al unui turneu 
de mare șlem • Altă ști- 
re-trăznet după cîteva zi
le: la Paris. Serghei Bubka 
depășește granița celor 6 
metri la SĂRITURĂ CU

PRĂJINĂ; un nou zid nu 
mai există ! o Bernard 
Hinault, pentru a 5-a oară, 
cîștigător al „TURULUI 
FRANȚEI", egalînd alți 
doi corifei ai pedalei, An- 
quetil și ‘ _
mai poate urma după a- 
ceastă serie 
excepționale ? Nimic 
ceva decît. 
mondiale: 
Aouita — 
m; Steve Cram 
pe o milă și Ingrid Kris
tiansen — 30:59,42
10 000 m !

de rezultate 
alt- 

.. alte recorduri 
la Bislet, Sait 
13:00,40 la 5000 

3:46,31,

AUGUST

Performanțele lui
• La Donețk, Rudolf Povarnitin, necunoscut, devine, 

pentru o vreme, recordman mondial la SĂRITURĂ ÎN 
ÎNĂLȚIME, depășind o altă barieră de vis, 2,40 m. Va 
rămîne acolo doar puțină vreme și va reintra în ano
nimat... • Stefka Konstantinova sare 2.06 m la ÎNĂL
ȚIME și va rămîne neînvinsă în întregul sezon. @ Cam
pionatele mondiale de HALTERE de la Sodertălje pri
lejuiesc lui Naum Șalamanov un succes remarcabil, ca 
junior, într-o 
record 
cîștigă. și el, medalia de aur, la
• Campionatele mondiale 
winkel mențin, alături de R.D. Germană și U.R.S.S., pe 
reprezentantele țării noastre în elită mai ales prin titlul 
cucerit de dublul Florea — Arba.

___ j competiție de seniori și un extraordinar 
mondial: 330 kg la cat. 60 kg. Andrei Socaci 

,smuls", cat. 75 kg. 
de CANOTAJ de la Haze- 

Germană și U.R.S.S.,

TELEX • TELEX ® TELEX $ TELEX • TELEX • TELEX

HOCHEI PE GHEAȚA • In cam
pionatul mondial (j) din Canada: 
Canada — S.U.A. 5—2; Finlanda — 
R.F.G. 7—2; U.R.S.S. — Elveția 7—3; 
Suedia — Cehoslovacia 3—2.

TENIS 0 Turneul de la Melbourne, 
ultimul 
încheiat eu 
Jonathan 
în finală. 
Doohan, <

2;

din „Marele Premiu", s-a 
victoria americanului 

Canter, care l-a 
pe australianul 

cu 5—7, 6-3. 6—4.

învîns, 
Peter 
Probă

de dublu a fost cîștigată de pere
chea Darren Cahill 
(Australia) 
genți na) —

VOLEI •
Hamburg a 
ița Cubei.
R.F.G.
lonia 3—1. Clasament final: 1. Cuba 
6 p, 2. P-olonia 4 p, 3. R.F.G. 2 p, 4. 
Grecia 0 p.

Peter Carter 
7—6, 6—1 cu Saad (Ar- 
Dickinson (S.U.A.). 
Turneul masculin de la 
fost cîștigat de forma- 

Rezultatele ultimei zile: 
Grecia 3;—2: Cuba — Po-

Naum Șalamanov m cursă pentru doborirea unui nou re
cord mondial, cel de la smuls, la cat. 60 kg, pe care-l 
va urca pînă la 145 kg, în întrecerea pentru „Cupa Mon

diali de la Monaco

Bucuria victoriei: Michael Gross, în clipa anunțării nou
lui său record mondial la 400 metri liber

9 Igor Paklin devine 
personajul principal 
UNIVERSIADEI DE 
KOBE, cu noul său 
cord mondial la SĂRITU
RĂ ÎN ÎNĂLȚIME, 2,41 m. 
• În Japonia, 
țării noastre se 
pe locul 4 f 
pe națiuni, i 
de medalii 
aur, 10 de ; 
bronz). Iată 
samentului 
U.R.S.S. 84 
S.U.A. 66, 3. 
32 de recorduri 
de TIR cad la C.E. 
Osijek, o contribuție 
și trăgătorii noștri 
Kaposztay la pistol 
și cei din echipa de

delegația 
situează 

în clasamentul 
grație celor 21 
cucerite (5 de 
argint și 6 de 
podiumul cla- 
general: 1.
medalii. 2. 
Cuba 22. ® 

mondiale 
de la 
avînd 
Silvia 
sport 
pistol

liber, L. Stan, S. BabiÎ! 
Petru. • Ivan Lendl cîști
gă, fără drept de apel, 
campionatele internaționa
le ale S.U.A.: 7—6, 6—3,
6—4, în fața lui McEnroe. 
9 Premieră în istoria 
BOXULUI: Michael Spinks 
devine primul semigreu 
campion mondial al grei
lor, dispunînd. la puncte, 
de compatriotul său Larry 
Holmes, la Las Vegas, 9 
ATLEȚII din R.D. Germa
nă spulberă 3 vechi recor
duri ale lumii: Ulf Tim
merman — 22.62 m la 
greutate, Heike Dreschler 
— 7,44 m la lungime fe
mei ; Sabine Busch — 53.56, 
la 400 m.g.

9 S.U.A., la masculin, și R.D.G., la feminin, ci.?l ;ă 
„Cupa Mondială" la ATLETISM, dar evenimentul râmine 
noul record mondial la 400 m (47,60), realizat de Marita 
Koch, cea care avea să întrunească quasi-unanim ta‘ea 
în a fi desemnată cea mai bună sportivă a anului. 
• Primul francez care devine campion mondial al pi- 
loților de FORMULA 1 se numește Alain Prost, pe 
McLarren-Marlboro. @ Maratonul de la 
ne, pentru a doua oară, lui Pizzolatto 
oară, lui Grete Waitz.

• Prima cursă Monaco 
— New York, la YACH
TING, este cîștigată de 
canadianul Mike Birch, pe 
Formula Tag • Uniunea 
Sovietică, la masculin, și 
Franța, la feminin, devin 
campioane europene la 
JUDO pe echipe • Eve
nimentul lunii rămîne însă 
reuniunea mondială de 
GIMNASTICA de la Mont
real. unde reprezentanții 
Uniunii Sovietice, Iuri Ko
rolev și Elena Susunova,

se impun 
și împreună 
cît și la unele dintre apa* 
rate. O nouă stea a 'gim
nasticii mondiale vine din 
România: Daniela Silivaș, 
campioană mondială la 
bîrnă — cu o evoluție de 
nota 10. © învingîndu-l 
pe A. Karpov, într-un a- 
devărat „maraton al șahu
lui", Gări Kasparov devi
ne cel mai tînăr campion 
mondial din istoria disci
plinei.

9 Campionatele internaționale de TENIS ale Austra
liei se încheie cu o victorie logică, la feminin (Martina 
Navratilova, nr. 1 mondial) și cu o surpriză la mascu
lin (Stefan Edberg) • Un eveniment așteptat cu nerăb
dare, finala „Cupei Davis" corespunde așteptărilor: sus
pans, calitate, confirmări surprize și o victorie la limi
tă a £_t.. t-- " " --------- -------------- a"—
bînd. încă o dată, că posedă cea mai 
lume. ® Caruselul * "
continuă cu 
cu afirmarea

scandinavii pro- 
solidă echipă iin 
la SCHI ALPIN 
lui Stenmark

va rezerva viitorul an, 
alte performanțe, alte

e ne 
pioni, 
gindim, deci, cu nostalgie la 

cute, să le așteptăm cu înfrigurare 
toate fac o istorie a sportului la fel 
fel de bogată în evenimente, la fel 
a oricărui alt domeniu de activitate

1986 ? Aiți com- 
surprize. Să ne 
evenimentele tre- 
pe cele viitoare : 
de valoroasă, la 
de exemplară co 

umană I
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