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LA MULTI ANI, MULT IUBITEI

în plină recreație de iarnă, 
redactorii noștri și-au propus 
să vadă cum își desfășoară 
tivitatea cluburile școlare 
vacanță. Un periplu prin 
pitală le-a oferit prilejul să 

intere-
unor 

in
noteze multe aspecte 
sânte pe care, sub forma 
instantanee, le prezentăm 
acest raid-sondaj...

ac-’ 
de 

Ca-

SI STIMATEI TOVARASE ELENA CEAUSESCU
DE LA VACANȚA DE...
MĂVARĂ, ÎN SFÎRȘIT LA 

DE IARNA !

PRI- 
CEA

tovarășa Elena Ceaușescu in mijlocul unui grup de mzdallați la J. O.

A 4 r
W i *i W 4-f|

„Ura — au strigat copiii a- 
cum vreo două. săplămîni, cînd 
clopoțelul a anunțat începutul 
vacanței de iarnă. A venit vre
mea săniilor și patinelor..." 
Dar. au trebuit să-și cam ia 
gindul de la ele, mercurul ter
mometrelor arătînd mai mult 
a_, vacanță de primăvară , 
Soare, timp frumos. Lipsea ceva 
care să se potrivească cu 
vacanța de iarnă. Și. Moș Go
rilă a ținut seamă de dorința 
copiilor, aducind. odată cu 
noul an, spre marea lor bucu
rie, zăpada mult așteptată. Pro
fesorii V. Ștefănescu și S. Cos- 
tea, de la baza sportivă a pio- 

ar și șoimilor patriei din 
ul 8." „Cireșarii". au și 
ișat primul concurs al 

burilor de vacanță -Cea mai 
iute sânință !“

Gerul aspru n-a influențat 
participarea. Mai mult, parcă 
a dat aripi echipajelor. Luptă 

nsă, căderi spectaculoase, 
te și voie bună. Elevii de 
„173“ s-au dovedit cei mai 

iuti la categoriile mici. Fetele 
au câștigat prin Cristina Ni
colae și Olguța Bucătaru. bă
ieții. cu un cuplu omogen, prin 
frații Cătălin și Olidiu Sasti,

m

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și
Complexă personalitate, cu 

trăsăturile definitorii ale omului 
politic marcant, savantului re
marcabil, femeii-patriot înflăcă
rat, cu o viață exemplară de 
muncă și devotament, dedica
tă partidului ș' poporului, în
călzită permanent la flacăra 
pasiunii revoluționare și patrio
tice, a umanismului, tovarășa 
academician doctor inginer 
Elena Ceaușescu, a cărei ani
versare a zilei de naștere o 
sărbătorim la 7 ianuarie, este 
o pildă de militant comunist.

WWWWWWWWWWWW

Mereu alături de secretarul 
general al partidului, președin
tele țării, 
Ceaușescu, în calitatea sa de 
membru al 
lui, al cărei loc de 
este țara, 
tovarășă de viață, tovarășa 
Elena Ceaușescu se bucură 
de dragostea și stima po
porului nostru, așa cum se 
bucură marile personalități ale 
istoriei noastre, care și-au de
dicat viața dreptății și demni
tății, propășirii României în

tovarășul Nicolae

conducerii partidu- 
muncă 

ca și în aceea de 
de viață, 

Ceaușescu

libere ale

său de sti
mai strălu- 
a femeilor

rîndul națiunilor 
lumii.

Aducind prinosul 
mă și respect celei 
cite reprezentante
românce care au făcut să dăinu
ie peste veacuri noblețea trăsă
turilor de caracter, omenia fiilor 
acestui pămînt, întreaga noas
tră națiune omagiază crezul 
său patriotic, lupta revoluțio
nară începută dn frageda ti
nerețe, activitatea pasionată

(Continuare in pag 2—3)

OMAGIUL FIERBINTE AL
Profundă recunoștință
Sîntem adine emoționate să vă adresăm, 

alături de toți tinerii patriei, de întregul nos
tru popor, mult stimată ți iubită tovarășă 
Elena Ceaușescu, urarea noastră fierbinte de 
sănătate Și viață lungă, acum cînd sărbăto
riți ziua de naștere.

Ne amintim cu 
cele mai frumoase 
noastre ca sportive 
părintele nostru drag , „ _____
Nicolae Ceaușescu, alături de care dumnea
voastră v-ați aflat intotdeauna.

Vor rămîne mereu întipărite in inimile 
noastre cuvintele calde de încurajare și feli
citările pe care ni le-ați transmis la Montreal, 
la Jocurile Olimpice, acolo unde noi, împre
ună cu colegele de echipă, am luptat cu dă
ruire (și ne bucurăm nespus că am reușit) 
pentru gloria patriei noastre scumpe, pe care 
dumneavoastră o serviți cu un pilduitor de
votament. Pe podiumul olimpic, in acordurile 
Imnului național, - în fața drapelului țării 
noastre, ne-am gândit cu dragoste la tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și la dumneavoastră și 
ne-am întrebat dacă am făcui destul pentru 
a răsplăti tot ceea ce dumneavoastră ați făcut 
pentru noi, pentru sportul românesc.

Ne amintim, de asemenea, de acea seară 
de neuitat din august 1976, cînd am primit 
înaltele ordine și medalii ale Republicii So
cialiste România. în îmbrățișarea și sărutarea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, a dumneavoas
tră, mult iubită tovarășă Elena Ceaușescu, am 
simțit nu numai cinstirea succeselor noastre, 
dar și îndemnul de a munci și învăța mai 
bine, de a lupta cu și mai multă ardoare pen
tru onoarea și gloria sportivă a țării noastre.

în această zi sărbătorească, vă adresăm 
din adincul inimii urarea să ne trăiți mulți 
ani 1

profundă recunoștință că 
momente ale activității 

se leagă de intilnirile cu 
și scump, tovarășul

NADIA COMANECI 
triplă campioană olimpica 

TEODORA UNGUREANU 
maestră emerită a sportului

Zi

în timp ce Cătălin Popescu de 
la „Caragiale" și Dragoș Mari
nescu de la „Neculce" au al
cătuit cel mai rapid cuplu al 
celor „mari". Tuturor, diplome 
ale „Daciadei". Primele diplo
me din acest an.

„Vrem și un concurs de pa
tinaj 1“ propune Marinela Ma- 
rincea, de la „171". Și. drept 
urmare, cu toții au pus mîna 
pe lopeți pentru a amenaja 
patinoarul. Privindu-1. Ioana, o 
fetiță de vreo cinci ani, cu 
ochi albaștri și bujori în o- 
braji, exclamă cu seriozitate: 
„Zăpada este bucuria copiilor!8 
Apoi încearcă să ridice o 
lopată, să dea și ea o mînă de 
ajutor la amenajarea patinoa
rului... (Emanuel FÂNTANEA- 
NU).

SINGURUL ÎNVINS - FRIGUL I

O alee asfaltată. în pantă de 
45 de grade, aflată în parcul 
ce înconjoară lacul Pantelimon 
TI. a fost omologată drept pîrtie 
de concurs pentru săniuțe. La 
cele două capete au fost puse 
panouri cu „plecare11 și ..sosi
re". Sfiiînd gerul, aici au în
ceput să sosească perechi de 
„obraji roșii" — vreo 200 — 
remorcînd săniuțe gata de în
trecere. Organizatorii acestei 
frumoase acțiuni a cluburilor 
de vacanță, cei din Consiliul 
pentru educație fizică și sport 
al comunei Dobroiești, aparți
nând sectorului 3 al Capitalei.

Având ca starter pa Angel 
S’ăvuteanu. din activul sportiv 
al sectorului, ca cronometror 
pe Cristian Avanu, lăcătuș ms-

(Continuare in pag. 2-3)

ÎN JUDEȚUL ARGEȘ, ATLETISMUL 
DISPUNE DE TOATE CONDIȚIILE PENTRU

DEZVOLTAREA BAZEI DE MASĂ
SI CREȘTEREA* >

Pe harta atletismului roma
nesc, județul Argc-ș este hașu
rat cu o culoare care, potrivit 
legendei, simbolizează o bună 
dezvoltare, pe toate planurile. 
Iar prim-vicepreședintele Con
siliului județean pentru educa
ție fizică și sport, tovarășul 
Gheorghe Crefu. nu face un 

secret din marea sa pasiune

tovarășe 
de dez- 

în jude-

SPORTIVILOR PATRIEI
sărbătorească
la Început de an. cînd in*Acum, 

tregul popor român sărbătorește pe 
tovarășa Elena Ceaușescu. gîndurile 
noastre frumoase și sincere se în
dreaptă spre cea mai iubită fiică a 
neamului nostru. Ziua de 7 ianuarie 
este o zi sărbătorească, ziua de naș- 
ter’e a tovarășei de viață și de luptă a 
conducătorului nostru drag, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Alîturindu-mâ 
tuturor sportivilor patriei, aduc pri
nosul meu de stimă și recunoștință 
tovarășei Elena Ceaușescu, din tine
rețe neobosită luptătoare pentru ca 
poporul român să devină liber, slă- 
pîn pe soarta sa. Minunatele și ale
sele sale calități sufletești, modestia 
și căldura cu care si-a înconjurat de 
fiecare dată semenii, fac din tovarășa 
academician doctor inginer Elena 
Ceaușescu un model de înaltă ținută 
comunistă, de pilduitor patriotism.

Tovarășa Elena Ceaușescu se află 
alături de primul bărbat al țării din 
fragedă tinerețe și împreună au lup
tat zi de zl pentru progresul șl 
prosperitatea poporului nostru, care 
o sărbătorește și o omagiază cu pri
lejul zilei de naștere.

Trăiesc un sentiment de adîncă 
stimă și respect, de profundă recu
noștință pentru aceea care nc-a în
țeles și încurajat cu vorba și cu fap
ta și în fața căreia ne angajăm să 
facem tot ce ne stă în puteri pentru 
gloria sportivă a patriei.

La aniversarea zilei de naștere a 
tovarășei Elena Ceaușescu, alături 
de întregul nostru popor, sportivii 
României Socialiste îi adresează un 
călduros, fierbinte și sincer „La 
mulți ani 1“

VAS1LE DIBA
campion olimpic șî mondial

Respect nemărginit
La omagiul 

azi țara celei
pe care îl adresează 

__ r___ ____  mai iubite fiice, tova
rășei' Elena Ceaușescu. în acest ceas 
sărbătoresc al vieții sale, gindul cau
tă cu timiditate cuvinte cuprinzătoa
re, cuvinte ce aș vrea să însemne 
atit de mult și atit de multe.

Respectul față de luptâtoarea care 
din fragedă tinerețe și-a închinat 
viața poporului din care face parte, 
luptei pentru libertatea și fericirea 
lui.

Respectul fa(ă de tovarășa de viață 
a înțeleptului și temerarului om care 
se află zi șl noapte, neobosit, la 
cîrma partidului și a țării.

Respectul față de omul de știință, 
savant de reputație mondială, care 
în domeniul său de specialitate dar 
și mult dincolo de el, militează pen
tru introducerea și aplicarea celor 
mai noi și moderne principii, meto
de și procedee în creație și legătura 
lor cu practica.

Respectul față de omul politic 
profund implicat în toate evenimen
tele de seamă ale neamului, profund 
implicat in contemporaneitatea noas
tră mereu ascendentă spre culmile 
socialismului, spre culmile civiliza
ției.

Respectul față dc femeia și mama 
plină de nemărginită înțelegere pen
tru femeile șl mamele României de 
azi, pentru femeile șl mamele lumii, 
pentru pacea și prosperitatea de care 
au toate atîta nevoie.

Respectul față de calitățile exem
plare pe care le întruchipează — 
modestie si dîrzenie, tact și perseve
rență, spirit de sacrificiu, devota
ment și abnegație, fierbinte dragoste 
de patrie, dragoste dc oameni și 
dragoste de omenire.

L1A MANOLIU
vicepreședinte al C.N.E.F.S.

$

i
I

I

PERFORMANȚELOR
pentru acest „sport al sportu
rilor". Iată dar un bun pri
lej pentru o discuție despre 
atletismul argeșean.

— Cum apreciați. 
Crețu, nivelul general 
voltare a atletismului 
tul Argeș ?

— Fără o altă introducere, 
voi recunoaște că situația atle
tismului argeșean, în contextul 
general al acestei discipline în 
țara noastră, nu este cea care 
s-ar cuveni să fie. în județul 
nostru există multe preocupări 
pentru popularizarea, cunoaște
rea și dezvoltarea acestui sport, 
dar sîntem încă departe de 
unde ar trebui să ne aflăm. 
Dispunem de stadioane bune, 
cite 2 la Pitești (unul acoperit 
recent cu o pistă sintetică din 
Coritan) și la Cîmpulung Mus
cel și amenajăm o bază de 
pregătire la cabana Voina. 
Baza noastră materială este 
cea necesară unui județ pen
tru a putea desfășura o acti
vitate bună. Avem, de aseme
nea, 53 de clase cu program 
de atletism și, fapt foarte im
portant, avem la Cîmpulung 
Muscel unicul liceu de atletism 
din țară. Avem deci o struc
tură stabilă, corespunzătoare...

— Totuși, nu sinteți mulțu
mit de realizări...

Nu. Categoric, r.u I Dacă 
ar fi să mă refer doar la cele 
expuse mai înainte, totul ar 
putea fi’ în regulă, dar tn rea
litate lucrurile sînt nițel mal 
complicate.

(Continuare in pag. 2—3)
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București, 
__ . Ciuc au 

loc partide din cadrul primei 
etape a turului III al Diviziei 
A la hochei. Sînt programate 
jocurile: Dinamo București — 
Unirea Sf. Gheorghe, S.C- 
Miercurea Ciuc — Sp. studen
țesc A.S.E, și Dunărea Galați 
— Steaua, acest ultim joc fiind 
și cel mai interesant al etapei*

Azi și mîine, 
Galați și Miercurea

la



LA MULȚI ANI, MULT IUBITEI 
Șl STIMATEI TOVARĂȘE ELENA CEAUȘESCU

(Urmare din pag 1)

dedicată științei, competența și 
căldura umană cu care abor
dează complexele probleme de 
partid și de stat. Un destin 
minunat, pilduitor, o leagă pe 
tovarășa Elena Ceaușescu de 
primul bărbat al țării, destinul 
unor luptători comuniști neîn- 
fricați, 
cauzei 
citoare 
provin, 
pentru

apărători neobosiți ai 
partidului ți clasei mun- 

din rindurile 
ai poporului 
a cărui libertate, inde

pendență ți fericire nu precu
pețesc nici un efort. De aceea, 
firesc, acești comuniști de o- 
menie sint numiți, din adincul 
inimilor, „cei mai iubiți fii ai 
poporului*.

Meritele tovarășei Elena 
Ceaușescu pe plan științific, 
politic și social, sînt apreciate 
șl pe plan internațional, bucu- 
rindu-se de o înaltă conside
rație din partea oamenilor de 
stat, a oamenilor de știință 
din întreaga lume. Cuvintele 
pe care lordul primar al City- 
ului londonez le-a rostit la 
adresa tovarășei Elena 
Ceaușescu sintetizează această 
unanimă apreciere : „Doamna 
Ceaușescu este nu numai un 
om de știință ți o ingineră chi- 
mistă de reputație mondială 
dar ți o mare exponentă a 
drepturilor femeilor ți un om 
politic de frunte in propria-i 
țară."

căreia 
român

Cu sufletul său cald, ge
neros, cu marea sa dragoste pen
tru tineretul țării, tovarășa 
Elena Ceaușescu a fost mereu 
prezentă alături de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, la marile 
momente care au marcat evo
luția și succesele sportului 
românesc din acești ani. Sînt 
încă vii în memoria noastră 
acele momente emoționante 
cînd, în 1976, la Palatul Spor
turilor, au fost sărbătoriți me- 
daliații Jocurilor Olimpice de 
la Montreal. Atunci, alături de 
secretarul general al partidului, 
tovarășa Elena Ceaușescu a 
îmbrățișat cu dragoste caldă 
de mamă pe gimnastele noas
tre în frunte cu Nadia Coma
neci și Teodora Ungureanu și 
a aplaudat pe toți marii noș
tri performeri cărora tovarășul 
Nicolae Ceaușescu le-a înmî- 
nat înalte distincții.

Ne amintim de asemenea de 
încheierea festivă a primei 
ediții a „Daciadei", această o- 
limpiadă a sportului românesc, 
născută din inițiativa secreta
rului general al partidului, cind 
zecile de mii de oameni pre- 
zenți pe stadionul „23 August*, 
alături de sportivii țării, au dat 
expresie recunoștinței ți dra
gostei față de partid, față de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu, pă
rinți dragi și mereu atenți, ca 
nimeni alții, față de viața ti
neretului nostru, viitorul țării. 
Recunoștință și dragoste care

se desprind și din cuvintele 
pornite din inimă și adresate, 
in numele întregii mișcări spor
tive, de către Biroul Executiv 
□ I Consiliului Național pentru 
Educație 
tovarășei
„Alături de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, conducătorul nos
tru mult iubit ți stimat, uriașă 
personalitate politică a con
temporaneității, ctitorul Româ
niei noi, v-ați închinat întreaga 
viață cauzei poporului ți parti
dului, construcției socialismului 
ți comunismului in patria noas
tră. Întregul nostru popor vede 
in dumneavoastră un minunat 
exemplu de soție și mamă 
care a țtiut să împletească a- 
ceste sacre îndatoriri ale unei 
femei cu acelea de om politic 
remarcabil ți eminent om de 
știință. Activitatea deosebit de 
laborioasă pe care o depuneți 
in rezolvarea importantelor 
sarcini încredințate de partid, 
in dezvoltarea ți progresul ne
contenit al țtiinței românești, 
in ridicarea pe cele mai inalte 
cote, în promovarea principi
ilor eticii ți echității socialiste, 
a rolului femeii ți a familiei, 
stimesc admirația, prețuirea ți 
dragostea întregului nostru 
popor. Vă dorim dumneavoa
stră ți familiei dumneavoastră, 
mult stimată tovarăță Elena 
Ceauțescu, viață lungă, sănă
tate, noi ți însemnate succese 
in munca nobilă pe care o 
desfățurați**.

Fizică 
Elena

Sport,ți
Ceaușescu :

SE REIAU ÎNTRECERILE DIVIZIEI A LA BASCHET
Azi și mîine, campionatul 

masculin de baschet progra
mează meciurile etapei a 12-a 
(prima a returului) a diviziei 
A. Cele mai muJte partide vor 
avea loc în București (5) și 
doar una singură la Timișoara, 
în care studenții din localitate 
vor primi replica ocupanților 
locului trei în clasament, bas- 
chetbaliștii de la Farul Con
stanța. în Capitală vor evolua 
toate celelalte formații ale pri
mei divizii, printre care și

principalele candidate la titlu, 
Dinamo și Steaua.

Dinamoviștii vor întîlni, în- 
tr-o partidă „liniștită", pe stu
denții din Galați, iar steliștii 
vor primi replica baschetbaliș- 
tilor din Cluj-Napoca. In rest 
meciuri echilibrate, deschise 
oricărui rezultat. Iată progra
mul întîlnirilor din București. 
Sala Floreasca. sîmbătă de Ia 
ora IS: Dinamo — CSU Galați, 
Steaua — „U“ Cluj-Napoca, 
Politehnica București — CSU

Brașov, Urbis — Rapid ; 
Construcția, ora 17 : IC.E.
CSU Sibiu; sala Floreasca, du
minică ora 9: Dinamo — CSU 
Galați. Steaua — „U“ Cluj- 
Napoca, Politehnica București 
— CSU Brașov, Urbis — Rapid; 
sala Construcția, ora

LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ
ASTĂZI - ULTIMA ZI DE 

PARTICIPARE LA

tragerea extraordinară 
PROIMOEXPRES 
w A NOULUI AN
NUMAI CINE JOACA POATE 

CIȘTIGA :
• Autoturisme „Dacia 1300“ sau 

.,Skoda 105 L“.

ANUNȚ
Policlinica pentru spor

tivi a municipiului 
București s-a mutat în 
strada Eforie nr. 4, et 
1, telefon 13.79.45 (fișier), 
13.16.87 (direcție) și func
ționează între orele 7— 
20. Singurul serviciu care 
poate fi solicitat in ve
chiul sediu, din Splaiul 
Independenței nr. 19—21, 
este cel de gimnastică 
medicală. în vechiul se
diu se eliberează și scu
tirile de educație fizică 
pentru tineretul din sec
toarele 1. 2, 3, 4 și 8. 
Solicitanții din sectoare
le 5, 6 și 7 primesc aces
te scutiri la noul sediu 
al policlinicii, din str. E- 
forie nr. 4.

• Excursii In U.R.S.S., R. P. 
Bulgaria — Grecia sau R. 
Germană.
• Importante premii In nume

rar de valori fixe șl variabile.
Formula tehnică atractivă, po

sibilități mari de cîștig :
SE EFECTUEAZĂ 13 EXTRA

GERI ÎN 4 FAZE !
LA TOATE EXTRAGERILE SE 

POT CIȘTIGA AUTOTURISME !
BILETELE DE 25 LEI PARTI

CIPĂ LA TOATE EXTRAGERILE!
MAI MULTE BILETE — MAI 

MULTE ȘANSE DE A CIȘTIGA !
Nu Uitați : NUMAI ASTAZ 

mai puteți cumpăra bilete pen
tru TRAGEREA EXTRAORDI
NARĂ PRONOEXPRES A NOU
LUI ĂN !

Tragerea va avea loc miine, 7 
Ianuarie 1979, In București, la 
era 16,30, în sala Progresul din 
str. dr. Staicovici nr. «2. panoul 

e

D.

cu numerele cîștigătoare va 
televizat in cursul serii.

ASTĂZI ESTE ULTIMA 
pentru depunerea buletinelor de 
participare la concursul Prono
sport de duminică 7 ianuarie 
1979.
NUMERELE EXTRASE LA TRA
GEREA LOTO DIN 5 IANUARIE 

1979
Extragerea I : 45 74 34 71 53 

42 54 33 SI
Extragerea a n-a : 34 27 45 7 

41 30 11 57 82
Fond total de cîștiguri 1.66U15 

lei, din care «12.196 lei report la 
categoria L

Plata câștigurilor de la această 
tragere se va face astfel :

In municipiul București de la 
3S ianuarie pină la 5 martie 
1979, In țară de la 18 Ianuarie 
pină la S martie 1973 inclusiv, 
prin mandate poștale incepind 
cu data de 18 ianuarie 1973.

zi

: sala 
D. —

10 :
I.C.E.D, — CSU Sibiu.

înaintea reluării întrecerii, ck>$a-
meritul se prezintă astfel :

1. DINAMO 22 21 1 2450—1474 43
2. Steaua 22 21 1 2037-1549 43
3. Farul 22 15 7 2031—1830 37
4. „U" Cj.-Nap 22 14 • 1963—1828 36
5. I.C.E.D. 22 13 • 1817-1921 35
4. CS U. Bv. 22 11 ir 1859-1925 33
7. Rapid 22 10 12 1440-1697 32
«. CS.U. Gl. 22 • 14 1642-1914 30
». CS.U. Sb. 22 4 16 1774-2145 28

4». Univ. Tim. 22 5 17 1744-2069 27
11. Urbis 22 4 tt 16^0-1932 26
72. Falit. Buc. 22 4 18 1800-2069 26

DISPUNE £ TOATE CONDIȚIILE
(Urmare din pag. 1)

— Și cine le complică ?
— Multe dintre cadrele care 

lucrează în atletism ; mai pre
cis, pregătirea și perfecționa
rea acestora. La nivelul jude
țului nostru există trei cate
gorii de tehnicieni: una, for
mată din cadre pasionate, cu 
o temeinică pregătire și con
științăștiință profesională — din 
păcate nici cit degetele unei 
singure mîini; o a doua ca
tegorie, de asemenea puțin nu
meroasă, o formează cei care 
doresc să facă ceva, care tot 
caută, dar cărora nu le sînt 
încă prea clare „părțile as
cunse" ale marii performanțe 
atletice și, în sfîrșit. a treia 
categorie, cea mai numeroasă, 
tehnicieni care sînt departe de 
a răspunde cerințelor, care nu 
lucrează 
cu seamă 
eforturile 
încă să-i 
problema

cum trebuie șl mai 
cit trebuie. Cu toate 
noastre n-am reușit 

convingem pe toți că 
.______ atletismului nu poate

fi rezolvată doar de liceul din 
Cîmpulung, ci ea trebuie să 
devină problema nr. 1 a în
tregului sport argesean. Pentru 
aceasta însă trebuie ca toți cei 
care, sub o formă sau alta, 
lucrează în ' T' * 
pună vîrtos umărul, cu toată 
răspunderea, la această căruță 
a atletismului. In același con
text se înscrie și ideea im
plantării mai adinei a atletis
mului în mediul rural, strădu- 
indu-ne să-1 impunem atenției 
tinerilor noștri, printre 
sigur se găsesc multe 
autentice.

— Credem că situația 
este, în mare măsură, 
valabilă și pentru orașe.

— Negreșit, așa este, căci 
și în orașe avem încă multe 
de făcut pînă a putea spune 
că am epuizat toate posibilită
țile care ne stau la îndemînă. 
Astfel, mă gîndesc foarte se
rios la atragerea în atletism 
a... părinților, ei fiind, de fapt, 
cei care-și aduc odraslele la 
stadion, care-i stimulează să 
practice un sport, care le creea
ză condiții pentru aceasta. Pă
rintele este factorul hotărîtor 
în această privință, profesorul 
avînd menirea de a face se
lecția. celor mai buni.

— Apropo,, cum ați acționat 
pentru selecția 
atletism ?

— Am făcut 
dar n-am făcut 
din ele, care ar trebui să fie:

acest sport să

care 
talente

aceasta 
încă

talentelor In

multe selecții, 
încă un sistem

MATERIA PRIMĂ A IERNII
(Urmare din pag. 1)

Pentru dumneavoastră ÎNTREPRINDEREA DE TURISM, 
HOTELURI $1 RESTAURANTE BUCUREȘTI

organizează : 
PETRECERI FAMILIALE, 

SĂRBĂTORIRI, 
ANIVERSARI, 
BANCHETE si 

AGAPE COLEGIALE,

în elegantele saloane 
restaurantelor din

T.H.R.

ole 
rețeouo 

Dorobanți, Berlin,

Modem, Gna, Nord, 
de Aur, Polos. Turn, 
Universal, Dîmbovița, 
seria Udo. Pădurea Bănea- 
so. Porcul Privighetorilor, 
Debarcader, Herăstrău.

înscrieri ți informații la 
filiala de turism din str. 
Mendeleev nr. 14 (Piața 
Amzei), telefon 15.77.94.

Mărul 
Bucur.

Bra-

canic la „Postăvăria Română", 
secretar pe C. Albul din Do- 
broiești iar ea oficiali pe pro
fesoarele Sanda Pană și Ga
briela Diaconu, disputa a în
ceput ! A început cu momente 
neprevăzute (un concurent s-a 
aruncat pe pîrtie înainte să-i 
vină rindul. altul plingea că 
și-a pierdut sania), cu destule 
griji pentru organizatori. Toți 
concurenții vroiau să știe cu ce 
timp au fost cronometrați. Ion 
Mihuț, doi ochi albaștri de 
vreo 6 ani, a fost mai preten
țios. La un moment dat l-a 
tras de mină pe starter: „Nu-i 
așa că îmi dați și mie o di
plomă

S-a coborit individual. Unii 
erau emoționați, alții, dimpo
trivă, degajați, veseli, rîzînd 
cu poftă de toate năzbîtiile 
de pe pîrtie. La fel s-au pe
trecut lucrurile și în proba 
de sanie-două persoane.

în final, săniile au fost date 
uitării, desigur pentru cîteva 
minute, în vederea festivității 
de premiere. Patru ocupanți ai 
locurilor I (Felix Dumitru, A- 
drian Tone, Georgeta Soare și 
Maria Moser) toți de la Școala 
generală din Dobroiești au 
primit mult rivnitele (și meri
tatele) diplome. Un concurs 
reușit In care toți participănții 
au avut de cîștigat, aflîndu-se 
în aer liber și în care sigurul 
învins a fost frigul!... (Modesto 
FERRARINI).

IN PARCUL TINERETULUI, 
INTRE PATINAJ Șl SĂNIUȘ...

în Parcul tineretului dir sec
torul 5, două puncte de atrac-

cercurile de inițiere — clasele 
cu program de atletism — li
ceul de atletism. Anul acesta, 
de pildă, la Curtea de Argeș, 
la un concurs, un elev — din 
ultimul an de liceu — a sărit 
peste 7,30 m la lungime I Cum 
de n-a fost descoperit de ni- 
ftieni pînă acum ? Cum de s-a 
putut „strecura" prin sita atî- 
tor acțiuni de selecție ? Aceas
ta înseamnă clar că nu facem 
ce trebuie I Și mă gîndesc la 
cîți alti copii talentați scapă 
acțiunilor noastre 1

— Atletismul nostru n-a dus 
și nu duce lipsă de talent. 
Care credeți că este explicația 
că nu toți tinerii talentați a- 
jung să se împlinescă pe pla
nul performanței înalte ?

— Cauze sînt mai multe. Una 
ar putea fi, de pildă, modul 
de a acționa al însăși federa
ției noastre de atletism, care 
pune accent pe competițiile 
pentru copii în loc să organi
zeze tabere de pregătire 
perioade mai îndelungate, 
cadrul cărora instruirea 
putea face mai bine, căci ta
lentele nu sar totdeauna în 
ochi. în altă ordine de idei. 
Liceul din Cîmpulung Mu<j<al 
dă anual o adevărată promoția 
de talente de atleți valoroși. 
Din păcate. în loc să progre
seze, cei mai mulți dintre a- 
ceștia se pierd. Problema — 
încă nerezolvatâ — este cine 
preia aceste talente de la Cîm
pulung, cine le desăvîrșește 
pregătirea sportivă? Este îna
inte de toate o chestiune de 
continuitate.

Vedeți, dar, cîteva aspecte 
ale muncii noastre, departe de 
a ne mulțumi i

Romeo VILARA

Azi și miine, la. Miercurea Ciuc

CEI MAI TINERI VITEZIȘT1

Intrat în tradiția patinajului 
de viteză, concursul republican 
al speranțelor se va desfășura 
azi și miine pe inelul de ghea
ță din Miercurea Ciuc.

Anul acesta și-au anunțat 
participarea peste 100 de fete 
și băieți din Cluj-Napoca, Si
biu. Suceava, Brașov, M. Ciuc, 
București, Tg. Mureș. Constan
ța și alte centre. în program 
figurează probe pentru copii 
între 7—10 ani.

ZĂPADA
ție în cadrul cluburilor de va
canță : un patinoar natural și 
nu mai puțin de 10 pîrtii pen
tru săniuțe 1 Patinoarul (70X 
45) este opera a doi inimoși 
activiști sportivi, prof. AI. Bla- 
ga și Iile Dobrescu, fostul cam
pion național de... maraton. A- 
proape singuri, de la 2 ianua
rie, au degajat zăpada de pe 
unul din, terenurile pentru 
..jocuri", au taluzat-o, trans- 
formînd-o Intr-un fel de man-' 
tinelă, pregătind astfel condi
țiile pentru marele concurs al 
vacanței, care va avea loc du
minică. Invitați-elevi, de la 
toate școlile generale ale 
torului 5. Diplomele sînt 
pregătite, nu se așteaptă 
concurenții...

Amatorii de săniuș au
cu asalt pirtiile de pe fostul 
Cocioc. Zăpadă bună, tasată 
ore întregi, asigură o bună a- 
lunecare a echipajelor, elevi și 
pionieri 111",

sec- 
gata 

decft

luat

I 
I 
I
I

I 
I

cern]
nu
catol 
Timl 
cu I 
rin),

FOLOSITĂ
„188“ și „190“. Existența pîrti- 
ilor în afara traficului rutier 
constituie un mare 
pentru copii și pentru profe
sori și părinți, care sînt scu
tiți de grijile unor posibile 
accidentări. Sigur, ar fi de do
rit ca școlile, prin rotație, să 
asigure un fel de comanda
ment de supraveghere, astfel 
ca circuitul pe pîrtii să fie 
firesc, toată lumea să aibă ac
ces, nu numai elevii „mari". 
Dacă vreți, o sugestie adresată 
Inspectoratului școlar al sec
torului 5 și organelor sportive, 
nu numai pentru zilele de va
canță cite au mai rămas, ci 
și in 
iarna,
a

avantaj

ceștd 
cârti 
ei d 
spor 
pent 
Șii 
admi 
cu, |

tul 
tru

continuare. Pentru că 
precum se vede, abia 

început... (Tiberiu STAMA),

„MUNTELE" DE LA 
SĂLAJ-VIC! NA...

era I 
furt J 
doarl

Joi 
asprii 
preza 
gradJ 
și td 
îmbrJ 
înced 
trebd 
oaspa 
clubd 
nici 
după| 
Dens: 
derdt 
zăpac

Steliana Baracă este o feme
ie voinică, zdravănă, care mun

presi: 
torul 
care 
dozer

Cei mai mici sportivi din cartierul Di untul Taberei la 
vacantă", adică la săniuș 5<J m. Foto : Ion MIHÂICA

în vii 
ingerJ 
stituil 
sc^ne 
să d 
MOF.



pitală

EA CONSFĂTUIRII ANTRENORILOR 
DIVIZIONARI A Șl B

îtc loturile reprezentativ și olimpic și desemnați noii antrenori:
ind la lotul A), ri. Haitian (lotul olimpic}, v. Maicianu (lotul de tineret)
olimpic: pregătire comună și turnee de verificare și omogenizare

în Bulgaria și, respectiv, n. A. Egipt

civ/zio d, seria i p. C. M. GALATI — RECORDMENA 
PUNCTELOR ftCUIWE ÎN TOAMHA TRECUM

Vom începe scurta noastră „incursiune" în realitățile primei 
serii a Diviziei B punctînd opiniile — privind turul campionatu
lui 1978/1979 — a șase antrenori selecționați intenționat de pe 
toate... zonele clasamentului.

H reuniunea 
■orilor divi- 
■are au fost 
■ați — con- 

i și asocia- 
enori de la 
a Capitală, 
ucrărilor a 
ășul Emil 
rul turis- 
pre.șcdinte-

c.

tt. Covaci, 
•R.F. și an- 
• naționale, 
e de reco- 
eri, dubla- 
referitoare 

c, insisțipd 
im ay^țost 
cele , cinci 
niale ale 
în a doua

, s-a pre- 
le pregăti- 
irezentative* 
:orm aces- 
două loturi 
re comună 
nă, urmînd 
uri de ve- 
zare în in- 
ruarie : e- 
ia, iar cea

olimpică în R. A. Egipt. Apoi 
s-a comunicat componența 
loturilor, reprezentative și an
trenorii acestora :

LOTUL A (antrenori 
Cernăianu ți Gh. Staicu).

Lung, Cristian I (portari), 
Angheiini, B. Grigore,_ Dinu, 
Sameș, Vigu, Ghiță, 
reanu II (fundași), 
Boloni, _ 
Bălăci
Voicilă, D. Georgescu, Paras
chivescu, Iordănescu, Cernes- 
cu (atacanți).

LOTUL OLIMPIC (antre
nor: FI. Halagian)

Coman, Bucu (portari), M. 
Zamfir, Tilihoi, Ștefănescu, 
Stancu, Cirstea, Condruc, 
Nicolae, Koller, Purima, Bar
na (fundași), Iovănescu, Băr- 
bulescu, Mulțescu, Simionaș, 
Radulescu, Sabău (mijlocași), 
Fl. Grigore, D. Nicolae, Radu 
II, Dobrin, Stan, Cămătaru, 
Marcu, Gh. Radu (atacanți).

LOTUL DE TINERET (an
trenor : V. Mateianu). Com
ponența lotului urmează a fi 
stabilită ulterior. Precizăm că 
antrenorul federal C. Drăgu- 
șin coordonează activitatea 
loturilor olimpic și de tine-

A, 
la

în 
au

Dumiftru, 
(mijlocași),

Sătaiă- 
Romilă, 

Augustin, 
Crișan,

acest lucru și în jocurile din 
d.p.asare. Din aceasta salutară 
scz.uiibare de op.ică au rezul
tat — e și firesc sâ fie așa — 
un număr sporit de jacuri spec
taculoase, desfășurate la un 
nivel superior celor din cam
pionatele trecute .

4. l-n grup destul de mare 
de jucători, de vîrste diferite, 
s-au remarcat pe parcursul tu
rului. îmbucurător e faptul că 
printre aceștia se află foarte 
mulți tineri. Crac, Vlad, Ma- 
jaru, Țolea (reprofilat ca fun
daș), Șulea, Bucur, Bisoc, Ro
șu, Bilaucă, Marinof, Pachi- 
țeanu. Florea și încă mulți 
alții au întrunit, meci de meci, 
sufragiile celor care le-au ur
mărit jocul;

5. Prin promovarea unor ju
cători din campionatele infe
rioare, echipele devin tot mai... 
locale, adevărate reprezentative 
ale județelor. Bineînțeles că 
este vorba de cele care nu au 
contracandidate de B sau A 
pe raza respectivului județ:

6. Din afirmațiile antrenori
lor, cît și din răsfoirea foilor 
de arbitraj au mai reieșit și 
alte concluzii : numărul prea 
mare al jucătorilor care con
tinuă să încalce legile sporti
vității, practicarea jocului dur 
de unele echipe, sacrificarea 
fotbalului în detrimentul ob
ținerii cu orice preț a punc
telor puse în joc, slabe preo
cupări organizatorice din par
tea cluburilor și asociați
ilor etc.

Cert și îmbucurător rămine, 
totuși, faptul că și echipele din 
această serie — nu cu mult 
timp în urmă era considerată 
a fi cea mai slabă — au de
venit mai pretențioase, dornice 
și decise să spargă plafonul 
mediocrității, să nu se mai 
considere victime sigure atunci 
cînd joacă în deplasare. Nu
mai așa se explică victoria Ra
ionului la Brașov, a Viitorului 
Vaslui la Brăila, a Tractorului 
la Iași și celelalte zece suc
cese ale oaspeților. Acesta este 
principalul argument care ates
tă că CEVA s-a schimbat — 
în bine, desigur — la nivelul 
seriei I a Diviziei B.

Lourențiu DUMITRESCU

M. NEDELCU (F.C.M. Galați) : „încă n-am ajuns în „A", 
cum sînt tentați mulți să ne considere deja. Deși avem 
patru puncte atans. Steagul roșu și C.S.M. Suceava sint 
adversari care nu și-au spus ultimul cuvînt. Mai mult, 
și formațiile din subsolul clasamentului sînt periculoase, 
ele jucînd destul de curajos în deplasare, cum au făcut in 
tur Minerul Gura Humorului, Progresul Brăila, Tractorul 
Brașov etc ".

M. ALEX ANDRU (C.S.M. Suceava) : „Echipele de pe 
locurile 1—8 au dat tonul campionatului, desfășurat Ia 
un nivel satisfăcător, dintre ele detașindu-se formațiile 
pregătite de Mircea Nedelcu și Constantin Teașcă. Și 
C.S.M.-ul nostru a jucat mai bine ca în trecut. F.C. Con
stanța mi s-a părut nepregătită pen*ru a reveni în „A". 
Cu toate că gălățeniî — cu Orac și Florea în mare formă
— se află in frunte cu 4 puncte avans, campionatul nu-i 
jucat".

C. MAREȘ (F.C. Constanța) : „Șocul retrogradării a 
zdruncinat moralul echipei. Am avut și foarte multe acci
dentări (Turcu, Peniu, Buduru, Petcu, Zamfir, Tararachc), 
dar nici un argument nu poate scuza slaba noastră evoluție 
din tur. Pierzind startul, nu ne rămine decit să-l pregătim 
cum se cuvine pe următorul".

K. GROSS (Constructorul Iași) : „F.C.M. Galați este e- 
chipa cea mai puternică. Steagul roșu cea mai ordonată, 
C.S.M. Suceava cea mai viguroasă, I.C.I.M. Brașov cea 
mai conștiincioasă în joc. Fiecare din acestea are și cite 
2—3 jucători foarte buni. Tolea — excelent ca fundaș 
stingă, Orac, Florea. Paraschivescu, Șulea. Avădanci, Funk- 
ștein sînt cițiva dintre ei. Surpriza neplăcută a turului
— F.C. Constanța".

AL. MUTA (Tractorul) : „Toate echipele din scrie s-au 
angajat Ia efort, au o bună pregătire fizică, iar fruntașele, 
cu loturi superioare, s-au evidențiat și printr-o bună or
ganizare a jocului. Foarte puține formații mai mizează to
tul numai pe punctele de acasă. Se joacă mult mai deschis 
ca în anii trecuți, dovada cea mai elocventă fiind numărul 
meciurilor ciștigate in deplasare".

GH. F'AINITA (Minerul Gura Humorului) : „F.C.M. Ga
lați va promova, cu toate că, după părerea mea. Steagul 
roșu este cea mai bună, ea avind în Paraschivescu un 
virf la fel de eficace ca Stan de la Buzău sau Voicilă de 
la Alexandria. O surpriză plăcută este apariția in fiecare 
echipă a cite unul sau doi jucători noi, care pot „crește" 
mult in viitorul apropiat".

ret. De asemenea, trebuie ob
servat că o serie de jucători 
care fac parte din lotul 
dar care nu au participat 
preliminariile C.M. 1978 și 
deci — au drept de joc 
preliminariile olimpice
fost trecuți la lotul olimpic, 
date fiind importantele obiec
tive ale acestuia. Ei pot fi 
însă oricînd solicitați și pen
tru lotul A. Dealtfel, com
ponența definitivă a celor 
două loturi va fi comunicată 
peste puțin timp, odată cu 
stabilirea secunzilor de la lo
turile olimpic și de tineret.

în cadrul discuțiilor oca
zionate de componența lotu
rilor și de alte probleme au 
mai luat cuvîntul: M. Ale
xandru (C.S.M. Suceava), M. 
Birsan (I.E.F.S.), FI. Hala
gian (F.C. Argeș), Tr. Ionescu 
(S.C. Bacău), N. Proca (C.S. 
Tîrgoviște), V. 
(F.C. Baia Mare), 
nescu (Steaua) și C. Teașcă 
(St roșu Brașov) care a pre
zentat o trecere în revistă a 
noutăților apărute la turneul 
final al C.M. 1978. Asupra ce
lor mai semnificative dintre 
luările de cuvînt vom reveni 
în numerele viitoare. Despre 

. unele aspecte importante 
din domeniul copiilor și ju
niorilor (mai cu seamă îmbi
narea activității școlare 
cea sportivă) a insistat, 
expunerea sa, prim-vicepre- 
ședintele F.R.F., N. Irimie. 
Precizările tehnico-metodice 
au fost expuse de tov. E. 
Ghibu, secretar al C.N.E.F.S., 
cu exemplificări dintr-o serie 
de ramuri sportive care au 
obținut succese remarcabile.

în încheierea consfătuirii a 
. luat cuvîntul tovarășul gene
ral It. Marin Dragnea, prim- 
vicepreședinte al C-NJE.F.S.

M ateianu 
I. Voi-

Un număr destul de mare de 
concluzii se deaprind din afir
mațiile celor șase antrenori. 
Iată cîteva dintre ele.

1. F.C.M. Galați este echipa 
care întrunește cele mai multe 
voturi pentru „A" fiind cea 
mai productivă echipă a se
zonului trecut, cu cele 28 de 
puncte acumulate. Disputa nu 
este, însă, încheiată. Atît Stea
gul roșu, cît și bătăioasa C.S.M. 
Suceava — revelația turului — 
continuă cursa, ambele mizînd 
pe un... accident al liderului:

2. Marea decepție a acestei 
serii a fost T’.C. Constanța. 
„Copiii mării", deși au mai 
crescut cu un an, n-au reușit 
să treacă ușor peste impactul 
cu Divizia B. Noul val con- 
stănțean s-a aflat în reflux

toată toamna, dezamăgindu-și 
suporterii ;

3. Și în eșalonul secund — 
cel puțin în prima serie — au 
început să fie sparte niște ca
noane, să fie aruncate la coș 
unele concepții învechite. Fără 
îndoială, continuă să se joace 
energic pe teren propriu, dar 
foarte multe echipe fac acum

LOTULUI LĂRGIT U.E.F.A. ’79 * 
giu', Iordache (Dinamo Bucu
rești), Frunză (I.C.I.M. Brașov), 
Nuncă (Dinamo Slatina), Nico- 
lau (C.F.R. Timișoara) și Ka- 
lea (F.C. Argeș).

După vizita medicală și o 
scurtă perioadă de pregătire 
care vizează readaptarea orga
nismului Ia efort, acești jucă
tori vor pleca la Stina de Vale 
pentru circa două săptămfni, 
stațiune în care antrenorii lo
tului R. Cosmoc și M. Cior- 
noavă vor urmări îndeosebi 
mărirea capacității de efort și 
îmbunătățirea rezistenței fizi
ce generale.
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Stop-cadru Ia consfătuirea antrenorilor

ANTOHI: „NICI 0 FILOZOFIE. 
«POLI» IAȘI SE MIȘCĂ MAI MULT

Leonida Antohi, antrenorul 
(devenit) principal al ieșenilor, 
este unul dintre rarii noștri 
tehnicieni care reușesc să eli
mine subiectivismul atunci cînd 
e vorba despre echipa lor. Mo
dest, binevoitor, prevenitor, om 
de bun simț, Antohi nu invocă 
greșeala arbitrilor, nu-și aban
donează la mînie jucătorii, nu 
deplasează cauzele erorilor 
spre cabinetul conducătorului 
de club, nu acuză subiectivis
mul cronicii, nu invocă lipsa 
de sprijin a publicului — deși, 
la Iași, se mai întîmplă —, 
nu-i enumeră, ca o scuză, pe 
toți accidentații săi din ultimii 
doi sau trei ani pentru a ex
plica scăderea de randament a 
echipei, la un moment dat etc., 
etc. Toate aceste motive, pre
cum și multe altele, îl apropie 
pe reporter. Și reporterul n-a 
scăpat prilejul acestui stop-ca
dru, într-o pauză, la consfătui
rea antrenorilor.

— Se mișcă, parcă, ceva, 
la Iași, Antohi, după ce. 
timp de vreo 4 ani, v-ați 
salvat cam în nltima etapă.

— Dacă v-ați gîndit la miș
care. cred că ați intuit cauzele 
unui joc parcă ceva mai bun 
în acest tur. Eu cred că în 
fotbal nro’resul poate fi asi
gurat în primul rînd printr-un 
plus de mișcare. Cred că la 
capitolul circulație om-minge 
am făcut unele progrese, și 
as'a se vede în jocul nostru, 
parcă mai degajat și mai in
sistent.

— Cum ați ajuns aici?
— Prin eforturi speciale. Am 

lucrai- mul* pentru circulați". 
Ca să vă dau un exemplu, să 
spunem că în cursul unei șe

dințe de antrenament am fă
cut 20 de reprize a 2 minute, 
opt la opt, cu marcaj și de- 

_ marcaj fără nici un rabat.
Exercițiul este foarte greu și 
nu reușește decît dacă toți ju
cătorii se angajează sută la 
sută.

— Cum au răspuns ?
— Cei de bază, adică Simio

naș și Romilă, au dat tonul, 
forțînd mereu tempoul. Cei ti
neri, să zicem Cernescu, Flo
rean, C. Ionescu etc, au prins 
imediat „roata"... vedetelor. Mai 
greu s-au integrat jucătorii din 
plutonul de mijloc, dar, pînă 
Ia urmă, toți au sfirșit prin 
a intra la „măciniș".

— Ce ar mai fi nou la 
„Poli" ?

— Cred că vîrfurile au în
țeles să joace „în plin". în 
campionatele trecute, Doru Io
nescu și Costea se cam lipi
seră de linie. Acum, Doru are 
în sarcina sa un patrat foarte 
mare, unde, pe lingă acțiunile 
de extremă, are misiunea de a 
hărțui tot ce întîlnește în cale. 
Pe flancul stîng, Cernescu si 
Costea au ajuns la unele în
crucișări reușite. Ei au marcat, 
în doi. 10 goluri, cu specifica
ția că Cernescu virf de atac 
a fost o soluție abia spre fina
lul turului.

— Alle surse de progres?
— încercarea de stîrpire a 

vedetismului (Trandafilon, Dă- 
nilă, Ciobanu, Naște) și creș
terea personalității unor jucă
tori pînă ieri timizi (Costea, 
Mureșan, D. Ionescu. Cernes
cu). Dar toate acestea intră, 
cred, în bătălia firească pen
tru formarea unei echipe.

— Voi, cei din Iași, sîn-

teți un element de culoare 
în campionatul nostru. V-ați 
gîndit vreodată la ceea ce 
este mai caracteristic fot
balistului român, astfel in
cit calitățile lui sâ fie mai 
bine valorificate ?

— Cred că fotbalistul român 
are o îndemînare remarcabilă 
și știe să gîndească în teren. 
Din păcate, atit îndemînarea 
cît și gîndirea foarte suplă îl 
invită uneori la superficialitate. 
Iată de ce trebuie să i se asi
gure un cadru de joc, pentru 
câ altfel jocul devine o sursă 
de improvizație, ceea ce se 
vede deseori nu numai la echi
pele de club, ci și la echipa 
națională. Bineînțeles că după 
stabilirea unui cadru de joc. 
cea care hotărăște este selec
ția. Degeaba încerci să creezi 
un cadru dacă jucătorii pe 
care îi selecționezi sînt refrac
tari la disciplina tactică pro
pusă.

— Ce zici de Romilă ?
— Urcă mereu. Dar face par

te, si el. din categoria mijlo- 
cari’or care după ce au prins 
ari"i. ui’ă că fotbalul se joacă 
ți In apărare.

loan CHIRILA

Radiografia tricourilor 1 — 77

DE IÂ ION IONESCU EA... ELEVUL SĂU, STAN
Afectlnd periodic dinamica jo

cului, permanentul duel aiac- 
apârare, elementul motor in dez
voltarea fotbalului de-a lungul is
toriei lui, și-a pus pecetea pe mo
dalitatea de acționare a centrului 
Înaintaș, cum a lost denumit in 
mai toate sistemele purtătorul tri
coului cu nr. 9, principalul om de 
gol al unei echipe. In replică la 
intăr.rea sistemelor defensive, in 
locul Înaintașului centru prin ex
celență un virtuoz, capabil să-l 
joace feste halfului centru șl apoi, 
peste ani, stoperului din W. M., a 
apărut virful de atac dotat cu a- 
bilitate In manevrarea balonului, 
dar mai ales cu forță șl viteză de 
reacție, în stare să reziste tuturor 
șocurilor din mijlocul suprafețelor 
de pedeapsă. Intr-adevăr, această 
criză tot mai mare de timp șl de 
spațiu în care s-au văzut nevoip 
să acționeze cu precădere „oame
nii avanposturilor" a născut In 
ultimele două decenii centri Înain
tași de tipul-buldozer, gen uwe 
Seeler, Gerd Muller și Luque sau 
de categoria virfurilor feline, de 
rasă, din ce In ce mai rară și e- 
locvent ilustrată de Tostao și 
Paolo Rossi, și unii și alții dotați 
cu un deosebit simț al porții, con
diție sine qua non.

In acest sens ni se pare simpto
matică predilecția antrenorului 
Gloriei Buzău. Ion Ionescu, pentru 
virful de atac tip-buldozer. In 
pas cu vremea, fostul Înaintaș 
central al Rapidului — adept al 
„un—doi“-urilor derutante, oco
lind „șocul" — i-a acordat cre
ditul lui Stan, un virf bătăios, 
in stare să-și croiască drum 
spre poarta adversă In_  spinare
cu doi adversari. Și meritele gol- 
gzterului Diviziei A. la jumăta
tea întrecerii, sint cu atit mai 
mari cu cit el (după cum sub
liniază și antrenorul lui intr-un 
recent interviu) nu beneficiază 
de mijlocași care să-l servească, 
consecvent, cu mingi bune de fi
nalizat. Cu alte cuvinte, buzola- 
nul și-a făcut loc In centrul li
niei de atac al echipei noastre 
reprezentative prin eforturi mal 
mult solitare. Spre deosebire de 
Radu n care-1 talonează tn cla
samentul alăturat, prooulsat cu 
ani in urmă ia națională de ine- 
gsleb '■> „mașină de Dase“ (deci 
«t’vel. o metaforă des utilizată în

atac. Marcel Răducanu (al trei
lea in clasament, cu o medie... 
mediocră) al cărui stil mult prea 
alambicat, tn această epoca a ca
reurilor aglomerate. îi anulează, 
nu o dată, un talent deosebit.

Cu perspective reale de dez
voltare ne apar insă Cămătaru

CLASAMENTUL PE BAZA ME
DIEI NOTELOR ACORDATE 

DE CRONICARII NOȘTRI
1. STAN 7.11 î 2. RADU II 

7,00 ; 3. M. RADUCANU
«.44 ; CAMÂTARU 4,63 ;
5-6 TERHES și IORGULESCU 
6,53 ; 7. Morinescu 6,50 ;
8. Stanca 6,41 ; 9. Moiceanu 
6,37 ; 10. Biro 6,35 ; 11. Dra- 
gomirescu 6,27 ; 12. Dudu
Georgescu 6.20 ; 13. Fonici 
6,06 . 14. Antohi 6.05 ; 15-16. 
Botez șl Hațeganu 6,00 ; 17. 
Agud 5.90 ; IS Dumitrache 
5.87 ; 1». M Sandu 5,66 ; 20. 
Țevi 5,54 ; 21. Donilâ 5,53 ; 
22 Gh-rgheb 5.44 ; 23. Vo
tam 5.43.

fc’bni șl sub care se ascunde
Dobrin Wif t’năr si. credem
mal do'-t dec’t virful Gloriei 
Bvz’u. F-'u II dovedește Insă 

*4 in pregătirea de zi 
cu ?' regretată desigur și In 
■ocu- 'e f u camnionat. Și astfel, 
'n t’mn c-, la 31 de ani. Dobrin 
a r—-- • ’■> -rima echipă a ță- 
r» >a r-- t -’-ul său coechipier 
de la F.C. Argeș s-a renunțat 
d - ’-tă. Cum dealtfel s-a
proc.dat cu un alt tînăr virf de

ți Terheș (acesta împărțind cu 
lorguiescu locurile 5—6 intr-un 
clasament, firește, relativ) pre
cum și foarte trierii Biro și An
tohi. Craloveanul, virf mai a- 
proape de accepțiunea modernă a 
postuiui, a și luat un ascenaem 
față de ceilalți. Cind va elimina, 
totalmente, accidentele de diver
să natură, va putea evolua eta
pă de etapă in formația sa de 
duh pentru a justifica șl ma. 
mu.t selecționarea sa in „ll“-le 
reprezentativ. Acolo, sus. unde 
speram se va strădui să revină 
Dudu Georgescu, jucătorul care, 
prin specificul calităților sale, a 
depins in trecut atit de mult de 
unii dintre coechipieri, dar care 
pe viitor, va trebui să se impună 
prin mai mari eforturi indivi
duale. privind locul pe care-1 o- 
cupă în clasamentul pe note, 
fosta ..gheată de aur", încercăm 
o stringere de in. mă. sentiment 
pe care ni l-a provocat, la puțlnx 
ani după ..Mexic". Florea Duml- 
trache, cel mai complet virf de 
atac a: ultimului deceniu, aflat 
acum tot mai jos in ierarhia oa- 
mer. lor d • gol. ca un avertis
ment tparcă) pentru Dudu Geor
gescu, di'i stilul de a acționa al 
golgî.t.u.v; nos.ru realiza mai 
mu.t o s.nteză inire cele doua 
mari genuri. Pe care-1 propu
nem ? Greu, foarte greu de sta
bilit In mamentul de față cînd 
gc’ge eru: uit mului campionat 
monc'" Mario Kempes, n-a fost 
nici m caș ofensiv veritabil 
n -i t s t entlc, ci., și una șl 
alta.

C .carghe NICOLAESCU

nos.ru


M1INE, PATRU JOCURI ECHILIBRATE
SI ATRACTIVE ÎN CAMPIONATUL 

CATEGORIEI A LA HANDBAL FEMININ
Cu toate că a programat 

pînă acum doar două etape, 
campionatul categoriei A la 
handbal feminin a și solicitat 
din plin interesul amatorilor de 
sport. Acum, agenda de activi
tate a acestei competiții pre- 
văzînd pentru mîine partidele 
din cea de a treia etapă. Din 
cele 5 meciuri înscrise în pro
gram, 4 sînt mai mult decît 
promițătoare sub aspectul ra
portului de forțe și al echi

SPORTIVI ROMÂNI PESTE HOTARE
DUBLUL NĂSTASE - STEWART 
iN SEMIFINALE LA WEMBLEY

în ziua a doua a turneului in
ternațional de tenis de la Lon
dra, rezervat probei de dublu, 
perechea Ilie Năstase (România) 
— Sherwood Stewart (S.U.A.) a 
fost surprinzător învinsă de cu
plul tinerilor americani Peter 
Fleming — John McEnroe : 6—7, 
7—6, 6—3. în alte partide : Fibak, 
Okker - Cox, D. Lloyd 7—6, 
6—2; Lutz. Smith — Masters, 
Case 6—2, 7—6 ; Panatta, Berto
lucci — Hewitt, McMillan 6—2, 
2—6, 6—2. în ziua a treia perechea 
Ilie Năstase, Sherwood Stewart 
a învins cu 7—5, 7—6 pe italienii 
Adriano Panatta, Paolo Berto
lucci, calificîndu-se în semifinale, 
în altă pariidă, americanii John 
Mc Enroe și Peter Fleming au 
întrecut cu 6—3, 6—3 pe Bob
Hewitt și Frew McMillan.

ION ȚIRIAC EVOLUEAZĂ 
la Hobart

în primul tur al turneului in
ternațional de tenis de la Ho
bart (Australia), jucătorul român 
Ion Țirlac l-a învins cu 6—4, 6—3 
pe australianul Allan Reagan. 
Campionul argentinian Guiller
mo Vilas a dispus cu 6—2, 6—4
de australianul Noel Phillips, în 
timp ce John Marks, finalistul

ÎN GIMNASTICA MASCULINĂ, TOT JAPONIA Șl ANDHIANOV...
© Dan Grecu și-a dovedit încă o dată clasa sa inter
națională la inele • Progres spectaculos al gimnaștilor 

americani

Mitsuo Tsukahara, intr-un ele
ment de mare forță și specta

culozitate la bară fixă
Dominat de Campionatele 

mondiale de la Strasbourg, 
anul 1978 a adus prea puține 
noutăți in ierarhiile gimnasti
cii masculine. Atit pe echipe, 
cit și la individual compus in 
prim-plan s-au situat cele două 
mari puteri care sînt Japonia 
și Uniunea Sovietică. Dealtfel, 
in disputa pe echipe Japonia 
este un lider incontestabil de 
.mai bine de un deceniu, cîștl- 
gind. de fiecare dată, marile 
.întreceri internaționale, fie că 
este vorba de campionate mon
diale sau Jocuri Olimpice. Este 
adevărat. 1978 a marcat o re
ducere simțitoare a decalajului 
dintre echipa niponă și cea so
vietică. mai puțin de un punct 
despărțindu-le în clasamentul 
general al mondialelor din 
(Franța. A- fost o luptă de un 
Tar dramatism și de o mare 
.Spectaculozitate, în care învin- 
jgătorii, evoluînd la un înalt ni
vel și neeliminînd din exerci
țiile lor elementele de mare 
/dificultate și risc, chiar atunci 
cînd erau amenințați de pier- 

’derea locului fruntaș, s-au im
pus din nou printr-un plus de 

itehnicitate și printr-o omoge- 
"nitate deosebită. Și astfel că, 
'din nou. ierarhiile devenite de 
acum tradiționale s-au -menți
nut și în acest an : 1. Japonia, 
2. Uniunea Sovietică, 3. R. D. 
Germană. 

librului valoric : Hidrotehnica 
Constanța — Constructorul Ba
ia Mare, Rulmentul Brașov — 
Știința Bacău. Universitatea Ti
mișoara — Progresul Bucu
rești și Mureșul Tg. Mureș — 
Confecția București. în cea de 
a 5-a întîlnire, la București 
(sala Floreasca, ora 18), Uni
versitatea are o misiune mai 
ușoară în fața tinerei echipe 
a Rapidului.

recentului turneu de la Mel
bourne, a fost eliminat cu 6—0, 
4—6, 6—1 de Phil Dent.

TURNEUL DE LA HASTINGS 
DUPĂ 7 RUNDE

Turneul internațional de șah 
de la Hastings a continuat cu 
runda a 7-a, în care s-au înregis
trat următoarele rezultate : An
dersson — Bctterill 1—0 ; Kociev 
— Mestel 1—0 ; Balshan — Șubă 
1—0 ; Peters — Christiansen și 
Lein — Csom remize. Celelalte 
partide s-au întrerupt. Pe primul 
loc în clasament a trecut suede
zul Andersson — puncte, ur
mat de Lein, Csom. Christiansen 
șl Kociev — cu cite 4 p. Marele 
maestru român Mihai Șubă are 
2% P-

ÎNTRECERILE ȘAHIȘTILOR 
JUNIORI

După consumarea a 9 runde, 
în campionatul mondial de șah 
pentru juniori II, care se desfă
șoară în localitatea olandeză 
Sas Van Gent, continuă să con
ducă Paul Motwani (Scoția), cu 
7*/, puncte, urmat de Huenqo 
(Cuba) 6'/, p (1). Candidatul de 
maestru Lucian Vasilescu (Româ
nia). care In runda a 9-a a re
mizat cu Asad Rizvl (Pakistan) 
și a terminat la egalitate partida 
întreruptă în runda anterioară 
cu Villermaln (Franța), totalizea
ză 4 puncte.

Ordinea din ultimii patru ani 
in clasamentul pe echipe s-ar 
fi menținut chiar și pînă la 
locul 10 dacă 1978 n-ar fi con
semnat ascensiunea rapidă spre 
virful piramidei a selecționatei 
Statelor Unite ale Americii, a- 
vansată pe locul 4 în clasamen
tul mondial, situație în care 
reprezentativele Ungariei (două 
locuri) și României (un loc) au 
coborit în ierarhia celor mai 
bune echipe din lume. Este 
momentul să menționăm că 
gimnaștii noștri și-ar fi putut 
menține locui 6 pe care-1 ocu
paseră atit la Campionatele 
mondiale de la Vama, din 1974, 
cit și la Jocurile Olimpice de 
la Montreal, din 1976, dacă 
ar fi privit cu mai multă res
ponsabilitate pregătirea și par
ticiparea lor pentru campiona
tele mondiale din anul trecut, 
competiție la care, pe lingă 
calul cu minere, au ratat cu 
incredibilă ușurință și la alte 
aparate, manifestind o incon
stanță care în cele din urmă a 
afectat serios poziția în clasa
ment a echipei noastre.

în ce privește disputa indivi
duală pentru supremație, atit 
ta clasamentul general cit și pe 
aparate, este de subliniat că și 
fa 1978 Dan Grecu, devenit 
campion al lumii la inele ta 
1974, s-a menținut printre frun
tașii acestei probe, cucerind 
medalia de argint la „Cupa 
mondială", desfășurată la în
ceputul lunii decembrie ta Bra
zilia, precum și pe cea de 
bronz la Campionatele mondia
le din Franța. Sînt argumente 
care atestă clasa ridicată a 
sportivului nostru la acest a- 
parat. posibilitatea ca și pe 
viitor multiplul campion român 
să înregistreze noi și presti
gioase succese.

O dată ta plus, Nikolai An
drianov s-a dovedit cel mai 
bun gimnast al lumii, repetînd 
ta acest an, la mondiale, suc
cesul său de la Jocurile Olim
pice din Canada. O remarcabi
lă constanță a arătat binecu
noscutul sportiv nipon Eizo 
Kenmotsu, medaliat cu argint 
la mondiale la individual com
pus și cîștigător al „aurului" 
la paralele, după ce la prece
dentele campionate mondiale 
obținuse medalia de bronz la 
individual compus. Anul acesta

INDOOR-UL EUROPEAN DE TENIS LA START
© Echipa României debutează Ia Poznan, împotriva 
Poloniei © Confruntare în limitele a două categorii 
© Suedia își pune în joc trofeul, greu cucerit ® Patru 

decenii de întreceri
Echipa de tenis a României 

debutează miine în campiona
tul european de tenis pe teren 
acoperit — „Cupa Saab“, la a 
doua sa participare în tradițio
nala întrecere a indoor-ului 
continental. Cei trei echipieri 
ai noștri — Dumitru Hărădâu, 
Traian Marcu și Andrei Dirzu 
— vor avea în față formația 
Poloniei, redutabilă pe teren 
propriu, chiar dacă din rîndu- 
rile ei lipsește prima rachetă, 
cea a lui Wojtek Fibak. In lo
cul acestuia, culorile poloneze 
vor fi apărate, la Poznan, de 
T. Nowicki. H. Drzymalski și 
C. Dobrowolski. Un „trio“ de 
consacrați ai tenisului de sală, 
adversarii remareîndu-se prin 
bune rezultate la edițiile tre
cute ale întrecerilor europene.

Ca și anul trecut, „Cupa 
Saab“ și-a împărțit competito
rii în două categorii. în prima, 
cea în care se acordă titlul de 
campioană, evoluează opt echi
pe. în cadrul a două grupe, 
după cum urmează : gr. A — 
Cehoslovacia. Suedia. Franța. 
Austria ; gr. B — Anglia, R. F. 
Germania. Ungaria, Spania. De
ținătoarea trofeului este Sue
dia, învingătoare in ediția tre
cută. după o finală dramatică, 
în fata Ungariei. Tenismanii 
maghiari ciștigaseră prima 
manșă cu 2—1 la Uppsala, pen
tru a pierde la același scor re
turul, acasă, la Debrecen. A 
decis set-averajul (7—6). favo
rabil suedezilor. De menționat 
că promovată, din categoria se
cundă, este formația Ceho
slovaciei. care. o înlocuiește a- 
cum pe cea a Iugoslaviei, re
trogradată.

Reprezentativa țării noastre 
evoluează în grupa C a celei 
de-a doua categorii, alături de 

a consemnat insă cucerirea 
pentru prima oară de medalii 
de aur de către gimnaștii ame
ricani care, prin Kurt Thomas, 
ciștigă proba de sol la Stras
bourg. Este același gimnast care 
s-a impus doi ani la rind, in 
1977 și 1978. în campionatele 
internaționale ale țârii noastre, 
de la Cluj-Napoca și Bacău. 
După cum. ni se pare, de ase
menea, semnificativă afirmarea 
gimnastului bulgar Stoian Del- 
cev, dublu medaliat cu bronz 
la mondiale (cal cu minere și 
bară fixă), cu exerciții apre
ciate bine de specialiști.

Peste aceste considerații. 1978 
a marcat — prin participarea 
de la campionatele mondiale — 
proliferarea continuă a gimnas
ticii pe mapamond, numărul 
țărilor participante cu echipe 
complete la întrecerile de la 
Strasbourg (22) intrectad cu 
patru pe cele care au evoluat 
cu patru ani în urmă la Varna. 
Este, poate, cea mai conclu
dentă dovadă a interesului me
reu sporit față de gimnastică, 
manifestat la scară mondială, 
pe care 1978 îl consemnează ca 
atare.

Constantin MACOVE1

AUTO • „Marele Premiu al 
Argentinei” (formula 1) progra
mat la SI Ianuarie va reuni la 
start, printre alții, pe campio
nul mondial Mario Andretti, Nlld 
Lauda, Carlos Reuteman, John 
Watson.

BASCHET • în cadrul turneu
lui de la Varșovia, echipa Di
namo Moscova a învins cu sco
rul de 106—99 (64—43) selecțio
nata orașului Helsinki.. Alte re
zultate : Polonia — Legla Varșo
via 97—94 (53—47) ; Bulgaria — 
A.Z.S. Varșovia 74—71 (53—38).

FOTBAL a La Faro (Portuga
lia! s-a disputat meciul amical 
dintre selecționatele de tineret 
ale Portugaliei și R.F. Germania. 
Fotbaliștii vest-germani au obți
nut victoria cu 3—0 (1—0).

Polonia, Iugoslavia și Belgia. 
După meciul de debut. pro
gramat în această duminică, 
urmează încă o partidă în de
plasare, cu belgienii (18 ianua
rie), pentru ca in ultima, care 
poate fi decisivă pentru stabi
lirea liderului, să jucăm pe te
ren propriu, la Brașov (21 ia
nuarie), cu iugoslavii. Meciuri 
relativ dificile. în care forma
ția noastră va trebui să dea 
randamentul maxim pentru a 
putea face pasul spre promo
vare. Să reamintim că anul 
trecut am ocupat primul loc în 
grupă, la egalitate însă cu e- 
chipa Olandei, la egalitate de 
puncte și de meciuri ciștigate 
(5—1). Și aici a fost decisiv 
set-averajul, care a acționat în 
favoarea olandezilor (16—2, 
față de 14—4).

Iată și componența celorlalte 
două grupe din categoria se
cundă : gr. A — Bulgaria. Da
nemarca. Finlanda. Irlanda. 
Portugalia ; gr. B — Olanda, 
Norvegia. U.R.S.S.. Elveția, Mo
naco. Echipele ciștigătoare in 
cele trei grupe participă la un 
nou turneu de calificare, pen
tru stabilirea noii promovate.

Mai este de amintit că actua
la formulă de disputare a fost 
adoptată la ediția din 1976 a 
competiției, atunci cind numă
rul mereu crescînd al partici- 
panților a obligat pe organiza
tori la o restructurare a în
tregului turneu. Startul inau
gural datează însă de mai bine 
de patru decenii, el avînd loc 
în 1936. Pe atunci, trofeul pur
ta numele regelui Gustav V al 
Suediei, inițiatoare fiind fede-

PRIMELE REZULTATE DIN „CUPA SAAB"
Primele intilniri din cadrul 

Campionatului european de 
tenis pe teren acoperit 
„Cupa Saab" s-au încheiat cu 
următoarele rezultate : Ia Vie- 
na. Austria — Cehoslovacia 
2—1 (Kary — Smid 6—4. 6—2 ; 
Rheininger — Lendl 7—6, 6—3; 
Slozil, Smid — Kary. Rheinin
ger 6—4, 6—2) ; la Sabadell. 
Spania — R. F. Germania 0—3

UN CLASAMENT AL ATLETISMULUI MONDIAL 
iN VIZIUNEA ZIARULUI „l’EQUIPE“

PARIS, 5 (Agerpres). — In 
clasamentul mondial la atle
tism pe anul 1978, clasament 
alcătuit de ziarul „l’EQUIPE" 
din Paris, la feminin pe pri
mul loc se află echipa R. D. 
Germane, urmată de U.R.S.S.. 
S.U.A., R. F. Germania. Polo
nia. Anglia. Bulgaria, România, 
Cehoslovacia, Cuba. Ungaria, 
Canada, Franța. Australia, Ita
lia. Suedia, Belgia, Elveția etc.
Dintre atletele românce. Nata
lia Mărășescu este citată pe 
locul doi in lume la 1 500 m cu 
performanța de 3:58.8 și pe lo
cul trei la 3 000 m. cu 8:33,5.

1952 km In „Cursa Păcii" 
la a 32-a ediție

Tradiționala competiție ciclistâ 
rezervată amatorilor „Cursa Pă
cii” : Praga — Varșovia — Berlin, 
aflată la cea de-a 32-â ediție, va 
începe la » mai $1 va măsura
1953 km Impărțiți In 14 etape. 
La 3 mai competiția va debuta 
la Praga cu o etapă prolog in 
lungime de t km. „Cursa Păcii” 
se va Încheia la 24 mal la Ber
lin cu etapa Neubrandeburg — 
Berlin (130 km). La Varșovia 
caravana va ajunge la 13 mai.

HOCHEI • Contlnulndu-și tur- 
neul tn Suedia, echipa sovietică 
AvtomoblHst Sverdlovsk a susți
nut un joc amical cu formația 
Brinaes. Gazdele au terminat în
vingătoare cu 3—0 (0—0, 1—0,
2-0).

TELEX • TELEX
HANDBAL a Intr-un meri ami

cal masculin disputat la Prem
nitz (B.D. Germană), formația 
locală Chemie a întrecut cu 
23—13 (10—11) echipa Honved
Budapesta.

SCHI • Cea de-a treia manșă n 
competiției de sărituri cu schlu- 
rile „Turneul celor 4 trambuline” 
s-a desfășurat la Innsbruck și a

Z. Franulovici (Iugoslavia) va 
fi oaspete al terenurilor noas
tre, in indoor-ul european
rația de specialitate din a- 
ceastă țară, iar supranumele 
său de „King’s Cup“ mai este 
și astăzi folosit. De fapt, sue
dezii au fost cel mai des răs
plătiți cu acest însemn al vic
toriei, pe care l-au obținut de 
9 ori’ pînă acum. j

Radu VOIA !

(Gehring — Jimenez 6—7. 7—5, 
6—3 ; Pinner — Higueras 6—2, 
2—6, 6—3 ; Gehring. Pinner — 
Higueras, Jimenez 7—5, 1—8, 
6—4) ; la Eskilstuna. Suedia — 
Franța 2—1 (Hjerquist — Por- 
tes 6—3. 6—3 ; Noah — Bengt
sson 7—6, 6—2 ; Bengtsson, 
Eriksson — Moretton Noah 
6—4, 6-4).

Cornelia Popa este a 8-a la 
săritura în înălțime, cu 1,91 m. 
iar Gina Panait a 9-a la lun
gime, cu 6,71 m.

Dintre atleții români este, c- 
vidențiat Hie Floroiu care de
ține, cu timpul de 13:15,0 (după 
Henry Rono), a doua perfor
manță mondială a anului la 
5 000 m. Este citat, de aseme
nea, maratonistul Cătălin An- 
dreica. f

SCH1F1B DE EXPERIENȚĂ

INTRE SPORTIVI CUBANEZ!

ȘI CANADIENI
In cadrul programului anual de 

schimburi sportive in 1979, un 
lot de circa 100 de sportivi ca
nadieni aleși din șapte disci
pline (scrimă, fotbal, box, lupte, 
judo, handbal, înot sincronizat) 
se va deplasa în Cuba pentru 
antrenamente în comun și 
schimb de experiență. La rîn- 
dul lor, sportivi cubanezi (ca
notori, voleibaliști, luptători; 
gimnaști, atleți) se vor pregăti 
tn Canada. i

fost cîștîgată de, finlandezul. 
PentU Kokkonen — 231.3 (ambele 
sărituri de 98 m). Pe locul se-; 
cund, Roger Ruud (Norvegia) — 
224,6 p. urmat de Jochen Daune.; 
berg (R.D. Germană) — 3t«,3 și 
Harald Duschek (R.D. Germană» 
— 216,00 p. în clasament conducă 
Kokkonen. a Slalomul special 
masculin de la Le Drand Bor- 
nand (Franța) a revenit vest-ger. 
manului Frank Worndl, urmat 
de coechipierul său Richard 
Schiager șl francezul Maro 
Garda.

TENIS • tn turul TI al turneu
lui de la Auckland (Noua 
Zeelandâ) : Feigl — Menon 7—6, 
6—3; Frawley — Mustard 5—7, 
6—î, 8—6 ; Fancutt — Sandri 
2—8, 7—8, 6—4 ; Krishnan — Mit- 
ton 2—6, 6—3, 8—6.
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