
PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI VA I I9Î9-AN HOTĂRÎTOR
PENTRU PREGĂTIREA TEMEINICĂ

A OBIECTIVELOR OLIMPICE
ZIAR AL CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORT

| ANUL XXXV - Nr. 9056 | 4 PAGINI - 30 BANI | Miercuri 3 ianuarie 1979 j
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ÎNTREGULUI NOSTRU POPOR

LA POSTURILE DE RADIO Și TELEVIZIUNE

Bilanțul anului sportiv abia 
încheiat se înscrie, cu perfor
manțele sale și mai ales cu 
succesul primei ediții a marii 
competiții naționale „Daciada", 
în buchetul amplu de realizări 
ale oamenilor muncii din țara 
noastră, care a cunoscut în 
1978 noi semne ale continuei 
înfloriri multilaterale.

Sportivii noștri s-au străduit
— și în parte au reușit — 
să fie la înălțimea renumelui 
pe care România socialistă și 
l-a creat în lume. Pe diverse 
meridiane ale globului, la 
Strasbourg și în Mexic, la Bel
grad și în Noua Zeelandă, la 
Glasgow sau în Cehoslovacia, 
în alîtea alte locuri, purtăto
rii tricolorului nostru s-au dis
tins, făcînd să se rostească cu 
respect numele României.

în clasamentul mondial neo
ficial pe anul 1973, România se 
află pe locul al 5-lea după re
zultatele înregistrate la spor
turile olimpice care au avui 
campionate mondiale.

Acum, cînd intrăm în noul 
an 1979, pe sportivii noștri îi 
așteaptă noi răspunderi. Fără 
nici o îndoială, pentru sportul 
românesc anul pe carc-I în
cepem devine hotărîlor pentru 
pregătirea temeinică a obiec
tivelor olimpice ale anului 1590

Bilanțul olimpic al anului 
1978 ne bucură dar trebuie să-i 
acordăm mai mult o valoare 
indicativă, fiind legat de 
situații circumstanțiale. Te 
de o parte — un rezultat ob
ținut ASTAZI (în anumite con
diții), pentru a fi valabil, tre
buie confirmat Ml INE (în alte 
condiții), iar pe de altă parte
— progresele sportivilor noștri, 
pentru a fi mereu competitive,

trebuie mereu comparate cu 
realizările celor mai valoroși 
concurenți din lume.

Performanțele românești, Ia 
mijlocul ciclului olimpic, au 
fost considerate — în mod 
global — drept promițătoare. 
Dar sîntem datori să atragem 
atenția că suma medaliilor si 
a punctelor culese în 1978 re
prezintă doar un potențial (e 
adevărat, ridicat) de moment, 
el trebuind a fi substanțial 
consolidat, pentru a rămâne cu 
desăvârșire competlih în arena 
ol’mp’că in 10 a ’

Dm cele 5S0 de zile care 
ne despart de inaugurarea 
Jocurilor Olimpice do vară de 
la Moscova, cele 365 aie anu
lui abia început sint liotărî- 
toare. în acest răstimp Calen
daristic este necesar să fie 
dcsăvîrșite operațiile de selec
ție, să fie desemnați cei ce pot 
reprezenta cu șanse optime cu
lorile românești, să fie înglo
bați în . loturi tinerii aspiranți 
cu veleități garantate, ba chiar 
și elementele de mare excep
ție irupte în ultimul moment. 
Dar mai presus de toate,, anul 
1979 este răstimpul pregătiri
lor serioase, asidue și perseve
rente, limita campaniei prepa
ratorii în care trebuie să se 
angajeze cu deplină răspundere 
deopotrivă sportivi și antrenori, 
activiști și tehnicieni, meto- 
diștî, cercetători și medici. 
Lecțiile sportului modern de 
înaltă performanță arată că 
numai cooperarea tuturor a- 
ccstor factori asigură succesul, 
că numai cu sprijinul calificat 
al științei (în toate domeniile) 
se pot obține rezultate înalte,
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Ml Șl ANGAJAMENTE IflÂCAUAÎE 
SPRE NOI ÎMPLINIRI ÎN ACEST AN

VOI LUPTA PENTRU AL TREILEA TITLU
CE CAMPIOANĂ ABSOLUTĂ A EUROPEI

DRAGI TOVARĂȘI Șl PRIETENI,
CETĂȚENI Al REPUBLICII SOCIALISTE 

ROMÂNIA,
încheiem anul 1978 cu noi ți mari realizări in 

opera de construcție socialistă. Muncind cu ab
negație ți elan, eroica noastră clasă muncitoare 
a asigurat indeplinirea programului de dezvol
tare ți modernizare a industriei, a cărei producție 
a crescut in cei trei ani ai cincinalului intr-un ritm 
mediu de peste 11 la sută. S-au obținut, de ase
menea, succese deosebite in agricultură, in creș
terea producției agricole, in dezvoltarea tuturor 
ramurilor economiei naționale. Ca urmare, a spo
rit avuția socialistă, venitul național, ceea ce s-a 
reflectat in îmbunătățirea condițiilor de viață ale 
htregului nostru popor. Aplicind programul de 

creștere mai rapidă a veniturilor oamenilor mun
cii, in acest an am încheiat înainte de termen 
prima etapă a majorării retribuțiilor; de aseme
nea, au fost mărite pensiile, alocațiile pentru 
copii, s-a trecut la aplicarea săptăminii de lucru 
reduse.

Succese de seamă am obținut in înflorirea 
științei ți invățămintului, a creației literar-artisti- 
ce, in făurirea culturii noi, socialiste.

Toate aceste realizări oglindesc forța creatoare 
a poporului nostru, liber ți stăpin pe destinele

sale, hotăiirea sa de a infăptui neabătut Progra
mul elaborat de Congresul al Xl-lea, unitatea 
de granit a tuturor oamenilor muncii,
fără deosebire de naționalitate, în jurul 
partidului comunist — conducătorul încer
cat al întregii națiuni pe calea socialismului, 
bunăstării și fericirii. Pentru minunatele rezultate 

-obținute in construcția socialistă în anul 1978, 
doresc să adresez clasei muncitoare, țărănimii, 
intelectualității, tuturor fiilor patriei - români, 
maghiari, germani, sirbi ți de alte naționalități 
-, întregului nostru popor, cele mai calde feli
citări, precum ți urări de noi ți tot mai mari 
succese in activitatea viitoare.

Peste citeva clipe intrăm în anul 1979 - cel 
de-al patrulea an al cincinalului. Prin obiectivele 
ce ni le propunem, prin continuarea dezvoltării 
in ritm înalt ți modernizarea forțelor de producție, 
a întregii economii naționale, anul viitor va marca, 
fără îndoială, o nouă treaptă in ascensiunea ra
pidă a României pe drumul civilizației ți progre
sului. Sarcina centrală in acest an este ridicarea 
la un nivel tot mai inalt a activității economico- 
sociale, realizarea unei calități noi, superioare in 
întreaga operă de construcție socialistă. Aceasta
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Succesul pe care l-am repur
tat, in octombrie 1978, la 
Strasbourg, cucerind primul 
meu titlu de campioană mon
dială, mă ambiționează să per
severez pe drumul pregătirii 
asidue, să urmez întocmai pro
gramul de antrenament pe 
care mi l-au fixat dascălii mei 
sportivi, Marta și Beta Karoly, 
pentru că sint convinsă că nu
mai in acest fel voi putea în
registra noi pași spre perfec
ționarea continuă a măiestriei. 
Nu exagerez cu nimic cînd 
afirm că pregătirea pentru 
1979 am inceput-c incă din 
luna noiembrie, la citeva zile 
după înapoierea din Franța, de 
la campionatele mondiale, de
oarece atît campionatele euro
pene din Danemarca, din luna 
mai. cit și campionatele mon
diale de la Dallas, din luna 
decembrie, reprezintă examene 
competitionale foarte dificile. 
La urma urmei, nu e vorba de 
reputația mea personală, ci, in 
primul rînd. de prestigiul miș
cării sportive din patria mea, 
România socialistă, și este o 
datorie de onoare pentru mine 
de a mă pregăti cu maximă 
conștiinciozitate, pentru a re
purta succesele de care sint cu 
adevărat capabilă. Numai ast

fel voi putea, răsplăti grija 
permanentă a partidului și 
statului, personal a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, pentru con
tinua dezvoltare a sportului 
românesc.

In noua ambiantă de la 
Deva, unde avem asigurate cele 
mai bune condiții pentru a în
văța și a ne antrena la nivelul 
celor mai înalte exigente, îmi 
voi pregăti cu multă minuțio
zitate viitoarele performanțe fi 
doresc nespus ca anul in care 
am pășit să-mi aducă cel de-al 
treilea titlu consecutiv da 
campioană absolută a Europei 
și. apoi, la finele anului, la 
Dallas, noi medalii la campio
natele mondiale.

NADIA COMĂNECI
Erou al Muncii Socialisto, 
triplă campioană olimpică, 

campioană mondială 
și europeană la gimnastică

SĂ OBJINEM REIULTATE
PE MĂSURA CONDIȚIILOR

CE NI S-AU CREAT

REVELION SPORTIV 1979
Revelion 1979. Tineretul sportiv al patriei noastre a întîmpinat această 

noapte sărbătorească a Revelionului cu nespusă bucurie — retrăind multe 
momente de satisfacții și împliniri, care au dus la prestigiosul bilanț cu 
care reprezentanții sportului românesc au încheiat anul 1978—, cu hotărîrea de 

a da viață indicațiilor cuprinse în Mesajul de Anul Nou adresat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu întregului nostru popor la posturile de radio și televiziune. 
Toastînd pentru succesele lor viitoare, pentru familiile lor, pentru toți cei 
care iubesc sportul, „tricolorii" au pășit cu deplină încredere în noul an, an 
prcolimpic, cu responsabilități crescute pentru mișcarea noastră sportivă.

TOAST SĂRBĂTORESC IN... 27 DECEMBRIE I

„SĂ NU LIPSESC DE PE LISTA CAMPIONILOR..."
Pe Vasile Dîba, asul 

padîlei românești, l-am 
întîinit cu cîteva ore 
înaintea. despărțirii de 
1978, între sportivii clu
bului Dinamo.

— Unde-ti petreci Re
velionul, Vasile ?

— Am mai multe pro
puneri și trebuie să mă

decid. Inițial, noi hotă- 
riserăm ca toți caiaciștii 
și canoiștii din lotul o- 
limplc să petrecem a- 
ceas’.ă noapte împre-nă, 
la Predeal. Din motive 
independente de voința 
noastră, pro’ectul a că
zut, așa că fiecare a tre
buit să ne îndreptăm

spre casele noastre. în 
orice caz. mă voi afla 
intre prieteni.

— Ce proiecte ai pen
tru 1979 ?

— Să nu lipsesc de pe 
lista campionilor lumii. 
O victorie la „mondiale" 
mi ar da siguranța că la 
J.O. voi fi cu caiacul 
Riou în frunte.,.

Virginia Ruzici, prima 
rachetă a tenisului nos
tru feminin, una dintre 
stelele courts-urilor afir
mate în 1978 pe plan 
mondial, a închinat cu 
cei apropiați pentru 
Noul An cu cîteva zile 
mai devreme. Motivul ? 
Chiar în prima zi a lui 
1979, multipla campioană 
urma să fie prezentă în 
teren, la Washington, 
pentru cel dinții turneu 
al anului, care conferă și 
primele puncte ale „Ma
relui premiu F.I.L.T.". 
Lingă vitrina plină cu 
trofee, printre care — la 
loc de cinstg — se află

șl cel atribuit câștigă
toarei „Roland Garros"- 
ului, Virginia ne-a îm
părtășit cîteva din gîn- 
durile sale : „Sper ca și 
în 1979 să figurez la loc 
de cinste pe tablourile 
marilor concursuri și să 
joc cit mai multe finale. 
Și mai am o dorință: ca 
la revelionul viitor să 
am satisfacția de a citi 
în „Sportul" că am ajuns 
sportiva nr. 1 a Româ
niei I"

Am încă vie in amintire cli
pa cînd. în vara anului 1978, 
la campionatele mondiale de 
lupte greco-romane de la Ciu
dad de Mexico, Imnul patriei 
dragi răsuna în sala , Juan de 
la Barrera". Spectatorii aplau
dau victoria unui român. Acel 
român eram eu, Ion Draica, 
fiu al României socialiste, ti- 
năr crescut și educat de parti
dul nostru, care am putut a- 
junge pe treapta cea mai înal
tă a supremei competiții dato
rită muncii depuse de mine și 
de antrenorii mei, dar în pri
mul rind datorită minunatelor 
condiții ce mi s-au creat — ca 
dealtfel tuturor sportivilor pa
triei — pentru a ajunge in rin- 
dul celor mai buni performeri 
ai lumii.

ION DRAICA
campion mondial și european 

de lupte greco-romane
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MESAJUL DE ANUL NOU ADRESAT DE
TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 

ÎNTREGULUI NOSTRU POPOR

LAPCSTUReLE DE RADIO Șl TELEVIZIUNE
(Urmare din vag. Z)

impur.c să valoriîîcăm tot mai eficient potenția
lul material ți eman de care dispunem, să pro
movăm cu fermitate cele mai noi cuceriri aie re
voluției tehnico-științifice în toate domeniile.

Ținînd scama de dificultățile pe care le gene
rează criza mondială de materii prime și com
bustibil, să desfășurăm o bătălie susținută împo
triva risipei, să asigurăm gospodărirea rațională 
a tuturor mijloacelor, să reducem substanțial con
sumurile materiale, cheltuielile de producție.

înfăptuind cu fermitate principiile autocondu- 
cerii muncitorești și autogestiunii întreprinderilor, 
folosind pe deplin cadrul democratic de partici
pare a oamenilor muncii la conducerea diferite
lor compartimente aie societății, să ridicăm spi
ritul de răspundere al tuturor colectivelor în buna 
gospodărire a avutului socialist.

Să aplicăm ferm măsurile stabilite do partid 
pentru perfecționarea continuă a conducerii so
cietății, a statului, a relațiilor de producție și 
sociale, pentru introducerea principiilor eticii și 
echității socialiste in tcate domeniile, pentru fo
losirea tot mai largă a cadrului democratic de 
manifestare liberă a personalității umane în toa
te domeniile.

Realizind prevederile planului producției mate
riale. vom asigura înfăptuirea integrală a progra
mului de creștere a bunăstării poporului. Făcînd 
totul pentru satisfacerea cerințelor de viață ma
teriale și spirituale ale maselor, să acționăm pen
tru îmbogățirea continuă a orizontului de cultură 
al oamenilor muncii, pentru ridicarea conștiinței 
socialiste, realizind în viață politica partidului. — 
al cărui țel suprem este omul, făurirea unei vieți 
libere, demne și fericite pentru toți fiii patriei.

Vom acorda și în anul ce vine atenția cuvenită 
dotării forțelor armate și întăririi capacității lor 
de luptă, pregătirii întregului popor pentru a fi 
gata oricînd să apere cuceririle socialismului, in
dependența și integritatea patriei.

Să înfmpinăm, dragi tovarăși și prieteni, cu 
succese tet mai însemnate mărețul eveniment po
litic ce va avea loc anul viitor - cel de-a! Xil-lea 
Congres al partidului, care va trasa obiectivele 
continuării, operei de edificare a societății socia
liste multilateral dezvoltate și înaintării Româ
niei spre comunism.

îmi exprim deplina convingere că, prin munca 
eroică a întregului nostru popor, strîns unit în 
jurul partidului^ anul 1979 va marea un nou și 
important pas înainte în dezvoltarea forțelor de 
producție, în ridicarea bunăstării materiale și spi
rituale a maselor, in întărirea independenței și 
suveranității patriei noastre socialisto.

'Dragi tovarăși si prieteni,
în anul 1978 România a desfășurat o intensă 

activitate internațională în slujba idealurilor de 
libertate, independență și progres social ale 
popoarelor, pentru promovarea unei politici noi 
în lume, de colaborare pașnică între toate națiu
nile, de destindere și securitate.

Și în acest an s-a evidențiat cu putere evo
luția contradictorie a vieții internaționale, confir- 
mindu-se justețea analizei și orientărilor politicii 
externe a partidului și statului nostru. Viața de
monstrează că ferțeie progresului pot infringe, 
prin luptă unită, politica imperialistă și colonia
listă, de dominate și forță, pot împiedica agra
varea climatului internațional, declanșarea uncr 
noi războaie și asigura o pace trainică în lume.

Intrăm în neul an cu hotărîrea fermă de a in
tensifica si mai mult conlucrarea activă cu toate 
națiunile pentru soluționarea problemelor com
plexe care confruntă cmenirea, pentru consolida
rea destinderii și păcii. Vom face totul pentru 
dezvoltarea continuă a prieteniei, colaborării și 
solidarității cu tcate țările socialiste, vcm ampli
fica și mai mult relațiile multilaterale cu țările în 
curs de dezvoltare, vom extinde raporturile cu 
țările capitaliste dezvoltate, cu toate statele lumii, 
fără deosebire de orinditire socială. Vcm așeza 
ferm, ca și pînă acum, la baza relațiilor noastre 
internaționale deplina egalitate în drepturi, res
pectul independenței și suveranității naționale, al

dreptului fiecărui popor de a-și hotăii singur des
tinul, neamestecul in treburile interne și avantajul 
reciproc, r.erecurgerea la forță și Ia amenințarea 
cu folosirea forței — și vom milita pentru gene
ralizarea acestor principii în întreaga viață mon
dială.

Vom acționa ferm, împreună cu celelalte 
popoare europene, pentru ca noul an să mar
cheze un pas înainte in înfăptuirea securității și 
păcii pe continentul nostru, în spiritul documen
telor semnate la Helsinki. în mod deosebit, în 
anul 1979 este necesar să fie sporite eforturile în 
direcția dezangajării militare a continentului — 
care cunoaște la era actuală cea mai mare con
centrare de a-mate și armament, inclusiv nu
clear - pentru crearea unui climat în care fie
care națiune să se simtă la adăpost de orice a- 
mestec sau agresiune din afară, să-și poată con
sacra plenar resursele progresului economic și 
social.

în anul ce vine se impun intensificate acțiunile 
pentru lichidarea conflictelor ce mai dăinuie în 
lume pe calea tratativelor - singura modalitate 
rațională de soluționare justă și durabilă a pro
blemelor litigioase dintre state - pentru stingerea 
tuturor focarelor de încordare, pentru abolirea 
definitivă a folosirii forței in raporturile inter
naționale. în acest cadru în mod deosebit tre
buie asigurată instaurarea unei păci trainice și 
echitabile in Orientul Mijlociu.

Interesele progresului și păcii generale cer ca 
anul 1979 să fie un an de acțiuni tot mai ferme 
pentru lichidarea subdezvoltării care afectează cea 
mai mare parte a omenirii, pentru abolirea vechii 
politici imperialiste, colonialiste și neocolonialism 
ce a împărțit lumea in săraci și bogați, pentru 
făurirea noii ordini economice internaționale. 
Pe această cale se va putea asigura o colaborare 
cu adevărat echitabilă intre state, dezvoltarea 
liberă și independentă a tuturor națiunilor, acce
sul lor larg, în special al celor rămase în urmă, 
la cuceririle științei și tehnicii moderne, ale civi
lizației contemporane.

Și în anul ce vine, cea mai arzătoare aspirație a 
popoarelor continuă să fie oprirea cursei înarmări
lor, trecerea la dezarmare, și în primul rînd la de
zarmarea nucleară. De aceea, asigurind un echili
bru care să nu pună in pericol securitatea nici 
unei părți, trebuie făcut totul pentru reducerea 
sisțematică, substanțială a cheltuielilor militare 
și diminuarea efectivelor și arsenalelor armate a'e 
tuturor țărilor, în mod deosebit alo celor care de
țin cel mai mare potențial militat Este în intere
sul vital al tuturor națiunilor ca în 1979 să se ac
ționeze cu și mai mare fermitate pentru redu
cerea bugetelor militare, lichidarea bazelor mi
litare străine și a blocurilor, pentru făurirea unei 
lumi fără arme și fără războaie.

Avem toate temeiurile să privim viitorul cu 
optimism, convinși că popoarele, forțele înaintate, 
pot asigura instaurarea în lume a politicii noi, 
de egalitate și respect între națiuni, de dezvol
tare liberă și independentă a fiecărui stat, de 
colaborare și pace mondială. România este ferm 
hotărită sâ acționeze intens, și in anul ce vine, 
în strînsă solidaritate cu toate forțele antiim- 
perialiste, cu toate popoarele, pentru triumful 
aspirațiilor supreme de progres și pace ale în
tregii omeniri.

Dragi tovarăși și prieteni,
Fie ca noul an să aducă noi și mari succese 

în înflorirea României socialiste, în realizarea 
Programului partidului ce corespunde celor mai 
înalte năzuințe de prosperitate ale întregului 
nostru popor 1

Fie ca anul 1979 să aducă tuturor popoarelor 
noi victorii in dezvoltarea lor liberă și indepen
dentă, in lupta pentru pace, pentru făurirea unei 
lumi mai bune și mai drepte pe planeta noastră!

Vă urez, tuturor, dragi compatrioți, succese tot 
mai mari in întreaga activitate consacrată pro- 
pășiiii patriei, împlinirea tuturor dorințelor și 
aspirațiilor de mai bine, multă sănătate și feri
cire I

Din adincul inimii vă adresez tradiționala ura
re : „La mulți ani 1".

Surîzătoare și fericită. Virginia Rusiei toastează cu cîteva 
z'.le mai devreme

(Urmare din pag I)

LA TELEFON', 
CARMEN BUNAC1U

Multipla campioană a înotă
toarelor noastre, Carmen Bu- 
naciu, una dintre cela mai bune 
sportive ale țării, împreună cu 
mai tînăra sa coechipieră Irinel 
Pănulescu, se află de mai mul
te săptămini în California pen
tru antrenamente comune si 
concursuri cu spoi tivii ame
ricani. Cu cîteva ceasuri îna
inte de scurgerea anului, pă
rinții lui Carmen au avut le
gătura telefonică cu familia 
Turner, din Long Beach, acolo 
unde abia trecuse cu puțin de 
amiază.

— Unde vă veți petrece Re
velionul ?

— Am stat cîteva săptămini 
la Mission Viejo și ne-am an
trenat cu celebrul Marc Schu
bert. Ne simțim foarte bine, 
poate puțin obosite de sutele 
de kilometri parcurși numai in 
decembrie. Acum am revenit 
Ia Long Beach, iar gazdele 
noastre ne-au primit cu un 
brad frames, cadouri și multă 
simpatic. Și noi le pregătim 
acum darurile tradiționale pe 
care le avem cu noi. La miezul 
nopții vom ciocni un pahar, 
apoi vom cînta cîntece româ
nești și americane și ne vom 
culca repede. Mîinc (n.râ luni 
1 ianuarie) ne așteaptă, chiar 
do dimineață, un antrenament 
de 15 CM yarzi.

Tot prin- intermediul firului 
telefonic am avut vești și de 
la handbalișlii lui Minau r Baia 
Mare, care vor ieși pe teren,

la Berlin, chiar în prima zi a 
anului. Echipa lor este una 
dintre invitatele de onoare ale 
tradiționalului turneu ce se or
ganizează anual in capitala 
R. D. Germane. Laseăr Pană, 
antrenorul lor, a transmis prin 
intermediul nostru un călduros 
„La mulți ani !“ familiilor și 
suporterilor băimăreni și nu a 
uitat să ne spună că băieții lui 
nu au decît un singur gini' 
pentru 1979: să aducă la Baia 
Mare trofeul care se acordă 
ciștigătorilor „Cupei cupelor",

PRIETENI NU NUMAI PE TERE
NUL DE SPORT
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(Urmare din pag II
de nivel mondial, adesea a- 
froape de limitele capacități
lor omenești.

Experiența anilor din urmă 
dovedește că piognoza ol'mpică 
nu se mai pira.e fr.ee pe te
meiul tradiției, ci ruinai al di
namicii rezultatei r, numai pe 
baza evoluției sportivilor în 
fiecare ramură. Bilanțul anului 
1978 ne îndrep âțo.to să credem 
cu fermitate în șansele repre- 
z m an ilor gimnasticii, lupte
lor, caiacului și canoei. (Cu 
același corectiv, menționat an
terior. că orice pas înainte 
trebuie consolidat spre a asi
gura propășirea și a evita orice 
regres, ba chiar și dăunătoa
rei stagnare !). Cu Nadia Co
maneci, Ion Draica și Vasile

Diba, cu toți tovarășii lor în
tru sport putem privi încreză
tori spre zările olimpice. Dar 
— cu toată admirația și încre
derea pe care ni le stîrnese 
asemenea sportivi de elită — 
am dori ca tot mai mulți co
legi de-ai lor, din tot mai 
multe discipline, să Ie urmeze 
exemplul, să se alăture lor în 
lupta pentru locuri fruntașe în 
ierarhiile sportive internațio
nale. Aș'eptăm. firește, o ra
pidă redresare din partea tra
diționalelor ramuri olimpice 
medaliate, din partea atletis
mului, a boxului, a scrimei, a 
tirului, precum ne-ar bucura o 
de mult așteptată (și posibilă) 
afirmare olimpică a fotbalului, 
a înotului, a ciclismului, a 
canotajului si a altor sporturi.

Calendarul competitions! in

ternațional al anului 1979 este 
destul de bogat și astfel oferă, 
pe de o parte, posibilitatea u- 
nor necesare verificări de po
tențial în condiții de concurs 
la nivel înalt, iar pe de altă 
parte posibili.a ea unor atir- 
mări timpurii d»schizînd (prin 
calificări) sau facilitînd accesul 
spre arena olimpică.

Pornim în noul an cu con
vingerea că sportivii npștri 
fruntași vor face totul pen
tru a se arăta demni de „pa
șaportul olimpic", pentru a 
prefața cu îndreptățite spe
ranțe viitorul bilanț, că vor 
lupta pentru gloria sportivă — 
a lor și a patriei lor — cu 
entuziasmul pe care' ți-1 dă 
sentimentul de recunoștință 
pentru sprijinul multilateral 
primit.

Sînt fericit că mi-am înde
plinit obiectivul pe care mi
1- am propus, declarat și în zia
rul „Sportul", la începutul a- 
nului 1978.

Acum, chiar din ziua de 4 
ianuarie, ne reluăm cu toții 
pregătirile. Știu că ne așteaptă 
un an greu, cu competiții tot 
atît de grele, și de aceea nu 
voi precupeți nici un efort pen
tru a-mi menține ceea ce am 
cîștigat cu atîta sudoare. Și 
chiar pentru a obține rezultate 
și mai mari. Prietenul și ad
versarul meu cel mai redu
tabil, luptătorul sovietic Vladi
mir Ceboksarov — care m-a 
depășit în 1977 și pe care l-am 
întrecut in 1978 — îmi va fi, 
probabil, din nou partener de 
întrecere. Un prim obiectiv ar 
Ci, deci, să majorez scorul la
2— 1 in favoarea mea. Doresc 
să reușesc I

„FLOTILA DZ
VA AR302A ÎN CONTINUARE

„MARELE PAVOAZ"
Anul 1978 a fost rodnic — 

rezultatele înregistrate de 
sportivi; pe care ii pregătesc 
confirmă aceasta. Medaliile cu
cerite la campionatele mon
diale și în alte competiții f 
amploare au demonstrat e„ 
flotila de caiac-canoe navi
ghează cu pînzele sus, arbo
rând la fiecare întrecere im
portantă „marele pavoaz". A- 
cum, cînd doar Un Singur an 
ne mai desparte de Jocurile 
Olimpice din 1980, gîndul îmi 
zboară spre... cursele olimpice, 
dar nu uiț nici o clipă că în 
1979 va avea- loc încă o ediție 
a campionatelor mondiale.

Pentru aceasta, elevii mei 
Ivan Patzaichin, Vasile Dîba, 
Lipat Varabiev și ceilalți mun
cesc mult. Acum, facem acu
mulări la munte și în sala de 
forță, iar ieșirea mai timpurie 
pe apă — pe care o sper rea-

lizabi 
spera 
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caiac- 
pe ca 
ceea 
piona 
tui ui 
forma

SĂ ÎNVINS PE TOATE MARILE ADVERSARE!
Parcă n-aș fi vrut să se mai 

te.mine anul 1973. atit de bun 
a fost pentru mine !... Mi-a 
adus succese mari, pe care 
le-am dorit atit de fierbinte, 
pentru care am muncit atît de 
mult. A fost, intr-un fel. „anul 
meu". Cel care m-a impus 
chiar in fața acelora care n-au 
crezut, poate, in mire, tntr-un 
euvlnt. am reușit ! Bl-ie'nte’es. 
n-am intenda să mă opresc 
aici. Trebuie să merg mai de
parte. să urc mai sus pe trep
tele acestor clasamente, in ca~e 
flecare punct se cucerește prin 
lup ă. Mă așteaptă un an greu, 
o știu prea bine. Bar poate că 
va fi ia fel de bun ca și c.:l

încheiat, sau și mai bun. Voi 
fi fericită să adaug noi victorii 
palmaresului meu și al echipei 
naționale. Totodată. să-mi 
aduc contribuția la populariza
rea tenisului in țara noastră, 
disciplină sportivă atit de mult 
îndrăgită in lumea întreagă. 
Am și o dorință a mea, mai 
specială. Sd înving și pe cele 
cîteva mari adversare, ce mi-au 
rămas pină acum superioare. 
Printre ele. bineînțeles. Chris 
Evert. Nu este nici ea invinci
bilă. o știu prea bine...
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ÎN CĂUTA?."’i CUȘTII...
Poate pentru că noaptea A- 

nului Nou este, de regulă, o 
noapte a veseliei și bucuriei, 
Cernoliu Ion, unul dintre cam
pionii țintașilor români, a pre
ferat să evadeze c’in tumultul 
Capitalei, acceptind o compa
nie, la fel de plăcută, a prie

■ campioni ai luptelor, doi buni prieteni: 
'nstantin Alexandru și Nicolas Gingă, 
v. cu soțiile lor'

a în fa- 
;i se glu-

v-ar dori 
ca pia-

: podium,

tenilor săi din copilărie din 
comuna Cindești-Vale, județul 
Dîmbovița. A fe.st o seară mi
nunată, mai ales că lingă el 
se aflau și soția sa, Trude-Mo- 
nica și cei doi prichindei, Cris- 
tinel și Monica.

‘ți putea IRIMICUC VRcA SĂ DcViNĂ
,r mal 11 ANTRENOR

1. DO3RIN 7.41 ; 2. SIMIONAS
7,25 ; 3 DUMITRU 7,18 ; 4. E-
CONOMU 6.90 ; 5. MUREȘAN
(F. C. Baia Mare) 6,87.

6. Biiloni 6,80 ; 7. Tăbaru 6.66 ;
8. Mulțescu 6.64 ; 9—10. Opriș-an
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La rugămintea noastră de a 
vorbi cu Dan Irimîciuc, de la 
celălalt capăt al firului, de la 
Iași, adică, ne-a răspuns tatăl 
fostului multiplu campion al 
tării. Am aflat că familia Dan 
irimiciuc este în mare zor, 
pentru că se mută in. locuință 
nouă. Seara, am putut, în sfîr- 
șit, să vorbin* 4 * * * 8 cu campionul. 
Ne-a spus că se pregătește să 
plece în Bucovina, la Putna, 
unde își va petrece Revelionul, 
împreună cu familia. Gîr.duri 
pentru 1979 ? . — l-am întrebat. 
„Să-mi fac cu multă compe
tentă meseria de inginer și să 
preiau pregătirea estorva copii 
si tineri da la clubul Politeh
nica Iași".

Și corespondenții noștri ne-au 
comunicat amănunte despre 
frumoasele ore petrecute în 
noaptea Revelionului de spor
tivii țării nocstre. La Scmenic, 
într-o frumoasă cabană, au 
toastat împreună atloții Doina 
Maxim, Dorina Șumclan, Ion 
Barbu și antrenorul lor Daniel 
Maier. La Hotelul G-ozna, tot de 
pe Semenic, s-au reunit schiorii 
de'la C.S.Ș. Reșița cu antreno
rul lor Mariana Trestian. La 
Brașov, îh sala clubului Trac
torul, la „Revelionul sportivi
lor" au cintat și au dansat îm
preună voleibaliștii Icn Hînda, 
Constantin Zamfir, floria Ba
nca, Constantin Sterea, baschet
balistul Dan Morarii, serimerul 
Constantin Daniel, boberul Paul 
Neagu, alături de foste' glorii 
ale sportului brașovean și ro
mânesc, Gheorghe Fieraru, 
Virginia Fieraru, Alexandru 
Taus și alții.

Peste tot â domnit veselia și 
voia bună.

Adrian VASILIU 
Ion GAVRiLESCU
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LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ
PROCURAȚI-VĂ CIN TIMP 
BILETE PENTRU TRAGEREA 

EXTRAORDINARĂ FRONO- 
EXPRES A REVELIONULUI

Reamintim participa nțil-or că 
la această tradițională tragere, 
care va avea loc duminică 7 ia
nuarie 1979, se atribuie in număr 
nelimitat autoturisme „Dacia 1300“ 
și,,Skoda 105 L“, excursii atractive 
peste hotare și importante cî?- 
tiguri în numerar de valori fixe 
și variabile.

NUMERELE EXTRASE LA 
TRAGEREA EXTRAORDINARA 
LOTO A REVELIONULUI DIN 
1 IANUARIE 19". 9. Extragerea I : 
84 4-0 27 43 2 61 43 50 5 5-3 ; extra
gerea a II a : 23 25 1’3 20 74 54 35
37 21 83 ; extragerea a Iii-a : 5
78 6 1 2 21 53 55 9 &> ; extragerea
a IV-a : 43 49 90 61 27 73 44 39 70
43 ; extragerea a V-a : 5 19 43 34 
69 6 71 87 77 53 ; extragerea a 
vi-a : 3-1 ie 57 74 30 25 41 47 43;
extragerea a Vl-I-a : 63 79 35 45 
87 64 29 14 78 1 extragerea a
Vin-a : 80 43 33 67 56 49 5'5 6 17 
65 : extragerea a IX-a : 83 2 70
39 46 10 8 28 80 13 ; extragerea a 
X-a : 73 71 5 76 55 4 45 32 3 89 ; 
extragerea a XI a : 87 41 81 16 47 
45 82 io 31 85 ; extragerea a
Xll-a : 51 57 77 33 22 5-9 *3 2 35 28. 
FOND TOTAL DE C1STIGURI 
PROVIZORIU î 0.2V3.0-C3 lei.

La început de an:

PRIMELE NOUTĂȚI DIN CLUBURI
De?i mai sînt cîteva zile pînă cînd cele 13 divizionare A vor lua 

startul pregătirilor sezonului c'e primăvară (8 ianuarie), Ia cluburi se 
simte efervescența reluării activității. Un scurt raid ... telefonic Ia u- 
nele dintre echipe ne-a oferit posibilitatea să aflăm primele vești.

© La F.C. ARGEȘ vacanța este 
pe sfîrșite. Cristian, Dobrin și 
Chivescu s-au întors în ajunul 
Anului Nou de la Băile Felix, 
unde au urmat un tratament 
balneologie. In. perioada 12—25 ia
nuarie, piteștenii vor efectua 
un stagiu de pregătire centraliza
tă la Herculanc. 0 Am format 
numărul clubului tîrgoviștean. La 
celălalt capăt al firului am recu
noscut vocea lui Coman, recentul 
laureat al anului fotbalistic 1978. 
„Cînd am citit în ziarul „Sportul" 
și am aflat că am fost desemnat 
fotbalistul numărul 1 nu mi-a 
venit să cred. Am fost tare feri
cit, dar trebuie să recunosc că 
acest succes mă obligă foarte 
mult. Tocmai de aceea, în sezo
nul care se apropie trebuie să 
demonstrez, prin jocuri foarte 
bune, că alegerea nu a fost în- 
tîmplătcare. Promit să mă pregă
tesc exemplar, să fiu la fel de 
util echipei mele de club ca și 
lotului reprezentativ". Tătaru 
pleacă astăzi la Băile Felix pen
tru a-și trata întinderea de liga
mente de la un genunchi. El va 
veni direct la Căciulata unde, de 
la 10 ianuarie, C.S. TÎRGOVIȘTE

Retrospectiva

Diviziei A
16. POLITEHNICA TIMIȘOARA-DE LA UN AN 
DE EXCEPȚIE LA UN MARE PAS ÎNAPOI...

BILANȚUL TURULUI: 17 5
Cînd au revenit spectaculos 

în Divizia A (1973) timișorenii 
își vedeau echipa favorită pe 
urmele marei Ripensii. Atunci, 
în perioada transferărilor, 
„Poli" a adunat tot ce se putea 
aduna — talente, valori. Avan- 
sînd, după dictonul latin, „fes- 
tina lente", „alb-violeții" au 
realizat acumulări' în timp. Să 
argumentăm, să comparăm. Tur 
— 1973 : locul 12, 17 puncte, 
—1 Ia golaveraj ; 1974 : Ioc 12, 
16 p, —7; 1975 ; locul 10, 17 p, 
—2 ; 1976 : locul 6, 19 p, +3 
(progres evident) ; 1977 : locul 
4, 20 p, +4 (salt calitativ). A 
fost „toamna de aur" a echipei 
antrenată de cuplul Angelo Ni- 
culescu — Cosiică Rădulescu, 
ea reușind, cum bine se știe, 
să păstreze, pină la finalul 
campionatului, frumoasa pozi
ție cîștigată în prima sa parte.

Un drum firesc sau un an 
de excepție ? Te întrebi acum 
cînd timișorenii sînt la retro
gradare. Echipa lui Dembrov
schi, Vișan, Anghel, Petrescu, 
Mehedinju, Floareș, Șerbănoiu, 
Păltinîșan, Co;ec, Iioșca, Barna, 
Lața, Volaru, Nucă, Baihori I, 
Nadu, Caiona (citiți, nume u- 
nul și unul) a devenit, astfel, 
un „caz-problemă" al . campio
natului. Ea n-a făcut altceva 
decît să demonstreze, dacă mai 
era nevoie, că o „firmă marc" 
nu se face numai cu nume...

Suporterii zic- că dacă „frun- 
cea Banatului 1S77“ n-ar fi 
pierdut cele 7 puncte acasă (și 
la cine, unele dintre ele ?...) 
„Poli" avea acum 20 de puncte 
și ar , fi împărțit locul III cu 
campioana „en titre", Steaua. 
Dacă ar fi început campiona
tul așa cum l-a terminat, dacă,. 
dacă... Dar mai bine să nu
mim cauzele care au dus la

Radiografia tricoarilor 1-11 MULOCAȘIS COORDONATORI DOMINAȚI DE DOBRIN
Chiar dacă fotbalul modern su

gerează ideea că jucătorul co
ordonator de tip clasic face loc, 
tot mai mult, unui număr mai 
mare de „gînditori" în cadrul 
echipei, așa cum se întîmplă, de 
pildă. în „ll"-le Olandei, unde e 
greu să refuzi această calitate 
unor jucători ca Haan, frații 
Van den Kerkhof și nu numai 
lor, în fotbalul nostru funcția 
continuă să fie, în general, apa
najul unui singur jucător, chiar 
în rîndul echipelor fruntașe, ca 
de pildă F.C. Argeș sau Steaua, 
unde Dobrin și Dumitru filtrează 
majoritatea mingilor canalizate 
spre atac.

în clasamentul nostru, Dobrin 
se află în frunte, el fiind jucă
torul care schimbă cu fantezie 
pină și planul atljuncților săi în 
materie. Din această prea mare 
autoritate, se naște și un para
dox : F.C. Argeș face jocuri bu

CLASAMEHTUL P3 BAZA MEDIE! NOTELOR ACORDATE D2 CRO
NICARII NOȘTRI

va efectua prima parte a perioa
dei precompetiționale O JIUL in
tenționează să promoveze 2—3 ju
niori în lotul său. Cassai este de- 
cîteva zile fericitul tată al unei 
fetițe. O acțiune lăudabilă a clu
bului. : în aceste zile un lot de 30 
de juniori, sub conducerea fostu
lui jucător Gogu Tonca, se află 
Ia cabana Rusu din Paring. Mul- 
țescu a urmat un tratament la 
Băile Felix, ceilalți jucători au 
rămas în localitate, pregătind se
siunea de examene la institutul 
de mine sau la șco-ala de sub- 
ingineri. Este vorba de Cavai, 
Stoichiță, Stoica, Sălăjan. Dumi- 
traciie și Cu pitii. © Pe întreaga 
durată a vacantei F.C. CORVI- 
NUL a lăsat deschise porțile te
renului II și ale sălii de sport 
din localitate. Nelipsiți de la 
„miuțe" sau tenis cu piciorul — 
Bucur, Nicșa, Văetuș și Petcu. 
Agud este, de curînd, tatăl celei 
de a doua fetițe. © Tlie O ană, 
antrenorul Universității Craiova, 
ne-a vizitat la redacție, anunțîn- 
du-ne că și-a prezentat demisia, 
care i-a fost primită de clubul 
dm „Bănie". Deocamdată nu se 
știe cine va fi noul antrenor al

3 9 16-22 b 13 puncte
marele pas înapoi al echipei 
timișorene.

Conducerea tehnică a echipei 
este realistă și recunoaște : e- 
chipa s-a exprimat, pe plan 
tehnic și tactic, cu cel puțin 
25 la sută mai puțin în com
parație cu turul campionatu
lui trecut. Deși, în mod nor
mal, erau de așteptat unele 
creșteri cantitative și calitative 
la acești factori, dacă socotim 
că „Poli" a pășit un prag al 
„super-maturității" — formația 
folosită in finalul de sezon a 
avut o medie de 27,5 ani ! S-au 
dat și unele explicații (,,...am 
avut accidentări în lanț ale u- 
nor titulari, am și fast frus
trați prin uncie decizii de ar
bitraj, apropierea debutului în 
Cupa U.E.F.A, a generat o 
stare de nelini-ta, de contrac
tare, repercuiată negativ în 
meciurile din campionat...*1), 
însă atunci cînd faci o cit de 
sumară analiză nu poți ocoli 
și următoarele aspecte critica
bile : 1. Se spune „n-am avut 
portar", dar nu este de ac
ceptat ca echipa, prin acciden
tarea lui Baihori I, să rămînă 
în plin campionat fără un por
tar de valoare (amintiți-vă, 
Catona a fost readus în lot în 
condiții de mare urgență). 
Unde sînt elementele locale, 
unde este producț’a proprie de 
juniori ? Nesiguranța apărării 
a mai pornit și de la faptul că 
in joc „Poli" s-a lăsat deseori 
surprinsă decisiv în faza de
fensivă, greul îămînînd doar 
pe umerii fundașilor de mese
rie (deci, sarcinile duble au 
fost în suferință) ; 2. Echipa 
nu a avut un „atacant-vîrf", 
de mare angajament (Volaru, 
cit a jucat, a făcut doar mici 
promisiuni, apoi au apărut so-

ne și fără Dobrin. în aceste si
tuații, subordonații gîndiru tac
tice, de tip Iovăncscu, Toma și 
chiar Zamfir, prind aripi, dobîn- 
dind o anume independență, care 
subliniază, indirect, personalitatea 
regizorului nr. 1. Pe locul 2, Si- 
mionaș, un jucător sobru, care 
nu apare, în stilul lui Romilă, 
dar a cărui contribuție la meca
nismul echipei ieșene, mascat de
seori de elanul caracteristic echi
pei, este deosebit de important. 
Pe locul 3, Dumitru, a cărui in
stalare la pupitrul de comandă 
al echipei Steaua se datorează
mai mult clasei și mai puțin
temperamentului. Jucător spon
tan, intuitiv prin excelență. Du
mitru se află, e adevărat, la ba
za succeselor deseori fulgurante 
ale echipei sale, dar, în egală 
măsură, anulează, prin nerăbda
re, travaliul necesar organizării
jocului. Pe locul 4. deloc sur-

și Șoșu 6,62 ; 11. Bsîdeanu 6,60 ; 
12. Kaiser 6.53 ; 13. Carabageac 
6,50 ; 14 Dembrovschi 6,47 ; 15.
O. lonescu 6,41 ; 16. B-oșovschi
6,25 ; 17. Naom 6 12 ; 13. Drcg- 
nea 5,93. 

lui Bălăci, Beldeanu, Crișan et. 
comp. ’ G Mijlocașul Kaizer, sus
pendat de clubul sătmărean pină 
Ia 1 aprilie, regretă gestul necu
getat din timpul meciului cu 
Sportul studențesc, cînd i-a adre
sat cuvinte jignitoare antrenoru
lui Gh. Staicu. El a deschis a- 
proape zilnic ușa clubului, ce- 
rînd clemență. Dar regretul este 
tardiv și b ne a fă-cut conducerea 
clubului că a rămas la hotărîrea 
luată. 0 Timișorenii Barna și 
Iuga au plecat la schi. Studenți 
Ia institutul pedagogic — faculta
tea de educație fizică, ambii în
cearcă să treacă examenul prac
tic în proba lui ... Stenmark. 
Dembrovschi, Petrescu, Vișan și 
Nucă au petrecut Revelionul ia 
Băile Felix. „POLI" va efectua 
două săptămîni de pregătire fizi
că la Poiana Mărului, lingă Cu- 
gir 0 Tînărul mijlocaș Florean, 
de la Politehnica Iași, a fost ope
rat de deviație de sept. Simionaș, 
Bucu, Mici oș, Anton, Dănilă, 
Naște, D. lonescu și Bucu și-au 
tratat traumatismele la Băile Fe
lix. Mureșan, Costea, Cernescu si 
Nemțeanu s-au pregătit în locali
tate pentru apropiata sesiune de 
examene. Pentru pregătirea la 
munte, ieșenii vor coborî din 
Dealul Copoului la ... Sinaia 0 
La stadionul „1 Mai“ din RM/ 
VÎLCEA s-a lucrat din plin în

• Puncte realizate : 13 (9 acasă 4- 4 în deplasare — victarie cu 
F.C. Baia Mare și cîte un puinct cu Politehnica lași și Dinamo) ; 
procentaj : 33,2 la sută.

© Gotgeterii echipei : Dembrovschi și Anghel — cîte 5 goluri.
• Cartonașe roșii : nici unul.
• Cartonașe galbene : 12 — cele mai' multe : Bama, Vișan, An

ghel șt Păltinîșan — cite 2.
0 Jucători . folosiți : 19 — Dembrovschi (17 meciuri — media no

telor : 6,47), Roșea (17-6,12), Vișan (17-6,05), Păltinîșan 06-6,56),
Nadu (16—6,18), Anghel (16—5,58), Mehedinții (15—6 46), Barna (15— 
5,93), Floareș (15—5,71), Petrescu (14-6,00), Catona (13—5,92), . Cotec 
(12-6,09), Șerbănoiu (10—6,12), Volaru (9—5 43), fuga (5—5,60), Bathori I 
(4-7,07), Giucltici (4-5,20), Mușat (3-6.00), Lața (2-5.501.

O Media notelor echipei : <5,03 (5.97 acosă, 6,19 în deplasare).

luțiile „hibride" cu Floareș, 
Nadu, Iuga...) ; a avut extreme 
figurante (Anghel, Petrescu) și 
nu le-a avut pe acelea care să 
declanșeze reale contraatacuri, 
care să scurteze realmente dru
mul timișcreni’.or spre poarta 
adversă. Iată două lucruri în 
relație directă cu predilecția 
Iui „Poli" spre pn joc poate 
prea constructiv, prea elaborat, 
prea întortocheat ; 3. Spirit'll
de echipă tocit, ca și unele 
convulsii intbrne alimentate de 
o nervozitate excesivă „din a- 
fară", au îngreunat viața e- 
chipei. Dacă ar trebui să vor
bim de un lucru bun aici, a- 
tunci acesta este Dembrovschi. 
La cei 33 de ar.i ai săi a ră
mas tot atît de serios în pre
gătire, tot atît de harnic (re
țineți, este golgetar, 5 goluri 
marcate) și un om de bază in 
teren. Ceilalți ? „Ar trebui să 
roșească" spune Angclo Nicu- 
Icscu. De fapt cam așa e. Unii 
au venit la „Poli" cu 22—23 
de primăveri, cu talent și pro
misiuni : iar timpul a trecut 
fără nici un folos pentru ei și 
pentru echipă.

Poate că' de aici ar trebui să 
înceapă întreg procesul medi
tativ al timișorenilor, în pers
pectiva greului drum de pri
măvară.

Stelicn TlîANDAHRESCU

prinzător, un jucător calculat, 
Economii, cu abilități tehnice re
marcabile, handicapate de o con
strucție fizică mai fragilă, care 
amintește de cea a fraților Mun- 
teanu de la Petrolul.

Pe locul 5, băimăreanul Murc
șan. Facem precizarea că plasa
rea lui în grupa coordonatorilor 
este oarecum relativă, în cadrul 
unei echipe care schimbă, în 
bandă rulantă rolurile jucători
lor care susțin o partitură mai 
puțin personală, cu schimbări de 
sarcini de la o fază la alta. îl 
urmează Boloni. O precizare se 
impune și pentru internaționalul 
mureșan. La echipa națională el 
îndeplinește rolul mijlocașului de 
acoperire, în cadrul echipei sale 
de ciub Boloni, care este liderul 
incontestabil al „ll“-lui lui Bone, 
își asumă rolul de conducător de 
joc, avantajat și de o pregătire 
fizică superioară, care îi asigură 
o bună circulație. (într-un fel, 
Bdldni este, ia Tg. Mureș, repli
ca matură a liceanului cu drept 
de viață și de moarte asupra co
legilor săi mai puțin răsăriți). 
Pozițiile lui Tătaru si Mulțescu. 
sînt pozițiile experienței în ca
drul unor echipe bazate, în ge
neral, pe elan. Media destul de 
bună a lui Oprișan se datorează 
unei maturități evidente, ceea ce 
face ca fostul extrem dreapta al 
Petrolului să exercite funcțiile

Constructorii sînt a- 
gata cu lucrările tribunei 
grupului social. Portarul 

revenit de la c.S.M. Su- 
a primit ipt de 
în baza repartiției 

după

joc la 
guver- 
termi- 

central 
de la

vacanță, 
proape ; 
I și a 
S Lana, 
cea va, 
Chimia 
namentale obțin uk 
narea facultății. Fundașul 
Cîrceag a fost promovat 
echipa de juniori, iar atacantul 
Patru, împrumutat un sezon la 
Oltul Rm. Vîlcea, a fost readus 
în lotul divizionarei A. De la 15 
ianuarie, vîlcenii se vor stabili la 
Snagov, în continuare ei mutîn- 
du-și sediul pregătirilor în sta
țiunea Voineasa © gloria bu
zău efectuează pregătirea în 
stațiunea Arbănaș, la 25 km de 
Buzău, unde se află o tabără de 
pionieri ; micuții sportivi abia 
așteaptă să smulgă un autograf 
de la golgeterul Stan © SPOR
TUL STUDENȚESC și jiul, vechi 
rivale în meciurile de campionat, 
au ales pentru pregătirea la munte 
stațiunea Timișul de Sus, nimerit 
prilej ca Grosu să învețe cîte ce
va de la Mulțescu, iar Sălaj an de 
la Bădulescu ... © A.S.A. TG. 
MUREȘ rămîne fidelă stațiunii 
Sovata 0' Steliștii Dumitru șj 
Aelcnci sînt oaspeții Poienii Bra
șov, iordache a fost la tratament 
la Sîngeorz, iar Vigu și Rădu- 
canu au fost la Băile Felix, ulti
mul auzind că la Oradea rulează 
filmul „Totul despre fotbal".... 
Steaua va pleca la Brașov, în a 
doua jumătate a lunii ianuarie..

Gologan (Corvlnul) va fi la 
balon înaintea timișoreanului 
Anghel (cu nr. 7). Fază din 
jocul Politehnica — Corvlnul, 

3—1.
Foto : BRANCO VUIN—

Timișoara

regiei de pe pozițiile lui 
Pircălab.

Privind în josul tabloului, să 
notăm media lui Beldeanu, în ca
drul unui ansamblu de echipă diri
jat cîndva de Bălăci, lui Beldeanu 
revenindu-i rolul în subsidiar, ca 
să nu mai vorbim- de faptul că 
și fadingurile iui Beldeanu tre
buie să fie suplinite deseori — 
la pupitru — pină și de impulsi
vul Donose.

Deloc strălucite mediile ă trei 
jucători consacrați — Dembrov
schi, O. lonescu, Broșovschi. 
Peste Dembrovschi s-au așezat 
anii ; O. lonescu își împarte ro
lul de constructor cu cel de vîrf 
și chiar de fundaș, pentru a aco
peri „fanteziile" tactice aîe ce
lorlalți, iar Broșovschi, la nu
mai 28 de ani, manifestă o scă
dere a mobilității, ceea ce împie
dică transpunerea în viață a bo
gatei sale culturi fotbalistice. Să 
notăm, în sfîrșit, că eforturile 
cam stereotipe ale micului con
structor Naom corespund jocului 
lipsit de originalitate al echipei 
bihorene și că încheie! orul de 
pluton, Dragnea, se poate în
scrie curînd în replică, deoarece 
rolul său de coordonator abia se 
conturează, după ce Dinu asigu
rase, de-a lungul aniior, desenul 
tactic al echipei...

tear. Cîl^llA



IN 19Î9, SPORTIVII ROMÂNI VOR EI PREZENT!
LA PESTE 1400 DE COMPETIȚII INTERNATIONALE

Evident, la nivelul tuturor 
disciplinelor sportive practi
cate în România, din perime
trul olimpic și în afara lui, în
tocmirea unui calendar al com
petițiilor internaționale presu
pune dimensiunea unei cărți 
de buzunar, sportivii români 
urmînd să fie prezenți in anul 
1979 la peste 1 400 de acțiuni 
pe toate continentele, la cam
pionate mondiale, europene, 
balcanice, la nenumărate con
fruntări tradiționale din lumea 
internațională a sportului. Răs- 
punzind pe deplin țelurilor de 
promovare a păcii și priete
niei între toate popoarele lu
mii, urmărite cu consecvență 
și principialitate de România 
socialistă în viața internațio
nală, sportul românesc se în
scrie ca o prezență activă în 
circuitul mondial al valorilor.

O caracteristică generală a 
calendarului participărilor in
ternaționale ale sportivilor ro
mâni în anul 19’9 : diversității 
disciplinelor sportive i s-a răs
puns cu o diversitate a parti
cipării, nivelul reprezentării în
cepînd cu cluburile și junio
rii și terminînd cu echipele 
naționale și seniorii, aria com- 
petițională cuprinzînd nu numai 
întreceri de mare amploare și 
responsabilitate, ca de exem
plu campionatele mondiale, 
continentale și cupele europene, 
ci și întîlniri amicale, între 
cluburi aliate în tradiționale 
legături.

România participă la impor
tante întreceri sportive peste 
hotare și organizează ea însăși 
asemenea competiții mai ales 
în disciplinele sportive, în care, 
prin tradiție sau prin rezultate 
superioare de dată mai re
centă, sportivii români se află 
în primul eșalon mondial. Să 
începem enumerarea alfabetic 
sau ținind cont de filele calen
darului. care ne arată acum 
că sîntem în anotimpul sportu
rilor de iarnă ? Ieșim din di
lemă amintindu-ne că atletis
mul — sportul nr. 1, nu numai 
alfabetic; ci și ca disciplină 
olimpică — ne-a deziluzionat în 
anul 1978, mai ales la „euro
penele" de la Praga, așa în- 
cît‘ îl vom aminti doar în tre
cere („Cupa Europei" ■ 
finala în Bulgaria, în 
finala în Italia, în 
bineînțeles că e vorba 
pentru că tot la ele 
ranța...) Și vom poposi 
sport de sezon și care, 
C.M. și C.E. din ultimul de
ceniu, a adus în prim-plan și 
pe reprezentanții meleagurilor 
carpatine. De aceea, nu Intîm- 
piător, marea întrecere a ho
herilor găzduită în țara noas
tră, între 24 și 28 ianuarie, pe 
moderna pistă artificială de la

— semi- 
iulie, și 
august, 

de fete, 
e spe- 

i la bob, 
, la J.O.,

Sinaia, și la care au fost in
vitate echipaje de două per
soane din Cehoslovacia. Aus
tria. Italia, S.U.A., R.F.G. și 
Elveția, școli reputate din lu
me, va purta numele de „Tro
feul Carpați". Boberii români 
vor fi prezenți și la marea 
confruntare oficială a sezonu
lui 
de 
in 
Pe 
răsim sporturile de iarnă, 
zitînd ~ patinoarul artificial de 
la Galați, unde se vor desfă
șura, în luna martie, întrece
rile grupei B a C.M. de ho
chei, printre protagoniste a- 
flîndu-se și echipa României.

Fie-ne permis ------- ~~ —
încălzim puțin, 
două anotimpuri 
prim în iulie, pe 
cului Snagov, 
gazdă a Regatei cu același nu
me, unde vor concura echipaje 
de caiac-canoe din Bulgaria, 
Ungaria, ' "
U.R.S.S., 
slovacia. 
Mexic într-o 
title generală 
pionaielor mondiale ce se vor 
desfășura în luna august în 
R.F.G. și unde, desigur, repre
zentanții României își vor de
pune din nou candidatura la 
titlurile supreme, așa cum au 
făcut-o de-a lungui ultimilor 
ani la C.M. și ,1.0. Și dacă 
am ajuns în sezonul de. aer 
liber să mai consemnăm și 
participarea înotătorilor și po- 
joiștilor (locul 4 la J.O. ’76) la 
concursul prcolimpic 
Moscova (luna iulie) cu spe
ranța mărturisită de a urca pe 
podiumul din 1980.

Să intrăm în sală. Nu numai 
pentru a privi pe cei care pre
gătesc performanțele de miine, 
ci și pentru că de aci, de la 
aceste aparate, saltele, planșe, 
ringuri, de pe dreptunghiul de 
lemn au plecat marile succese 
de ieri ale gimnasticii, lupte
lor, scrimei, boxului și hand
balului românesc în arena in
ternațională. Gimnastica are 
un program non-stop începînd 
cu luna aprilie, cînd va debuta 
sub auspicii internaționale pe 
teren propriu, prin „interna
ționalele" României (la care au 
fost invitate gimnaste și gim- 
nasti din Bulgaria, R.D.G., 
U.R.S.S., Italia, Ungaria. Ceho
slovacia. Polonia, Iugoslavia, 
R.F.G., Franța, Anglia, Spania, 
Belgia. Cuba, Japonia, R. P. 
Chineză, S.U.A., Canada, cu 
alte cuvinte un adevărat cam
pionat mondial I), trecînd prin 
campionatele europene din mai, 
de la Essen (masculin) și Co
penhaga (feminin), „Cupa mon
dială" (Tokio, iunie), și termi-

alb : campionatele mondiale 
2 și 4 persoane organizate 
R.F.G. Și dacă am pornit 
această... pîrtie, să nu pă- 

vi-

acum să ne 
sărind peste 
și să ne o- 
mai ginea la- 

tradițională

Polonia. 1
Iugoslavia, 

R.F.G.. Cuba, 
adevărată 

înaintea

R.D.G., 
Ceho- 
Italia, 
repe- 

i cani-

de la

rând, în preajma anului nou, 
la C.M,, găzduite prima dată 
de continentul nord-american 
(Dallas). Handbalul, fără cam
pionat mondial în ’79, se va 
mulțumi cu turneul masculin 
preolimpic,. din vară de la 
Kiev, cu „Turneul campioni
lor" (decembrie, R.F.G.) și 
„Trofeul Carpați", tradițional 
turneu organizat anual în 
România. Scrimerii vor tra
versa din nou oceanul (de a- 
ceastă dată pentru campiona
tele lumii de la Melbourne) 
cu speranța unor noi succese 
în luna august. Boxerii vor 
participa la „europenele" de 
la Koln (mai) și la „Centura 
de aur" (martie), competiție de 
anvergură organizată în țara 
noastră. Sportul voiniciei, lup
tele, va avea în primăvară (a- 
prilie) sediul centinentului la 
București, capitala României 
urmînd să' găzduiască campio
natele europene de lupte li
bere și clasice. Bineînțeles că 
luptătorii români, care în 1978 
au cucerit un frumos buchet 
de medalii la „europene" șl 
„mondiale", nu vor să rateze 
prilejul de a oferi simpatizan- 
ților lor noi satisfacții, pe te
renul 
pătul 
S.U.A. 
gust.

Am
ple dintr-un 
dar ele reflectă, 
pla participare 
români la acest fenomen de 
rezonanță a lumii moderne care 
este schimbul de valori umane, 
punte trainică pentru idealul 
păcii și cooperării internațio
nale.

propriu, dar și la ca- 
celălalt al lumii, în 
la C.M. din luna an

ales numai citeva exem- 
bogat calendar, 

sintetic, am- 
a , sportivilor

Paul SLĂVESCU

Cea fie a XX-a aniversare a Zilei eliberării Cubei

■ AFIRMĂRI MAJORE 
ALE SPORTULUI CUBANEZ

La 1 ianuarie s-au împlinit 20 de ani de la victoria re
voluției in Cuba, eveniment de o deosebită importantă is
torică, prin care au fost deschise orizonturi largi acestei 
tari, puse azi sub semnul construirii socialismului. Progre
sele înregistrate în toate domeniile activității economice si 
sociale de către hărnicii oameni ai muncii din Republica 
Cuba, înfloritoarea insulă din largul Mării Caraibilor, se re
flectă și în sinul mișcării sportive.

în puținii ani de la instau
rarea puterii populare, re
prezentanții sportului cuba
nez și-au cîștigat un înalt — 
prestigiu în arena internațio
nală. Mărturie stau numeroa
sele succese obținute, in 
răstimpul acestor două de
cenii, la Jocurile Olimpice, 
la Jocurile Panamericane 
și Centroamericane, ca și 
la o serie întreagă de com

petiții cu caracter mondf&l 
și continental. Pentru a 
putea avea o imagine asu
pra saltului calitativ înre
gistrat de sportivii cuba
nezi, este edificator să no
tăm că dacă in 1964, în ca
drul Olimpiadei de la To
kio, el nu reușeau să obțl- . 
nă deext o singură medalie, 
in schimb de la ultima edi
ție a competiției supreme, 
în 1976, la Montreal, dele
gația acestei țări s-a întors 
în patrie cu un număr to
tal de 13 medalii.

Printre • figurile proemi
nente ale mișcării sportive 
din Cuba se numără cunos
cutul atlet Alberto Juanto- 

. rena și nu mai puțin apre
ciatul boxer Teofilo Steven
son, amîndoi de cile două 

ori laureați la J.O. Sint de 
amintit și halterofilul Ro
berta Urrutia, desemnat cel 
mai bun sportiv al conti
nentului latino-american in

1978. ca și coechipierul său, 
Daniel Nunoz. Ca și atlețli 
Silvio Leonard și Alejandro 
Casanes, voleibalistele Mer
cedes Perez, Lucila Ur
gelies și Mercedes Poma
res, jucătorii de baseball 
Pedro Jose Rcdriguez, Bra- 
udiilio Vinent și Antonio 
Munoz. Apoi, o pleiadă. în
treagă de remarcabili pugi- 
liști, în frunte cu Adolfo 
Horta, Angel Herrera, Jose 
Gomez, Sixto Soria. Toți a- 
ceștia, campioni și record
mani binecunoscuți în în
treaga lume a sportului.

Fără îndoială, nu ne a- 
flăm în fața unui „miracol 
sportiv", ci. acesta este ro
dul firesc al condițiilor noi 
do viață, existente în cu
prinsul acestei țări, care 
cunoaște o puternică dez
voltare. Este suficient de 
menționat că. la o popu
lație de 10 milioane de lo
cuitori, în 1976 au fost în
registrați, în competițiile 
sportive de masă. 4 793 727 
participanți, dintre care 
2 671 973 de școlari. In în
treaga țară activează apro
ximativ 7 500 de profesori 
de educație fizică. Cuba 
este afiliată la 81 de orga
nisme sportive internațio
nale și își face tot mai ac
tiv simțită prezența în re
zolvarea problemelor lega
te de activitatea acestora.

„CUPA 30 DECEMBRIE" LA HOCHEI
Pe patinoarul artificial dm 

Miercurea Ciuc s-a desfășurat 
tradiționala competiție hocheistl- 
că „Cupa 30 Decembrie", ajunsă 
la a 20-a ediție. Au participat 
trei formații locale — Sport 
Club, Liceul nr. 1 și Selecționata 
M. Ciuc (alcătuită din jucători 
localnici 
cluburi) 
hotare, 
slovacă 
Bistrica.

care activează în 
și o invitată de 
puternica echipă 

Iskra Smrecina

alte 
peste 
ceho- 

Banska

Turneul,, urmărit cu. mult inte
res, a revenit oaspeților, care au 
câștigat toate întâlnirile. Iskra a 
învins cu 22—1 pe Liceul nr. 1, 
cu 15—6 Selecționata Miercurea 
Ciuc și cu 9—2, în partidă vede
tă, pe Sport Club. Sport Club a 
cîștigat cu 9—2 întîlnirea cu 
Selecționata orașului și cu 11—4 
pe aceea cu Liceul nr. 1, iar Se
lecționata Miercurea Ciuc a în
trecut pe Liceul nr. 1 cu 4—1. 
(V. PAȘCANU — coresp.).

PE GHEAȚĂ Șl PE ZĂPADĂ

JOCUPILE UNIVERSITARI
AEE AFRICII

au încăput întrece-ta Nairobi __
rile oalei de-a Il-a. ediții a Jocu
rilor sportive {inivers-itare ale 
Africii, la care particiipd concu- 
resnți din 13 țări. în prima finala 
a concursului de atletism, cea a 
probei de 1'0 OOO m, victoria a 
revenit fondistului kenyan Mi
chael Musyoki, cu timpul de 
30:43,3, pe locurile următoare 
cla&îndu-se compatriotul său 
Samson Kimombwa — 30:57,8 și 
ugandezul Patrick Olang — 
30:59,4. Competiția se va încheia 
la 7 ianuarie 1979.

SPORTIVI ROMANI
HANDBAUȘTII PE PRIMUL 

LOC ÎN BERLINUL 
OCCIDENTAL

PESTE HOTARE

de• Turneul internațional 
handbal masculin, desfășurat 
in Berlinul Occidental, a reve
nit selecționatei orașului Bucu
rești cu 6 puncte' (40 goluri 
marcate, 29 primite), urmată 
de Berlinul Occidental — 4
puncte, Zavidovici (Iugoslavia)
— 2 puncte etc. Rezultate teh
nice : București — Berlinul 
Occidental 18—10 (7—4) ; Bucu
rești — Paris 10—9 (4—5) : 
București — Zavidovici 12—10 
(6—3) ; Berlinul Occidental — 
Zavidovici 10—9 ; Zavidovici
— Paris 12—11 ; Berlinul Oc
cidental — Paris 12—8.

vingător în turneul rezervat 
jucătorilor sub 12 ani, cu cate
gorice victorii în ultimele parti
de susținute: 6—1, 6—1 în semi
finale, cu venezueleanul Harry 
Sicorvo și 6—1, 6—2 în finala, 
cu americanul Howard Sch
wartz. La categoria pină la 18 
ani, Florin Segărceanu a urcat 
pînă în finală, după ce învin
sese consecutiv pe Ray Disco, 
cu 6—7, 6—3, 6—0 și Van de 
Nerve, cu 6—2, 6—1. In finală, 
juniorul român a fost învins 
de canadianul Glenn Michibata 
cu 6—1, 6—7, 6—1.

M. ȘUBĂ PRINTRE FRUNTAȘI

• în turneul internațional 
masculin de handbal disputat 
la Berlin, formația Minaur Baia 
Mare s-a clasat pe locul 5, în- 
trecînd cu scorul de 18—14 
(6—8) selecționata orașului 
Moscova, Voinca (6) și Panțîru 
(4) au fost cei mai buni jucă
tori ai echipei române. Pe lo
cul întîi s-a clasat prima re
prezentativă a orașului Berlin, 
urmată de Magdeburg, Schwe
rin, Berlin II. Pe locurile 7—8 
s-au situat echipele din Buda
pesta și Kcșice.

In tradiționalul turneu de 
șah de la Hastings (Anglia), 
marele maestru român Mihai 
Șubă se află în plutonul frun
tașilor, după ce l-a învins pe 
John Peters și a remizat cu 
Anatoli Lein, în clasament, 
după 4 runde, conduce Speel- 
man (Anglia) — 3 p, urmat de 
Andersson (Suedia), Csom (Un
garia) și Hartston (Anglia) — 
2’/j p, Șubă — 2 p (o partidă 
mai

• PRIMA MANȘA din* cadrul 
competiției internaționale de să
rituri eu schi urile „Turneul ce
lor 4 trambuline" s-a desfășurat 
la Obserstdorf (R. F. Germania) 
șl a fost ciștigată de Iuri Ivanov 
(U.R.S.S.) cu un total de 235,4 p, 
ambele sale sărituri măsurînd 
105,5 m.
• IN ULTIMA ZI A ANULUI 

1978 a fost inaugurată noua tram
bulină de 70 m de la Lake Pla
cid (S.U.A.), locui unde se vor 
desfășura in 1980 întrecerile Jo
curilor Olimpice de iarnă. Con
cursul, la care au participat com- 
ponenții lotului olimpic al S.U.A., 
a fost cîștigat de Walter Malm- 
quist cu 235,9 p urmat, de Chris 
McNeill — 228,1 p.
• PROBA FEMININA DE 5 

km desfășurată la Furtwangen 
(R.F. Germania) în cadrul „Cu
pei Mondiale” la schi-fond a re
venit sportivei sovietice r * 
Smetanina (18:09,33), urmată 
norvegiana 
(18:22,36) 
Amosova

• IN 
masculin 
zervat sprinterilor și 
pe pista stadionului 
Oslo, recordmanul sovietic 
gheni Kulikov a cîștlgat 
de 500 m în 33,83. Pe locurile ur
mătoare, Sorghel Hlebnikov 
(U.R.S.S.) și Frode Roennlng 
(Norvegia) ambii în 39,90.
• COMPETIȚIA INTERNAȚIO

NALA de hochei pe gheață pen-

Hal sa 
.. i de

Mărit Myrmael 
șt sovietica Zinaida 
(13:32,07).
CADRUL, 
de patinaj

concursului 
viteză re- 

desfășurat 
,,Bislet“ din. 

Ev- 
prooa

SURPRIZA IN CROSUL

tru „Cupa Spengler" s-a încheiat 
la Davos cu succesul formației 
cehoslovace Dubla Jihlava, care 
a terminat neînvinsă turneul to- 
talizlnd I puncte. Pe locurile 
următoare s-au clasat echipele 
A.I.K. Stockholm — 6 puncte,
Spartak Moscova — 4 puncte, E.G. 
Dilsseldorf — 2 puncte și Selec
ționata Elveției — o puncte. In 
ultimul meci, Dukla Jihlava a 
întrecut cu scorul de 4—3 (2—1, 
2—1, 0—1) formația Spartak Mos
cova.
• „CUPA NAȚIUNILOR", com

petiție internațională de bob pen
tru 2 persoane, disputată pe pâr
tia de la Konigsee (R. F. Ger
mania), a fost cîștigată de echi
pajul Elveției. Erich Schaerer
— Josef Benz, cu timpul de 
3:29,5, urmat la 19 sutimi de se
cundă de echipajul vest-german 
Galsreiter — Busche. In cla
samentul general pe echipe, 
primul loc a fost ocupat de R. F. 
Germania — 202 puncte, urmată 
de Elveția — 179 puncte. R. D. 
Germană — 167 puncte. Austria
— 158 puncte etc.

a IN LOCALITATEA SUEDE
ZA KARLSTAD au continuat în
trecerile ■ C.M. de hochei pe ghea
ță (grupa A) rezervat echipelor 
de juniori : S.U.A. — Norvegia 
7—1, Finlanda — R.F. Germania 
1—1, U.R.S.S. — Cehoslovacia 
9—1, Suedia — Canada 1—0, 
U.R.S.S. — Finlanda 4—2, Sue
dia — Cehoslovacia 1—1.

a MECIURI --------------------
LE. La Haga, _ 
tativă a U.R.S.S.
13—3 (3—3, 2—0,
nata Olandei. La 
nada) selecționata 
minat la egalitate 
tiva locală : 3—3.

internaționa- 
echipa reprezen- 

a învins cu 
8—0) seiecțio- 
Dun viile (Ca- 
Austriei a ter- 
cu reprezenta

fmtâdiaĂe.ăl

CAMPIONATE, CAMPIONATE
ANGLIA țet. 22) : Arseno t - Bin. 

mingham 3-1, Bristol City - Man
chester City 1—1, Everton — Totten
ham 1—1, Ipswich — Chelsea 5-1,
--- - —I ~* I I 
ham 1—1, Ipswich w—
Manchester United — West Bromwich» 
3—5, Queen’s Park Rangers — Leeds
1— 4, Wolverhampton — Coventry 1—1. 
Clasament j 1. F.C. Liverpool 33 p 
(21 meciuri), 2. Everton 33 p (22 
meciuri).

SPANIA (et. 14) : Roal Madrid - 
Real Sociedad 2—1, C.F. Barcelona 
— Saragossa 5-0, Las Palmas - 
Espa.no I Barcelona 3-0, Atletico Bil
bao - Atletico Madrid 2-1, Valen
cia — Sevilla 5-2, Burgos - Gijon 
0-2, Santander - Hercule* Alicante 
0—2, Salamanca — Vallencano 1—1. 
Huelva - Ceiba Vigo 1-2. Clasa
ment : 1. Real Madrid 20 p. 2. Gi- 
jo*n 18 p, 3. C.F. Barcelona 17 p.

TURNEE INTERNAȚIONALE
• Rezultate din turneu! de tine

ret de la Tel Aviv î Israel — Dane
marca 1-1, Grecia - Dane .'.arca
2- 1.
• Cîteva rezultate din competiția 

pentru echipe de juniori care se 
desfășoară la Nisa : Barcelo-na. — 
Nisa 3—0, Lokomotiv Plovdiv — Torino 
0-0, Tunisia - Corsica 2-1. 
Dinamo Zagreb - Corsica 4-0, Bar
celona — Torino 0—0, Nisa — Loko
motiv Plovdiv 2-2.

puțin jucată).

ÎNTRECERILE 
ȘAHIȘTILOR JUNIORI

DE LA SAO PAULO

TINERELE NOASTRE RACHETE 
SE AFIRMA

La Port Washington (S.U.A.) 
S-a încheiat turneul internațio
nal de tenis pentru juniori. Un 
frumos succes a repurtat Mih- 
nea Nas lase, cel mai tînăr re
prezentant al țârii noastre, în-

Șase runde s-au desfășurat in 
campionatul mondial de șah 
pentru juniori II (pină la 17 
ani), la Sas Van Gent, in O- 
landa. Șahistul român Lucian 
Vasilescu totalizează 3 puncte, 
avînd o partidă întreruptă cu 

' în 
se află

ur-

chilianul M. Hernandez, 
fruntea clasamentului 
Motwani (Scoția) — 5 p. 
mat de Korzubov (U R.3.S.) 
4'/3 p.

Tradiționalul concurs interna
țional de cros care se desfășoară 
in noaptea Anului Nou pe stră
zile orașul,ui brazilian Sao Paulo 
a revenit in mod surprinzător la 
actuala ediție atletului francez 
Radhouano Bouster, cronome
trat pe distanța de 8 950 m cu 
timpul de 23:51,6. Pe locurile ur
mătoare s-au c'asat belgianul 
Blk Schoofs — 24:11,5, columbia
nul Domingo Tibadulza — 
24:22.x, portughezul 
Mamede — 24:24 6 și 
Franco Fava — 24:24,8.

Multiplul recordman 
Henry Ron o (Kenya), 
anunțase inițial

Fernando
i-talianu]

mondial 
care-și 

____ T___ _ participarea la 
această cursă, nu a fost prezent 
la startul întrecerii.

Proba feminină a fost cîștligată 
de Dana Salter (S.U.A), urmată 

de Eleonora Medonca (Brazilia),

TELEX © TELEX © TELEX ® TELEX © TELEX
BASCHET o Turneul maacvi’in 

de la Stockholm a fost cîștigat 
de reprezentativa Suediei, care 
a învins în finală cu 70—60 
(39—23) formația Olandei. într-u<n 
alt joc : Franța — Grecia 95—31 
(45—49) a Turneul internațional 
masculin de la Londra s-a înche
iat eu victoria echipei Maccabl 
Tel Aviv, care a întrecut în fi
nală cu scorul de 102—78 (64—44) 
formația belgiană Avantl Bruges. 
In partida pentru locul trei. o 
selecționată din Kentucky (’S.U.A.) 
a dispus cu 78—77 (39—46) d.e e- 
chica engleză Doncaster.

handbal e Disputată la 
Reykjavik, întâlnirea internațio
nală amicală dintre selecționa
tele masculine ale Islandei și 
S.U.A. s-a încheiat cu scorul de

sa—17 (15—3) în favoarea gazde
lor.

TENIS.
de finală ale campionatelor 
traliei, la 
Feigl 4—6, 
Marks —

Vilas
6—3, 6—2.
6— 3, 6—3. R.-z-’ltate dan turu- 
anterioara : Pfister — Fibak
7— 6, 6—1: Vilas — Stone 6—2, 
6—4 :
6—2,

n In primele sferturi
' * A1Î6-

Ash-e — 
€ -2 ;
6—3, 
C—1, 

Kronk

Melbourne :
6—1’, 4—9. i 
Alexander 6—1,
— Raclie

4-0, 6—3,

3—6,
Pfister —

S-to^-e 6—‘ 
Roche — Collings 

6—3 ; ALsx&nder — 
6—3, 6—2, 6—2. La fe- 

S'Ue Barker — Michele
; Redata Tovna- 
Grego-y 6—2,

7—5.
3—6,
7-a, 
rite
6—3,
6— 4,
6—1,
Carmichael 
minin :
GcnrdaJ 6—0. 7—5 ; 
nova — NeriJa i
7— 5.

p
2.

„In1ormaț*ri“
3. 4. 10363

Espa.no

