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.Acționind in spiritul Programului partidului de făurire a 
:ietâții socialiste multilateral dezvoltate fi înaintare a------- g

B - - 
societății socialiste multilateral 
României spre comunism, care prevede că «cultura fizică fi 
sportul vor face parte integrantă din măsurile privind dez
voltarea fizică armonioasă și păstrarea sănătății poporului», 
partidul și guvernul vor acorda și in viitor o atenție deo
sebită dezvoltării activității in acest domeniu, asigurării con
dițiilor pentru ca poporul român, tineretul patriei să crească 
cit mai sănătos ți 
succes rolul istoric 
nismului*.

viguros, capabil să-ți îndeplinească cu 
de constructor al socialismului fi comu-

NICOLAE CEAUȘESCU a

\\\\\\\\\\\\\\\^^^^

■M8BI

ZIAR AL CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORT

ANUL XXXV - Nr. 9076 | 4 PAGINI - 30 BANI | Vineri 26 ianuarie 1979

SUCCESELE POPORULUI NOSTRU, ROADE ALE POLITICII 
PARTIDULUI, ALE GÎNDIRII Șl ACȚIUNII 

TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

BOIERI DIN OPT JĂRI (patru continente) 
AO CONFIRMAT PÎNĂ ACOM PARTICIPAREA

EA TURNEUL INTERNATIONAL „CENTURA DE AUR-

Participînd cu entuziasm Ia 
înfăptuirea obiectivelor stabi
lite de Congresul al XI-lea șl 
de Conferința Națională ale 
partidului, oamenii muncii din 
țara noastră înscriu zi de zi 
noi succese în hronicul cinci
nalului revoluției tehnico-ști- 
ințifice, sporind continuu avu
ția națională, creînd baze trai
nice înfloririi neîncetate a pa
triei socialiste, creșterii bună
stării materiale și spirituale a 
întregului popor.

Succesele pe care națiunea 
noastră socialistă le înregis
trează în toate domeniile sînt 
rodul nemijlocit al conducerii 
de către partid, al activității 
mobilizatoare și întru totul 
pilduitoare a secretarului său 
general, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, a cărui gindire 
politică, spirit revoluționar no» 
vator, energie creatoare și clar
viziune au determinat un avînt 
fără _ precedent în dezvoltarea 
multilaterală a țării noastre, 
înscriind-o ferm pe linia me
reu ascendentă a propășirii e- 
conomice și sociai-culturale, 
pe drumul edificării societății 
socialiste multilateral dezvol
tate și înaintării spre comu
nism. Această politică profund 
științifică, promovată cu fer
mitate și consecvență, este ur
mată neabătut de întregul po
por, într-o unitate deplină — 
expresie convingătoare a pre
țuirii și încrederii nemărginite 
în partid a tuturor oamenilor 
muncii, fără deosebire de na
ționalitate.

Pornind de la principiul că 
edificarea noii orînd'uiri, de o 
uriașă complexitate, se poate 
realiza numai prin participarea 
creatoare și conștientă a în
tregului popor, partidul nostru 
a realizat un larg sistem de
mocratic, un continuu si fruc
tuos dialog cu masele. Un dia
log permanent, susținut în 
primul rînd de secretarul ge
neral al partidului, ai cărui 
cabinet de lucru este cu ade
vărat țara.

La extinderea și perfecțio
narea continuă a sistemului u- 
nitar al democrației noastre 
socialiste, în centrul căreia se 
află Partidul Comunist Român

De astăzi, la Craiova

PRIMUL CONCURS
AL CAMPIONATELOR 

INDIVIDUALE 
DE SENIORI 

LA TENIS 
DE MASA

Iubitorii sportului din Craio
va vor avea posibilitatea să 
urmărească vineri, sîmbătă ți 
duminică, în Sala sporturilor 
din localitate, prima mare în
trecere de tenis de masă a 
anului, campionatele republica
ne individuale de seniori — 
concursul I. La această primă 
manșă a competiției vor parti
cipa sportivi calificați din cam
pionatele județene — 108 jucă
tori și 85 de jucătoare.

Partidele se vor disputa în
tre orele 9—13 și 16—21.

Sînt de așteptat întreceri in
teresante pentru ocuparea pri
melor 16 locuri la băieți și 12 
la fete, care dau dreptul de 
participare la concursul II. în 
cadrul căruia vor evolua si 
sportivii de categoria I ți ma
eștrii sportului.

Mesajul tn care se exprimă sentimentele de dragoste ți de recu
noștință ale sportivilor țării față de partid, de secretarul său ge
neral, este inminat tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU de către 
atleta Natalia Mărășescu cu prilejul spectacolului festiv al pri

mei ediții a „Daciadei*
— detașamentul cel mai înain
tat al națiunii noastre —, o 
contribuție esențială, deter
minantă, a adus-o secretarul 
general al partidului, președin
tele României socialiste, to
varășul Nicolae Ceaușescn, 
a cărui personalitate se mani
festă pregnant in toate dome
niile vieții economico-sociaie, 
in Întreaga politică internă și

Pregătirile sportivilor fruntași

IARNA ATLEȚILOR Șl SPERANȚELE LOR 
PENTRU SEZONUL DE VARĂ

Marți seara. Sub cupola sălii 
de atletism din parcul bucu- 
reștean „23 August” este o for
fotă ca Intr-un stup. Un vizi
tator ocazional are nevoie, 
pentru acomodare, de un timp 
îndelungat, ca să poată înțe
lege ce se întîmplă pe supra
fața roșie, de coritan, pe care 
lucrează, în același timp, cîte- 
va zed de atleți și atlete. O 
privire mai atentă te lămureș
te însă că în acest „stup” agitat 
totul se desfășoară precis, 
bine organizat

O parte dintre elevii „Liceu
lui de atletism” din vecinăta
tea sălii. Liceul nr. 2, de isto- 
rie-filologie, din grupa profe
soarei Elisabeta Stănescu, lu
crează la ștachetă. între ei. 
Eugen Popescu dintr-a ..zecea”, 
un băiat de 194 cm, născut în 
1962, o autentică speranță la 
înălțime. în decembrie anul 
trecut în sală, el a reușit 2,05 
m. Profesoara Stănescu ne 
spune : .Am in grupa mea 
cîțiva copil foarte talentați, ca
pabili să realizeze rezultate 
bune si foarte bune. Tn afara 
lui Eugen, rețineți numele lui 

externă promovată de țara 
noastră.

în pas eu impetuoasa dezvol
tare a României socialiste pe 
toate planurile, educația fizică 
ți sportul — care în concepția 
partidului și statului nostru 
sînt activități -de interes na-

(Continuare in pag. 2—3)

Sorin Matei, clasa a IX-a, 2,03 
m la inălțime, care a suferit 
din păcate, un accident la un 
antrenament și care se află a- 
cum intr-un stadiu avansat de 
recuperare, Monica Matei, din 
clasa a X-a, 1,71 m la înălțime 
și 5,64 m Ia lungime, Maria 
Berbecaru, din clasa a X-a, 
5,62 m la lungime. Azi am fă
cut trei antrenamente, dintre 
care două pe zăpadă, alergare 
pe dealul din parc. Copiii sint 
foarte receptivi, sîrguincioși și 
hotăriți să obțină în acest an 
performanțe bune la marile 
concursuri ale sezonului. După 
cum se desfășoară munca am 
deplină încredere în reușită”.

Intr-o altă parte a sălii, tî- 
năra antrenoare de la Metalul, 
Mariana Condovici, lucrează si 
ea cu un grup de tineri. „La 
Metalul, mă ocup, cu precăde
re. de depistarea si selecționa
rea tinerilor atleți. Trebuie să 
recunosc tnsă că această acti
vitate nu mă satisface pe de
plin, rezultatele nefiind deloc 
cele așteptate. Zi de zi colind 
școlile cn speranța că voi găsi 
elementele do care atletismul

Sini cunoscute datele de des
fășurare a celei de a 8-a ediții 
a turneului international de 
box «Centura de aur* : tradi
ționala competiție pugilistică 
va avea loc la București, In 
Palatul sporturilor ți culturii, 
intre 12 ți 19 martie.

Astfel, turneul organizat de 
Federația română de box va 
reprezenta, din nou. un bun 
prilej de verificare ți selecție 
înaintea campionatelor europe
ne (5—12 mai, Koln).

La competiția internațională 
de la București, se așteaptă.

La Poiana Brașov și Bușteni

ÎNTRECERI internaționale de schi
La sfirșitul acestei săptămini, 

două dintre stațiunile noastre 
montane vor găzdui primele 
întreceri internaționale de 
schi ale sezonului. Astfel, la 
Poiana Brașov cei mai buni 
schiori alpini ai țării își vor 
disputa „Cupa Dinamo Bra
șov”, alături de specialiști ai 
genului din Uniunea Sovietică, 
începînd de vineri vor avea 
loc două probe de slalom: 
special și uriaș (în cite două 
manșe) și o cursă de 
pe Pîrtia Lupului. De 
nu vor absenta Dan 
Alin Năstase, loan 
Mihai Bîră, Vili 
Gheorghe Vulpe, loan 
Dorin Dinu, Alexandru Manta, 
Virgil Brenci ș.a.

La Bușteni, șîmbătă și dumi
nică, va avea loc tradiționalul

coborire 
la start 
Cristea, 
Cavași. 

Podaru, 
Bobiț,

Sîmbătă și duminică

ETAPA INAUGURALĂ A bIVIZIEI 
DE LUPTE GRECOROMANE

Sezonul competitions! interna
tional, mai Încărcat In acest an, 
11 obligă pe luptători să înceapă 
mal devreme Întrecerile din Di
vizie, De fapt, etapa inaugurală 
la stilul greco-romane, progra
mată sîmbătă șl duminică, con
stituie un bun prilej de veriii-

are nevoie, dar pînă acum 
n-am realizat ceea ce mi-am 
propus. Colaborarea cu colegii 

(Continuare tn pag. 2—3)

Romeo VILARA

Antrenorul Mihal Zaharia, de la Rapid, conducînd un antrena
ment al grupei sale de juniori desfășurat in sala de la „23 
Augusta. Foto : Dragoș NEAGU

ca de obicei, participarea unor 
boxeri redutabili din toate con
tinentele. Pînă acum, la sediul 
federației s-au primit confir
mări de participare din 8 țări 
(din 4 continente). Și-au anun
țat prezența pugiliști din Cuba 
(echipă completă). R.D. Ger
mană (7 boxeri). Turcia (6), 
Cehoslovacia, Ungaria, Algeria 
și Ghana (5). Cu totul inedită 
va fi prezenta în țara noastră 
a unei delegații de 8 pugiliști 
din Japonia.

Se așteaptă, firește, alte noi 
confirmări.

concurs internațional de fond 
dotat cu „Cupa Caraiman”. 
Și-au anunțat participarea cei 
mai buni specialiști juniori 
din Uniunea Sovietică, R. D. 
Germană, Bulgaria și Iugosla
via. Antrenorii loturilor Româ
niei, Nicolae Dudu și Gheor- 
ghe Piștea, au anunțat că vor 
trimite în curse următorii ti
neri schiori de fond: Ion 
Lungoci, Gyula Kiss, Gheor
ghe Stroie, Ion Stoian, Moise 
Pelin, Gheorghe Cojocaru, E- 
lena Lagusis, Iuliana Popoiu, 
Piroșka Abos, Gabriela Mihal- 
cea ți Eva Rakoly. Programul! 
sîmbătă, la ora 10, 5 km ju
nioare și 15 km juniori, iar 
duminică, ora 10, ștafetele 
3X5 km junioare și 3X10 km 
juniori.

care a acu mutărilor din primele 
săptămîni de pregătire la mun
te.

Dar, Lată programul primei e- 
tape a Diviziei de greco-romane; 
Seria I (organizează Nicotină 
Iași) : Sport club Bacău, Dună
rea Galați, C.S.M. Suceava, CA 
Botoșani, Nicolina Iași, Mobila 
Rădăuți, A.S.A. Bacău ; Seria a 
II-a (organ zează Progresul
București) : Steaua, Farul Con
stanța, Progresul București, Di
namo, Metalul București. Delta 
Tulcea. Progresul Brăila ; Seria 
a Ill-a (organizează Electropu- 
tere Craiova) : L.C. Dacia Pitești, 
Chimia Rm. VHcea, Aluminiu 
Slatina, Electroputere Craiova, 
C.S.U. Pitești, Rapid București, 
Car pa ți Sinaia ; Seria a IV-a (or
ganizează C.F.R. Timișoara) t 
AS.A. Cluj-Napoca, C.F.R. Ti
mișoara. STMARED Baia Mare, 
C.S. Arad, Steagul roșu Brașov, 
Vulturii Lugoj. C.S.M. Reșița.

Luptele libere și-au programat 
prima etapă in zilele de 10 șl 
11 februarie.



IOVMĂȘWI NICOLAE CEAUȘESCU
(Urmare din pag. I)

amploare reprezentan- 
noastre au obținut 
care au determinat o 
fără precedent a pre- 

sportiv al României 
La baza acestor suc- 
stat orientările gene-

țional — au căpătat, de la an 
la an, noi și noi dimensiuni.

In ultimul deceniu, mai mult 
decît oricînd, activitatea spor
tivă s-a bucurat de o perma
nentă îndrumare, de un spri
jin susținut, din partea condu
cerii partidului. Contribuind 
activ la procesul de formare a 
omului nou al societății noas
tre, la educarea comunistă a 
tineretului, a tuturor cetățeni
lor patriei și, în același timp, 
constituindu-se ca importante 
mijloace de menținere și în
tărire a sănătății populației, de 
fortificare fizică și creștere a 
capacității de muncă, educația 
fizică și sportul au cuprins 
taase tot mai largi, obținîn- 
du-se realizări deosebite atît 
In activitatea de masă, cît și 
ta cea de performanță.

La campionatele europene și 
mondiale, la Jocurile Olimpice 
și în alte competiții internațio
nale de 
ții țării 
succese 
creștere 
stigiului 
ta lume.
cese au 
rale și îndrumările permanent 
date de partidul nostru mișcă
rii sportive, condițiile tot mai 
bune create tuturor sportivi
lor din țara noastră, pentru 
afirmarea lor deplină, deopo
trivă in viața socială și în 
sport.

Grija pentru ridicarea con
tinuă pe noi trepte valorice a 
mișcării sportive din țara noas
tră și-a găsit expresia în im
portante documente elaborate 
de conducerea de partid și de 
stat. Legea cu privire la dez
voltarea activității de educație 
fizică și sport, adoptată în a- 
nul 1967 — prima de acest fel 
ta țara noastră —, s-a înscris 
ta suita de documente și hotă- 
rlri menite să creeze un cadru 
organizatoric propice progresu
lui, să sporească baza mate
rială, pentru ca educația fizică 
și sportul să-și îndeplinească 
sarcinile tot mai complexe cu

IARNA ATLEȚILOR Șl SPERANȚELE LOR PENTRU SEZONUL DE VARA
(Urmare din pag. 1)

mei, profesori de educație fizi
că din școli, merge, în multe 
cazuri, foarte greu. Cu toate 
acestea nu dezarmez și deși fac 
mai puțin pe antrenoarea și 
mai mult pe... avocata (trebuie 
să-i conving pe profesori, pe 
copii și nu în cele din urmă 
pe părinți !) nu mă voi da bă
tută. Vreau să fac și voi face 
o treabă bună, nu una de mîn- 
tuială, dar uneori mă simt de
pășită. Uițați-vă, sînt în sală 
de mai bine de 4 ore, timp în 
care am lucrat cu mai puțin 
de jumătate dintre cei care ar 
fi trebuit 
merit !“

Elevii
Cincă de 
marți seara la al doilea antre
nament în ziua aceea, după 
ce în primul lucraseră. între
^\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^

I i

să vină la antrena-

antrenorului Victor 
la Steaua s-au aflat

5 La 28 ianuarie 1979 
o nouă ți atractivă

" participați
cu cît B® 

* -ssnunc mai multe3 X"* ■ bilete! JF
tragere.

iii’

FORMULA TEHNICA AVANTAJOASA, 
POSIBILITĂȚI MULTIPLE DE CIȘT1G

Se efectuează 3 extrageri, ta continuare, a cite 4 numere 
fiecare.
in total se extrag 12 numere din 75.
Cîștigurile au valori variabile la categoriile I—IV (4 valori 
fixe la categoriile V—VI.
Cîștigul maxim pe o variantă — un autoturism «Dada 1300"; 
ciștigul minim — 100 lei.
Se participă șl pe bilete achitate 25%.
Indiferent de cota jucată, fiecare bilet participă la toate 
extragerile.
Nu uitați: NUMAI CINE JOACA POATE CIȘT1GA !
Ultima zi pentru procurarea biletelor — simbătă 27 ianuarie 

1979. Agențiile Loto-Pronosport oferă participanților *1 bilete gata& ixi*. Agențiile Loto-Pronosport orera participanțnor fi Duete gata « 
completate.
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1976—1980, 
Politic 
P.C.R., 

efectuate 
Comitetului

• 
care au fost investite. Hotărî- 
rea Plenarei C.C. al P.C.R. din 
februarie—martie 1973 cu pri
vire la dezvoltarea continuS a 
educației fizice și sportului. 
Mesajul adresat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu participan
ților la Conferința pe țară a 
mișcării sportive, din februa
rie 1975, Cuvintarea rostită de 
președintele țării cu prilejul 
inmînârii înaltelor distincții a- 
cordate sportivilor care au re
prezentat cu cinste culorile pa
triei la J.O. de la Montreal,’ 
Programul privind dezvoltarea 
activității de educație fizică și 
sport în perioada * *
aprobat de Comitetul 
Executiv al C.C. al 
precum și analizele 
în plenare ale C- 
Central al partidului constituie 
dovezi grăitoare privind pre
țuirea și sprijinul pe care con
ducerea partidului. le acordă 
mișcării sportive.

Conținutul acestor documen
te, bogat în idei novatoare, 
poartă amprenta personalității 
secretarului general al parti
dului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, pe a cărui a- 
gendă de lucru s-au aflat — 
alături de activitățile complexe 
și de mare răspundere pentru 
propășirea neîntreruptă a ță
rii — și problemele privind o- 
rientările, dezvoltarea și spri- 

educație 
astăzi 

Româ-
succese 
de ma- 
aceasta 

secreta-

jinul activității de 
fizică și sport. Dacă 
mișcarea sportivă din 
nia se mîndrește cu 
deosebite în activitatea 
să și de performanță, 
se datorește inițiativei 
rului general al partidului de 
a se crea o amplă competiție 
națională, o adevărată Olim
piadă a sportului românesc — 
„DACIADA". Marea competi
ție oferă un cadru adecvat 
pentru cuprinderea tuturor ti
nerilor, a întregii populații în 
practicarea exercițiilor fizice, 
sportului și turismului, pentru 
depistarea de noi talente care 
să lărgească baza de masă a 
sportului de performanță, să 
ducă la realizarea de noi și 
noi succese ale sportului româ
nesc în competițiile interna
ționale. Prima ediție a acestei

altele, pentru dezvoltarea de- 
tentei-sărituri și pentru aler- 
gare-starturi și sprinturi pe 
diferite distanțe, cu centuri și 
papuci îngreuiați. „Facem o 
pregătire serioasă și cred că 
roadele ei se vor vedea. Costel 
Cirstea, de pildă, este hotărit 
să redevină recordman la înăl
țime. el țintind un rezultat de 
2,20 m ; Florin Bălțat, care a 
încheiat sezonul trecut cu un 
frumos succes în fața lui Su- 
șelescu, ca și Mironel Stamate, 
doresc să fie înregistrați elec
tric, pe „sută", în jur de 10,40 
s, iar Elena Marinescu, în pri
mul ei an de activitate ca se
nioară, se pregătește pentru a 
realiza 1.84 m la înălțime și 
peste 4150 p la pentatlon".

Profesorul Marin Berbecaru, 
care, cu precădere, lucrează cu 
micii săritori cu prăjina de la 
Clubul sportiv școlar de atle
tism (cei mai merituoși : Dra-
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atotcuprinzătoare competiții, 
cit și ediția a doua — aflată 
In curs de desfășurare — au 
demonstrat și demonstrează 
pregnant importanta contribu
ție a „Daciadei" ta formarea 
multilaterală a tineretului ță
rii, a maselor largi de oameni 
ai muncii participant! la în
treceri, a tuturor iubitorilor 
sportului, obiective exprimate 
cu clarviziune de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu care, la 
sărbătorirea medaliaților noș
tri olimpici, spunea: «...prin
cipalul trebuie să-I con
stituie preocuparea de a an
gaja în această activitate în
tregul nostru tineret, de a face 
ca in formarea omului nou, 
constructor al socialismului, să 
îmbinăm educația cultural-po- 
litică cu educația fizică, de a 
forma un tineret sănătos atit 
din punct de vedere al con
cepției politice și culturale, cit 
si din punct de vedere fizic, 
să facem ca omul să fie cu a- 
devărat omul nou al viitoarei 
societăți comuniste pe care o 
edificăm în România".

Pătrunși de adincă recunoș
tință pentru grija permanentă 
pe care partidul, personal to
varășul Nicolae Ceaușescu o 
acordă mișcării sportive din 
țara noastră, Îmbunătățirii 
continue a condițiilor de pre
gătire a sportivilor, conștienți 
de răspunderea ce le revine 
pentru traducerea în fapt a 
sarcinilor care decurg din 
documentele de partid șl de 
stat privind educația fizică și 
sportul, activiștii din mișcarea 
sportivă, tehnicienii și sporti
vii sint hotărîți să-și sporeas
că eforturile în vederea obți
nerii de noi și noi succese, 
contribuind astfel la creșterea 
neîncetată a prestigiului pa
triei noastre în lume.

La aniversarea zilei sale de 
naștere, toți sportivii patriei, 
alături de întregul popor, «- 
dresează din adîncul inimii 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
cele mai calde urări de sănă
tate, viață lungă și fericire, 
noi și noi succese ta fruntea 
partidului și statului, spre bi
nele și prosperitatea patriei 
noastre socialiste.

goș Răducanu, Cristian Străti- 
că, Gheorghe Marian), termi
nase de instalat, pe o latură a 
sălii, o bară fixă si niște pa
ralele, aparate specifice gim
nasticii. dar de foarte mare 
folos în pregătirea săritorilor 
cu prăjina.

După ce în recenta vacanță 
de iarnă tinerii atleți ai Viito
rului s-au deplasat intr-o ta
bără de pregătire la Balvanios, 
lingă Tg. Secuiesc, sub condu
cerea antrenorilor - profesori 
Maria Simion. Constantin Mu- 
șat, Sorin loan, Nicolae Păcu- 
raru, Cristea Nicolae, Aurelia 
Sîrbu și Traian Nicolau, ei 
desfășoară acum o intensă acti-

LA M. CIUC MAI MULTI ANTRENORI 
DECÎT PATINATORI !

Vreme îndelungată, patina
torii de viteză din Miercurea 
Ciuc, oraș considerat „polul 
frigului" din țara noastră, 
s-au menținut printre princi
palii animatori al diferitelor 
concursuri republicane de 
boa te categoriile. Maria Taș- 
nadi. Gheorghe Kalona, Ilea
na Antal, ca să amintim nu
mai cîteva nume de foști per
formeri, au dominat ani de 
zile întrecerile seniorilor, Iar 
juniorii și copiii 
urcau adesea pe 
podiumul laureațl- 
lor.

A-n vorbit la timpul trecut 
pentru că. de dțlva ani În
coace, se simte aid o acută 
penurie de demente de per
spectivă. In actualul sezon, 
de exemplu, la concursul 
speranțelor șl la concursul 
național de copil, desfășurate 
chiar la Miercurea duc, am 
numărat pe degete reprezen
tanții orașului gazdă. Mal 
mult, au exista» și MtuațU 
când micii patinatori din loca
litate. care beneficiază de a- 
slstența tehnică a nu mal pu
țin de cinci cadre calificate, 
au fost întrecuțl pini șl de 
colegii lor din Constanța sau 
Galați care s-au pregătit doar 
pe... uscat. In clasamentul 
general pe echipe, la «firșl- 
tal „Cupei F.R.P.", deschisă
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De la Institutul de Meteorolo
gie și Hidrologie, prin amabilita
tea meteorologului Virginia Ne- 
cula, am aflat, pentru iubitorii 
sporturilor de lamă. grosimea 
stratului de zăpadă 
lele 

grosimea
în prtocipa-

t zone montane ale țării :

Semenic n cm
Cuntu cm
Tareu cm
Păltiniș u cm
Paring M cm
Obîrșia Lotrului W cm
Bîlea Lac wo cm
Vf. Omul 130 cm
Predeal M (•m
Fundata 49 gm
Sinaia — Cota 1500 M cm
Lâcăuți «a cm
Ceahlău -Toaca M c»
Rarău «7 cm
Iezer 33 cm
Băișoara «0 cm
Vlădeasa 37 cm
Sttna de Vale a cm

>upă eum ae vede. eondițil
bune pentru practicarea schiului 
stnt In mate stațiunile montane. 
Am mai aflat că. In aceste zile 
de sfirșlt de săptămînă, vremea 
va fi relativ caldă, cu un cer 
variabil, mal mult acoperit in 
zonele montane, unde vor apare 
și precipitații sub formă de la- 
poviță șl, la altitudini mai mari 
de 1200 de metri, de ninsoare. 
Pe platoul Bucegilor, timpul este 
frumos, dar e bine ca aceia care 
pleacă în excursii să fie echi
pați corespunzător, spre a nu »e 
expune unor riscuri 
vlnd ta vedere eă 
zonă starea vremii 
■schimbătoare de ta o

PirtiUe de schi din toate sta
țiunile se vor afla ta stare bună, 
iar mijloacele mecanice de Ur
care vor funcționa după pro
gramul de „zi lumină".

inutile, a- 
ta această 
este toarte 
oră la alta.

Spectacol cultural-sportiv la Galati

DOUA DECENII DE VOLEI ÎN 41

Voleiul gălățean se află 
astăzi în fața unui jubileu : 20 
de ani de la ridicarea echipei 
masculine a orașului de pe 
Dunăre în primul eșalon al 
țării. Aniversarea este marcată 
de o festivitate cultural-sporti- 
vă în organizarea Clubului 
universitar gălățean. La pro
gramul din frumoasa Sală a 
sporturilor vor lua parte astăzi 
după-amiază multi dintre cei 
care pe parcursul a două de
cenii au concurat sub culorile 
echipei studențești, reprezen
tanți ai cîtorva generații de 
voleibaliști care au onorat și 
onorează culorile alb-albastre.

vitate în aer liber și în sala 
de la „23 August", dorința lor 
fiind aceea de ■ realiza In 
1979 un însemnat spor de ca
litate a performanțelor fiecă
ruia și în mod special a frun
tașilor secției : Mihai Roman 
— ciocan. Cristiana Ivașcn — 
înălțime, Mihaela Banea — 
lungime. Constantin Militaru — 
înălțime, Răzvan Stănescn — 
prăjină ș.a.

Abia seara, tirziu, In sala de 
la „23 August" s-a așternut, 
din nou. liniștea. Dar, In ziua 
următoare, de dimineața și 
pînă seara, din nou. „stupul" 
a fost iarăși In plină activitate 
și tot așa pînă la primăvară...

copiilor pînă la 14 ani, re
prezentanții orașutal Miercu
rea duc au ocupat locul t, 
dupț centrele <fin Cluj-Napo
ca, Tg. Mureș, București și 
Sibiu.

Această rămlnere ta urmă 
•e datorează, ta principal, ur
mătoarelor cauze : 1. progra
mul de instruire al claselor 
cu profil de patinaj de la 
școala generală se axează, nu 
de puține ori. pe exerciții 

de— hochei; 2. ta 
timpul verii nu exis
tă o platformă pen
tru patinaj pe role; 2.

cind te apropie sezonul, ele
vii nu mal au loc să exer
seze pe gheața artificială a 
patinoarului din localitate ; 
4. selecția șl planurile M 
pregătire stat superficial rea
lizate de cadrele tehnice. Ci
neva spunea — mal ta glu
mă. mal ta serios — el la 
Miercurea duc există mai 
mulți antrenori deeft comeu- 
renti- Cert este eă. ta pofida 
condițiilor din ce la ce mai 
bune de pregătire șl con
curs. rezultatele In procesul 
de depistare și creștere * vffl- 
torilor performeri «ta» nemul- 
țumftoare. Ce părere aveți, 
tovarăși antrenori 7

Traian IOANIȚESCU

CONCURSURILE DE BOB D0 
AU FOST AMINATE PENT

Creșterea bruscă a temperaturii 
i-a determinat pe organizatorii 
concursurilor de bob de la Sinaia 
să amine cu o zi desfășurarea În
trecerilor prevăzute să înceapă 
joi. în această situație, programul 
competițiilor de la sfirșitul acestei 
săptămînl va fi următorul : vineri 
vor avea loc coborîrile boburilor 
de două persoane din cadrul „Cu-

pel Federații 
mini că se J 
prevăzute in 
nai (bob 2 
Carpați". 
sportivii roi 

-tul acestor < 
șl titlurile d 
pe 1979.

0 GALĂ RATATĂ SUB
Prima reuniune de box a anului 

din Capitală a avut loc aseară în 
sala Construcția din Bulevardul 
Energeticienilor. După ce am cău
tat mult șl bine sala respectivă, 
aflată departe de centrul Bucur eș
ti ului (șj implicit al interesului 
publicului), am avut surpriza de 
a constata că organizatorii. Comi
sia municipală de box, în colabo
rare cu A.S. Construcția, nu au 
luat măsurile ce se impun pentru 
buna desfășurare a unei reuniuni 
pugilistice. Dacă boxerii, în marea 
lor majoritate, au respectat ora 
stabilită de începere a galei (17), 
nu același lucru l-au făcut cel ce 
au răspuns de această treabă, 
deoarece la ora respectivă corpul 
de oficiali nu dispunea de bule
tine de punctaj, de crono metre, 
de medic, sosit la ora 17,40 (pro
babil a căutat mult sala respec
tivă) etc. In sfîrșit, la ora 18,10 a 
răsunat primul gong, dar nu pen
tru meciul prevăzut în program, 
deoarece rapidistul R. Nedelcu a 
întîrziat și el, ci pentru partida a 
doua din program, care a opus pe 
Gh. Brună (Rapid) lui D. Grigore 
(Metalul). A fost o întîlnire inte
resantă, care a satisfăcut în bună 
măsură pe cel cîțlva zed de elevi 
ai Grupului școlar nr. 5, prezențl 
în sală. A învins, pe merit. Brună. 
In meciul următor, la categoria 
cocoș, metalurgistul Șt. Dincă l-a 
învins la puncte pe L Ignea (Ra-

ASPECTU
pid). Apoi I 
partenerii ca 
In primul nJ 
pid) și M. M 
favorit, răpii 
repriza secul 
fost număral 
Luca Roman 
vul. A urma 
V. Duchin (i| 
talul) la caii 
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In rîndul acestora figurează 
foști sportivi de recunoscută 
valoare, care au contribuit ta 
diverse perioade la afirmarea 
echipei ce a purtat succesiv 
numele Știința, Politehnica și, 
de 5 ani încoace. C.S.U.; figu
rează cunoscuți internaționali, 
maeștri și maeștri emeriți ai 
sportului cum sînt Gabriel 
Udișteanu, Marius Iorga, Iuliu 
Szocs, Virgil Moșescu, Petrișor 
Vasile (actualul antrenor al di
vizionarei A gălățene). George 
Kramer, Viorel Ozun, Traian 
Vilsan, Marcel Popa, Alexan
dru Păcuraru, Dan Mânu și 
alți foști componenți ai echipei 
care pe parcursul a 10 ediții 
de campionat (1966—1975) s-a 
situat constant — sub conduce
rea antrenorului Florin Balaiș, 
actualmente președintele C.S.U. 
— în plutonul fruntaș al vo
leiului nostru.

Desigur, numeroșii iubitori 
ai voleiului din Galați nu vor 
scăpa prilejul reintilnirii eu 
fostele vedete ale echipei stu
dențești, cu cei care au obți
nut consacrarea «portivă In 
orașul de pe Dunăre și și-au 
însușit o profesie în amfitea
trele facultăților gălățene — 
astăzi ingineri, profesori, an
trenori, specialiști în diferite 
domenii, ce-și desfășoară acti
vitatea în Galați, București, 
Bacău, Cluj-Napoca, Suceava, 
Brăila și alte localități.

în cadrul programului alcă
tuit de organizatori (în Sala 
sporturilor, de la ora 17) figu
rează un meci demonstrativ 
între două echipe compuse din 
foști jucători, urmat de o par
tidă de interes, opunînd selec
ționata voleibaliștilor de ieri 
și echipa actuală din Divizia 
A. Prima va avea, ca și ta 
trecut, pe banca antrenorulni 
pe conf. univ. FI. Balaiș, iar 
cealaltă pe Petrișor Vasiie. în 
continuarea programului, spec
tatorilor și voleibaliștilor Ii se 
va oferi un spectacol de mu
zică ușoară, susținut de for
mația „Cristal".
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LOTO - PRONOSPORT INF
Pentru amatorii de PRONO

SPORT redăm programul atrac
tivului concurs de duminică 28 
ianuarie 1979, împreună cu pro
nosticurile Iul Ion Ghlțulescu, 
șef de secție la Radiateleviziu
nea Română :

Tragerea LotJ 
nuarie 1379, ar 
sala clubului p 
rești. str. dr. 
panoul cu nui 
va fi televizat
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DIN 19 WL Ascoli — Napoli
1. Atalanta — Catanzaro Categoria 1: 1 

toturlsm Daciaa. Avellino — Milan 3
4. Fiorentina — Torino X 25% a 17.500 lei
5.
0.

Inter — 
Juventus

Boiogna 
— Lazio

1 
Kx

25% a 19.579 lei, 
lei; cat. 4: 33,21
132 a 644 lei; c

T. Lanerossi — Perugia 1.x eat. X: 1.791,75
L Roma — Verona 1
9. Cagliari — Foggia 1 Report la cati

w. Monza —- Brescia 1 Autoturismul
M. Nocerina — Spal Lx categoria 1, re:
11. Palermo — Udinese l,x4 tfi 100%, a rev
13. Taranto — Sampdoria X NEDELCU SO?



in perspectiva
noului sezon TOT 306 PUNCTE SINT,

I DINAMO A Șl ÎNCEPUT... MECIUL CU
„Obligațiile noastre competi

tionale sint și în acest an, ca 
totdeauna dealtfel, mari. Chiar 
și în condițiile actualului pro
ces de reconstrucție din mers 
a echipei. Ceea ce impune, fi
rește, sporirea eforturilor și 
angajarea tuturor, fără rezerve, 
în acțiunea de pregătire pen
tru sezonul oficial care se a- 
propie“. Cuvintele acestea, 
spuse de președintele secției 
de fotbal a clubului .Dinamo, 
col. C. Petrea, și repetate, sub 
diferite f__ 2
I, Nunweiller și ' 
medicul echipei, 
de toți jucătorii 
dinamoviști, pre- 
zenti în aceste zile 
de iarnă la Slăni
cul Moldovei, n-au 
fost deloc 
vorbe de 
Și că este 
fi suficient 
ducem, în 
nul acestei

colective, 
cîteva exem-

forme, de antrenorii 
T. Dima, de 

M. Ciortea,

tar la piciorul la care a avut 
nu de mult un accident, reia 
antrenamentul după o pauză 
de mai puțin de o zi. Iată 
citeva exemple doar, care ilus
trează hotărîrea dinamoviștilor 
bucureșteni de a da viață pro
misiunilor cu un plus de con
ținut.

La Slănicul Moldovei, antre
norii I. Nunweiller și T. Dima 
rămîn seară de seară, după ora 
stingerii, pînă tîrziu de tot. la 
masa de lucru pentru a anali
za programul executat și a de
taila planul pentru a doua zi. 
Alături de ei, fostul golgeter

F.C. BAIA MARE DAR SA LE OBȚINĂ CEI MAI BUNI

simple 
ocazie, 

așa, ar 
să a- 
spriji- 
atitu-

zi obișnuită, 
multe altele din 

programul de pre
gătire a echipei 
bucureștene, Dimi
neața, alergare în 
grup compact, 12 
km pe un drum 
greu accesibil, în 
pantă. La înapo
iere — pe un te
ren improvizat din 
parcul orașului, a- 
coperit cu un strat 
de 50 cm de zăpa
dă — joc la două 
porți, două repri
ze a 10 minute. 
După-amiază, la 
sală, 70—80 minu
te de lucru intens 
pentru forță, mo
bilitate și suplețe, 
iar în continuare 
o repriză de po
pice și o alta de înot la bazin. 
O zi obișnuită și, totuși, neo
bișnuit de densă... Florin Che
ran, la 31 de ani și după ope
rații la ambii genunchi, lucrea
ză ca la 20 de ani : este de 
fiecare dată cap de coloană 
la alergări, ridică, cu ușurință 
de halterofil, greutatea de 150 
kg, iar la ultimele teste me
dicale a obținut indici fiziolo
gici superiori cicliștilor pistarzi 
din lotul național !... Tălnar, 
jucător din tînăra generație, 
refuză scutirea medicală pentru 
o amigdalită pe care, după cum 
singur spune, o poate rezolva 
din mers... Sătmăreanu II, ope
rat după 
In finalul 
deși are 
pregătire 
lizată, nu . _____
mic, ca angajament in efort, 
de ceilalți coechipieri, chiar 
dacă uneori este obligat să 
strîngă din dinți... Vrînceanu, 
criticat adeseori că nu-și culti
vă cu toată convingerea marile 
sale calități, este mereu prin
tre primii la alergări, printre 
primii la exercițiile de forță 
și, mai ales, la jocul greu pe 
zăpada în care picioarele se a- 
fundă nu o dată pînă la ge
nunchi... Custov. lovit involun-

Plutonul dinamovist, avindu-l pe Cheran 
cap de coloană, in alergare pe aleile parcu

lui din Stanicul Moldovei.
Foto : Dragoș NEAGU

ferior, iar în alcătuirea lor s-a 
respectat principiul structurilor 
de joc". (T. Dima). „In ciuda 
aparentelor, in pregătirea din 
această etapă, in care se poa
te spune că fotbalul propriu- 
zis lipsește, urmărim prin tot 
ceea ce facem să venim în 
sprijinul jocului, pe care să-l 
putem susține cu un plus de 
vigoare, pentru a ne valorifica 
mai bine capacitatea tehnico- 
tactică. Pînă acum, semnele 
sint bune, referindu-ne atit la 
reacția pozitivă a jucătorilor 
fată de efortul nespecific, cit 
mai ales la rezultatele acestuia, 
reflectate, deocamdată, într-o 
mare prospețime fizică, evident 
încurajatoare. Kămîne. firește, 
ea jocul competitional să evi
dențieze ciștigurile reale ale 
unei astfel de orientări in pre
gătire. Și chiar din prima eta
pă a returului" (I. Nunweiller).

în prima etapă a 
la 4 martie, Dinamo 
pe F.C. Baia Mare, 
rești. Este un meci
jucătorii și antrenorii II aș
teaptă nu numai ca pe un pri
lej de revanșă sportivă ei, 
mai ales, ca pe un moment 
competitional care ar putea să 
însemne începutul urcușului 
echipei spre virful piramidei 
Chiar pînă In vîrf...

ziarului nostru 
dl viziona, 
ele și-an 
generale*

returului, 
va fntîlni 
la Bucu- 
pe care

Mihai IONESCU

Etapă de pregătiri pentru 
fotbaliștii noștri. Se aleargă 
pe pantele Înzăpezite pentru 
desăvîrșirea rezistenței fizice. 
Vremea a fost un excelent 
aliat, zăpada creînd peste tot 
un cadru îmbietor, reconfor
tant, nu numai fizic, dar și 
psihic. Unele formații au lu
crat, in paralel, și pentru for
ță sau pentru todemteare 
(desigur, în limita posibilită
ților), după cum n-au fost 
omise nici problemele de tac
tică de joc.

Redactorii
au vizitat, pe rînd. 
rele A. acolo unde 
stabilit „cartierele 
ale acestei peri
oade. Am fost mar
tori la ședințe de 
pregătire. Iar din 
însemnările antre
norilor și medicilor 
că s-au parcurs zeci . 
de kilometri, că toate con
troalele medicale au înregis
trat rezultate bune.

In paralei cu pregătirile, 
echipele și-au stabDĂ, normal, 
și obiectveie pentru 
de primăvară. Și-au 
Ut că In clasamentul turului 
cele îs competitoare atet înși
rate pe distanța a doar 10 
puncte, că liderul este depar
tajat prin golaveraj, eă zona 
fierbinte, a retrogradării, cu
prinde neașteptat de multe 
forma ții In aceste condiții, 
atmosfera e dominată pretu
tindeni de optimism. Si e 
bine. E stimulator. E mobili
zator. Iată, F.C. Bihor, pe 
care mulți o șl cred o „victi
mă sigură”, crede în șansa 
sa. Și se pregătește. Șl face 
calcule : „Dacă în primele 
cinci etape realizăm ( punc
te, nu se știe-.*. La U.TA.. 
un punct de vedere asemănă
tor, după cum ne declara

rezultă 
șt zeci

sezonul 
ream—-

președintele secției, ing. loan 
Babău : „PKIMK-UN JOC 
DE BUNA CALITATE (SUI.), 
ne-am propus ca echipa să' 
obțină 20 de puncte". S. C. 
Bacău țintește să termine 
campionatul pe un loc mai 
bun decit în toamnă, in timp 
ce Politehnica Iași se gindeș- 
te (ceea ce n-a făcut pînă 
■cum) la... Cupa U.E.F.A.

Pentru ea aceste proiecte 
să devină o certitudine, este 
nevoie de puncte. Dar puncte
le, tot ca o consecință logică, 
trebuie obținute prin ' '
echipei- Punctele puse 
sint tot atitea cite au 
in toamnă, 

dorit 
ceste _________
obțină cei mal 
buni, adică echipele 
cele mai bine pre

gătite. punctele să constituie
• recompensă meritată ■ 
practicării unui fotbal de ca
litate și nu rodul antijocului, 
■1 durităților sau al unor 
„greșeli de arbitraj”. In acest 
sens, al preocupării pentru 
practicarea unui joc bun, ni 
se par semnificative cuvinte
le antrenorului E. Jenei, de 
la F.C. Bihor ; „Chiar dacă
• fi să retrogradăm, vrem să 
părăsim 
sus*.

Așadar, 
moașe in 
zlonarelor __ _  „__
dornice să obțină succese, a 
căror valoare clasamentul o 
consemnează prin goluri și 
puncte. Aspirațiile și punctele 
dorite — trebuie să aibă Insă 
o acoperire: CALITATEA TOT 
MAI BUNA A JOCULUL 
Este de fapt, dezideratul se
zonului pe care-1 așteptăm.

forțele 
în joc 
fost și 

adică 306. E de 
însă ea 
puncte să le 

cei

a-

Bihor :

arena cu fruntea

aspirațiile sînt fru- 
toate taberele divl- 

A. Echipele sînt

Constantin ALEXE

Aspecte de ia recentul seminar internațional al antrenorilor desfășurat la Praga

un accident suferit 
sezonului de toamnă, 
incă un program de 

specială, individua- 
se deosebește cu ni-

al echipei din șos. Ștefan cel 
Mare, în urmă cu 10—12 ani,
C. Frățilă, aflat în practică 
profesională in calitate de par
ticipant la cursul antrenorilor 
de pe lingă I.E.F.S.. se dove
dește a fi o prezență utilă ca 
tehnician, el încadrîndu-se cu 
însuflețirea unui jucător activ 
In întreaga muncă de pregăti
re, alături de cei 17 compo
nent ai lotului dinamovist: 
portarii Eftimescu. Ștefan și 
Anuței» fundașii Cheran, Săt- 
măreanu, I. Marin, Lucuță și 
Bădilaș ; mijlocașii Dragnea, 
Custov, Oprea (transferat de la 
Ș.N. Oltenița), Chivu ; atacan- 
ții Tălnar, Țevi, I. Moldovan, 
Vrînceanu și Mușat. Lipsesc, 
după cum se poate observa, 
vechii internaționali Dinu și
D. Georgescu si mai tinerii lor 
colegi Augustin și Ghită, toți 
patru aflati la Poiana Brașov 
în pregătire cu loturile repre
zentative (A sau olimpic).

„în instruirea de anul acesta 
am pus un deosebit accent pe 
îmbunătățirea 
fizică 
statat 
bună 
și în 
cest scop, exercițiile _______
In special lucrul cu trenul în-

de bază 
că este 

parte din 
special la

forței, calitate 
care am con- 
deficitară la o 
jucătorii noștri 
atacant!. în a- 

au vizat

De curind, a avut loc la 
Praga seminarul internațional 
al antrenorilor echipelor na
ționale din țările socialiste. 
Forul nostru de specialitate a 
fost reprezentat de antrenorii 
C. Cernăianu și V. Stănculescu 
care, in cadrul unei discuții 
avute la redacția ziarului, 
ne-au împărtășit citeva din 
impresiile și noutățile înregis
trate cu acest prilej.

• Așadar, in ce a constat, 
pa idee directoare, seminarul 
international de la Praga 7

C. Cernăianu : Intre două 
campionate mondiale, așa cum 
ne aflăm în prezent, fiecare 
școală națională de fotbal rea
lizează o nouă strategie spor
tivă. Se analizează și se re
grupează forțele, se planifică 
și se perfecționează etapele 
muncii viitoare pentru a se 
putea face un pas înainte in 
ierarhia fotbalului internațio
nal. Așa s-a întîmplat și la 
Praga, unde au fost prezente 
opt țări și au fost puse in dis
cuție tot atitea teme intere
sante, legate de perfecționarea 
TEAM-WORK-ului (expresie 
englezească insemnînd echipa 
tehnică a clubului de fotbal), 
baza științifică pentru obține
rea marilor performante fot
balistice.

• Și ce concluzii s-au des
prins pentru progresul fotba
lului în general ?

V. Stănculescu : Una dintre 
acestea a fost aceea că marea

Cinci minute cu...

Mircea Nedelcu, antrenorul Ii-’ 
derului primei serii divizionare B, 
f.c.m. Galați, s-a găsit la începu
tul actualei perioade pregătitoare 
de iarnă în situația ciudată (puțin 
zis, totuși) de a fi schimbat, fără 
motiv, de la conducerea tehnică 
a acestei echipe I

— Pericolul a trecut, 
s-ar spune, șl al rămas 
departe la cirma formației 
țene...

— Nu este pentru prima ____
cînd ml se întîmplă așa ceva. In 
urmă cu patru ani, conducted pe 
Sport Club Bacău pe drumul re
venirii in prima divizie, am ajuns, 
din antrenor principal, secund în 
momentul în care încheiasem tu
rul pe primul loc în clasament. 
Atunci a fost preferat Constantin 
în locul meu; acum, într-o situație 
similară, era să vină nea Hie Oa
nă. Doar la Botoșani, în campio
natul 1976— 77, am fost lăsat să lu
crez liniștit, de la cap la cap, și 
am adus echipa in Divizia B.

— Cum se explică faptul că 
anul trecut F.C.M. Galați, deși 
mare favorită, nu a promovat 
în A șl acum, avînd teoretic 
șansa a doua, este, ca să zi
cem așa. la un pas... de feri
cire 7

— înainte de orice, trebuie spus 
că, de astă dată, mai mult decit

cum 
mal 

gălă-
oară

în precedentul campionat, echipa a 
devenit tatr-adevăr... echipă. Du
pă plecarea lui oblemenco și ■ 
lui Deselnicu, jucători dealtfel va
loroși, s-a instalat o atmosferă 
mal bună de lucru, toți compo
nentă formației avînd drepturi șl 
obligații egale. în aceste condiții 
șl efortul a fost mai bine reparti
zat. Au intervenit, de asemenea, 
ambiția și dorința de reabilitare 
după nereușita din vara anului 
1978 șl lată-ne, înaintea returului, 
pe primul loc.

— Lupta în primăvară va fl, 
fără îndoială, aspră, poate mal 
aspră decit in toamnă. Ce ad
versari ar putea amenința po
ziția ocupată in prezent de 
F.C.M. Galați 7

— Aș începe cu F.C. Constanta, 
echipă cu un lot valoros șl șanse 
încă de promovare, în ciuda ce
lor 8 puncte care o despart de 
noi. Ar mai fl C.S.M. Suceava, a- 
vantajată de programul returului. 
Cel mal periculos contracandidat 
rămîne însă Steagul roșu, cu care 
ne vom duela, direct șl indirect, 
după toate probabilitățile, pînă în 
final. Sau aproape de final, dacă 
vom reuși să păstrăm actuala di
ferență de 4 puncte care ne se
pară de echipa condusă de C. 
Teașcă.

— Ar putea fi considerată su
ficientă, totuși, această dife
rență pentru lupta din retur !

— Deocamdată; ea ne dă doar 
speranțe și multă încredere. Cer
titudinea reușitei nu ne-o poate 
oferi decîț buna pregătire, serio
zitatea în muncă șl în compor
tare, efortul comun în folosul e- 
chlpel al tuturor celor 17 jucători 
din lotul cu care nu peste mult 
timp voi intra în focul luptei pen
tru promovare în Divizia A. A- 
ceștia sînt: Oană șl Hagioglu — 
portari; Vlad, C. Nedelcu, Stol- 
cescu. Moțoc, M. Olteanu, Haiduc 
șl Țol ea — fundași; I. Constanti- 
nescu, Balaban, Burcea șl Bejena- 
ru — mijlocași: Majaru, Radu 
Dan Kramer, Florea șl Orac — 
înaintași.

I MIHAI

performanță nu mai poate fi 
realizată fără prezenta unei 
echipe multidisciplinare, team
work, rit mai înalt calificată, 
din care să nu lipsească : an
trenorul 
tehnic), 
preparatorul 
sportiv,
(masor), psiho-sociologul, or
ganizatorul echipei și financia
rul. In afară de aceștia, team- 
work-ul mai are în componen
ța sa o serie de specialiști-oo- 
laboratori externi, specializați 
In computere — necesari pen
tru înregistrarea, sortarea, pro
gramarea și analiza datelor ob
ținute din întreaga activitate a 
echipei și jucătorilor, așa cum 
există astăzi în toate domeni
ile activității economico-socia- 
le.

• Puteți să ne oferiți exem
plul unei federații care folo
sește aceste date ?

C. Cernăianu: Polonia este 
cel mai cunoscut exemplu In 
lumea fotbalului internațional. 
La Praga, Bulgaria a prezen
tat unele încercări de condu
cere a întregului proces de 
culegere și prelucrare a date
lor, de 
ajutorul 
nic.

• In
asemenea preocupări ?

V. Stănculescu : La ac
tualul curs de perfecționare ■ 
antrenorilor am încercat can- 
tificarea și obiectivizarea jocu
lui și antrenamentului prin 
folosirea unor fișe speciale de 
Înregistrare, folosite deocam
dată manual. Este un Început, 
socotim noi, bun, după care 
vom trece la folosirea și a cal
culatorului electronic, prezent 
in fiecare județ unde avem 
echipe divizionare A și B și 
centre de fotbal.

principal (directorul 
antrenorul secund, 

fizic, medicul 
asistentul medical

decizie și acțiune cu 
calculatorului electro-

fotbalul nostru există

ȘTIRI...•
a ASTAZL TRAGEREA LA 

SORTI A „16”-imilor „CUPEI-. 
Astăzi, la ora 12, va avea loc la 
sediul F.R.F. tragerea la sorți a 
„șaisprezecimilor” Cupei 
nlei, fază te care Intră în compe
tiție și cele 18 divizionare A. Ală
turi de acestea s-au calificat — șl 
numele lor se vor afla astăzi în 
una din cele două urne — urmă
toarele formații: Constructorul 
Iași. F.C.M. Galați, F.C. Constan- 

. ța, Chimia Brazi, Dinamo Slatina, 
Muscelul Cimpulung, Metalul 
București. Steagul roșu Brașov șl 
„U” Cluj-Napoca (din Divizia B), 
Energia Gh. Gheorghiu-Dej, Sticla 
Arieșul Turda, Victoria Cărei, La
minorul Nădrag șl Minerul Ghe- 
lar (din Divizia C).
• MECIURI DE PREGĂTIRE. 

Steagul roșu Brașov — Sportul 
studențesc 0—1 (0—0). Partida a 
avut loc pe stadionul Metrom. Un 
meci plăcut, Interesant. A marcat 
M. Sandu (min. 52). (C. Gruia — 
coresp). Tractorul Brașov — F.C. 
Argeș 2—3 (1—0). Meciul s-a dis
putat pe stadionul t-------------
Pentru echipa gazdă au 
Chloreanu (min. 12) șl 
(min. 89). Iar pentru 
Radu III (min. 62, 75 și 
Dumitrescu — coresp.).

• Cum vedeți realizarea a- 
cestui team-work în fotbalul 
nostru ?

V. Stănculescu : De fapt, o 
parte din cluburile noastre di
vizionare A au în componența 
lor tehnică o serie de aseme- 

specialiști. Ei vor trebui 
să fie cu toții autorizați,

instruiți și controlați de F.R.F., 
prin centrul de perfecționare 
a cadrelor. Apoi va trebui ex
tinsă treptat formula aceasta a 
țeam-work-ului, 
pentru echipele naționale 
toate unitățile de 
lormanță.

• Este suficient 
lucru ?

V. Stănculescu : 
că nu. F.R.F. pregătește 
prezent un buletin tehnic lu
nar în sprijinul muncii practi
ce de organizare și conducere 
Științifică a procesului de in
struire și educație a echipelo» 
noastre. In aceeași ordine de 
idei se înscrie și organizarea 
periodică a cursurilor de for
mare și de perfecționare, care 
își propun să schimbe funda
mental concepția antrenorilor 
despre fotbalul de mare per
formanță.

• Ce altă concluzie s-a mai 
desprins din seminarul de la 
Praga ?

V. Stănculescu : Cultivarea 
marii performanțe In cadrul 
fiecărui club este o problemă 
obligatorie de sus în jos, de 
la federație la club ; iar per
formanțele echipelor naționa
le sînt o obligație de jos în 
sus, de la cluburi la federație. 
Obiectivul strategic Totul pen
tru performanțele echipelor 
naționale rămine și pentru 
fotbalul nostru baza întregii 
activități fotbalistice. Aceasta 
este, de fapt, concluzia con
cluziilor.

obligatorie 
și 

mare per-

numai acest

Bineînțeles
în

MECIURI AMICALE>•••

Româ-

Tractorul. 
marcat 
Sfrijan 

plteștenl 
86). <P.
Olimpia

Hm. Sărat — Gloria Buzău 0—8 
Bihor — Voința Oradea 

9—o (2—0). A fost un util joc de 
verificare 
antrenată de E. Jenei.
cat : Kun II (4), Fodor (2), Lu- 
pău, M. Marian și Mureșan. (V. 
Sere-coresp.) I.C.I.M. Brașov — 
Petrolul Ploiești 3—3 (1—3). Un 
joc deosebit de util pentru am
bele formații. Au maroat : To- 
derașcu (min. 6), Bența (min. 
68 și 85), respectiv Simaciu (min. 
10), Fl. Dumitrescu (min. 22) și 
Dinu (min. 35). (C. _Gruia-oo-
resp.) Nitramonia 
Steaua 1-1 (1—D-
a marcat, pentru 
min. 5, Boctrnea a

F.C.

susținuț de formația
Au mar-

Gruia-oo- 
Făgăraș — 

Marin Ion 
Steaua, in 

____ _ ___ .. egalat, pen
tru gazde, în min. 34. In min. 20 
Drăgoi de la Nitramonia a ratat 
un penalty, iar în min. 85 fun
dașul Nitu de la Steaua a fost 
eliminat pentru atitudine nespor
tivă I Steaua a utilizat următoa
rea formație : Iordache (N. Ră- 
dticanii) — Nițu, Sameș, FI. Ma
rin, Gh. Ion — Agiu (A. lo- 
nescu), M. RAilucanu. Zahiu (Ae- 
lenei) — M. Ion, Năstase. C. 
Zamfir. înlocuirile au fost o- 
perate la pauză. (V. Lazăr- 
coresp.)



SPORTIVI ROMANI 
PESTE HOTARE

TURNEUL INTERNATIO
NAL DE ȘAH de la Belgrad 
a continuat cu runda a 8-a, 
în care Victor Ciocâltea a re
mizat cu iugoslavul Rajcevlci, 
egalitatea fiind înregistrată și 
în partidele Prybil — Matulo- 
vici, Szabo — Marianovici și 
Todercevici — Djukanovici. 
Tringov a cîștigat la Kneze- 
vici* iar Adamski l-a învins 
pe Barelici. în clasament con
duce Marianovici (Iugoslavia)
— 6 p, urmat de ' Tringov 
(Bulgaria) 5*72 p. Victor Cio
câltea (România) se află pe 
locul 9 cu 3>/, p.

ÎN TURUL II al campiona
telor de tenis pe teren aco
perit ale S.U.A., care se des
fășoară la Philadelphia, Ilie 
Năstase a fost învins de tî- 
nărul jucător american George 
Hardie cu 7—5, 4—6, 6—4.
Alte rezultate: Connors — 
Van Dillen 6—1, 6—1; Vilas — 
Mottram 6—4, 6—3; McEnroe
— Smith 7—5, 6—1; Gerulaitis
— Franulovici 6—4, 6—1; Dibbs
— Drysdale 6—4, 7—5; Tan
ner — Leonard 6—3, 6—2;
Ashe — Riessen 6—1, 4—6,
6—4.

ASTĂZI ÎNCEPE LA MOS
COVA tradiționalul turneu in
ternațional de sabie care reu
nește, în proba pe echipe și 
cea individuală, pe cei mai 
buni sabreri din lume. Echipa 
României este formată din I. 
Pop, M. Mustață, C. Marin, I. 
Pantelimonescu și M. Dumi
tru.

ILONA SLUPIANEK, SUITĂ
DE 6 ARUNCĂRI PESTE 20 m !

BERLIN, 25 (Agerpres). — 
Cu prilejul unui concurs de 
atletism desfășurat în sală, la 
Berlin, campioana europeană 
Ilona Slupianek (R.D. Germa
nă) a cîștigat proba de arun
carea greutății, cu performanța 
de 21,59 m. De remarcat că 
toate cele șase aruncări au 
măsurat peste 20 m. Ilona 
Slupianek deține recordul tă
rii sale în aer liber, cu rezul
tatul de 22,06 m.

SPORTUL<>IN LUME
Azi, la Giessen

T.V. IIUIHmG-H.C. MINÂUR WIA MARE
ÎN „CUPA CUPELOR-

Astă-seară, la ora 20,45 (ora 
României), în Sporthalle din 
orașul Giessen (R.F. Germania) 
va începe jocul tur din cadrul 
sferturilor de finală ale „Cu
pei cupelor- la handbal mas
culin in care se intîlnesc re
prezentanta țării gazdă, T.V. 
Huttenberg, și formația româ
nă H. C. Minaur Baia Mare. 
Handbaliștii băimăreni au pă-

LA HAWBAL MÂSlM
răsit Capitala ieri dimineață, 
pe calea aerului, cu destinația 
Frankfurt, de unde și-au con
tinuat călătoria spre Giessen.

Partida va fi condusă de un 
cuplu de arbitri elvețieni, 
compus din R. Rykart și J. 
Ischer. Meciul retur va avea 
loc sîmbătă 3 februarie, la 
Baia Mare.

A FOST FIXAT TRASEUL CELEI DE A 32-a

EDIȚII A „CURSEI PĂCII"
PRAGA, îs (Agerpres). — Orga

nizatorii celei de-a 32-a ediții a 
tradiționalei competiții cicliste 
pentru amatori „Cursa Păcii* au 
definitivat programul pe etape. 
Anul acesta întrecerea se va des
fășura pe ruta Praga—Varșovia— 
Berlin pe un traseu însumtnd 1943 
km în 14 etape. Față de edițiile 
precedente, porțiunea muntoasă 
este mal restrînsă la actuala edi
ție. ea situlndu-se tn etapele de 
la frontiera dintre Cehoslovacia și 
Polonia.

Iată programul celor 14 etape: 9 
mal etapă „prolog* la Praga (6 
km); 10 mal, etapa I: Praga — 
Pardubice (127 km); 11 mal, etapa 
a n-a: Pardubice — Olomouc (171 
km); 12 mai, etapa a IlI-a: Olo
mouc — Dubnica (175 km); 13
mal, etapa a IV-a: Dubnica — 
Banska Bystrica (137 km), trans- 
bordare cu autobuzele Ia Pogrons- 
ka Polgora; 14 mai, etapa a V-a: 
Pogronska Polgora — Kosice (169 
km); 15 mal: zi de odihnă la Ko
sice; 16 mal, etapa a Vl-a: Svld- 
nlk — Krynlca (184 km), trans- 
bordare cu autobuzele la Nowy 
Sacz; 17 mai, etapa a Vn-a: con- 
tracronometru individual la Nowy 
Sacz (29 km); 17 mal, etapa a 
Vm-a: Nowy Sacz — Rzeszow 
(165 km), transbordare cu autobu
zele la Sandomierz: 18 mai, eta-

via (208 km); 19 mal: zi de odih
nă la Varșovia; 20 mal, transbor
dare cu avionul la Szczecin și eta
pa a X-a: circuit (58 km); 21 mal, 
etapa a XI.a: Szczecin — Rostock 
(206 km); 22 mai, etapa a xn-a: 
Rostock — Neubrandenburg (154 
km); 23 mal, etapa a XlH-a con- 
tracronometru individual la Neu
brandenburg (23 km); 24 mal, e- 
tapa » XlV-a: Neubrandenburg — 
Berlin (130 km).

pa a IX-a: Sandomierz — Varșo-

NOI ÎNTRECERI
ALE SCHIORILOR

PARIS, 25 (Agerpres). 
Proba masculină de sla
lom uriaș desfășurată la 
Megeve (Franța), pe o 
ptrtie tn lungime de 
1150 m (diferență de ni
vel 360 m), a revenit 
schiorului norvegian 
Jarle Halsnes — 2:31,02, 
urmat de americanul 
Erik Wilson — 2:32,61 și 
spaniolul Fernandez O- 
ehoa — 2:32,96. In cla
samentul „Cupei Euro
pei", lider se menține 
Jarle Halsnes.

Austriaca Lea 
Solckner, ct?- 
tigătoarea sla
lomului special 
feminin 4e la 
Schruns

Telefoto : 
A.P.-AGERPRES

• ÎN TIMP CE SCULPTORII In ză
padă și gheață pregătesc la Sapporo gi
ganticele lor statui pentru festivalul 
iernii japoneze, schiorii și patinatorii 
continuă să „picteze" pe albul pîrtiilor, 
în Europa. Deși învins în ultimele curse 
de slalom special. Ingemar Stenmark se 
menține lider în „Cupa Mondială", du
pă ce l-a lăsat în urmă cu o secundă 
pe principalul său rival, elvețianul Pe
ter Liischer. în „uriașul* de la Stei
nach (Austria). Săptâmîna viitoare, ar
tiștii gheții ies la primul start impor
tant ai sezonului, în campionatele euro
pene de Ia Zagreb. Un așteptat duel de 
triple (și poate cvadruple sărituri) Jan 
Hoffmann-Robin Cousins va da, desi
gur, multe emoții spectatorilor și bătăi 
de cap arbitrilor. • SPECTACULOASA 
A FOST și prima lăsare de steag pe 
pîrtiile de beton ale bolizilor de formu
la 1. Ceea ce vizionarul H.G. Wells ar 
ti putut atribui „revoltei motoarelor", 
s-a văzut pe circuitul Almirante din 
Buenos Aires, unde favoriții — Andretti. 
Lauda, Schekter, Regazzoni — nu s-au 
apropiat de primele locuri sau au ieșit 
complet din cursă. A cîștigat out-side- 
rul francez Jacques Laffite. pe o ma
șină tot de proveniență galică, punînd 
multe semne de întrebare în cercurile 
celor mai avizați specialiști. • ATLE
TISMUL, ÎN AER LIBER SAU ..IN
DOOR", continuă să fie în prim-plan. 
Dacă în Noua Zeelandă consacrata 
noastră Natalia Mărăsescu culege victo
rii (cea pe 2000 m depășea cu aproa

pe 4 sec vechea performanță supremă 
a Braghinei), sub cupola sălilor recor
durile nu sînt mai puțin amenințate.

Perechea de campioni ai R.D. Germane, Manuela Mager ți 
Uwe Beyersdorf, se anunță printre favoriții campionatelor 

europene de patina} artistic, care încep luni la Zagreb

MECIURI INTERNAȚIONALE DE HANDBAL
ÎN MECI tur pentru sfertu

rile de finală ale „Cupei Cu
pelor* (masculin): MAI Mos
cova — V.f.L. Gummersbach 
20—20 (10—6). Golgeterul par
tidei a fost jucătorul vest-ger- 
man Dekarm, autorul a 7 p, 
iar din echipa sovietică s-a 
evidențiat Mahorin, care a 
înscris 5 goluri.

ÎN OPTIMILE de finală ale

„Cupei Cupelor" (feminin) : In
stitutul de cultură fizică și 
sport din Sofia — A.Z.S. Wro
claw 17—14. Învinse în primul 
joc cu scorul de 18—16, hand
balistele bulgare s-au calificat 
pentru sferturile de finală ale 
competiției.

ÎN JOC amical masculin, la 
Sofia : Bulgaria — Zelezniciar 
Niș 19—21 (10—10).

RUGBYUL SOVIETIC PE UN DRUM PROMIȚĂTOR
Exceptînd duelul româno- 

francez (al ’ cărui deznodămînt 
este determinant în ceea ce 
privește stabilirea ierarhiei 
continentale), „clou“-ul actua
lei ediții a campionatului eu
ropean de rugby al F.I.R.A. îl 
constituie, fără îndoială, pre
zența în prima grupă valorică 
a XV-lui Uniunii Sovietice. 
Rugbyștii sovietici au urcat 
anul trecut din seria B (pe ca
re au cîștigat-o lejer) și iată-i 
în „premieră" direct la Tou
louse, într-un spectacol în care 
parteneri le-au fost celebrii 
rugbyști francezi. După cum se 
știe, ei au cedat, doar după 
o partidă mai mult decît ono
rabilă, cu 7—29, iar prima re
priză (3—7) a fost de-a drep
tul, spun comentatorii prezen- 
ți la meci, echilibrată. O săp- 
tămînă mai tîrziu, la Roma, 
rugbyștii sovietici au produs o 
surpriză de proporții, învigi- 
gînd XV-le „squadrei azzurra" 
cu 11—9 (!) și anunțîndu-se, în 
acest mod, drept viitori pro
tagoniști ai întrecerii de vîrf 
europene (n.r. amintim că rug
byștii români îi vor întîlni 
pe’ sovietici la 6 mai, la Tbi
lisi, într-un meci decisiv pen
tru ocuparea locului doi, XV- 
le Franței luînd deja o serioa
să opțiune asupra titlului con
tinental).

Considerăm, de aceea, că este 
interesant să prezentăm citi
torilor noștri cîteva date des
pre rugbyul din U.R.S.S. So
vieticii au luat contact cu ba
lonul oval în 1933, după ce au

primit vizita echipei franceze 
Stade Nantais. Atunci, două 
echipe (Dinamo și Institutul 
de educație fizică din Mosco
va) au disputat primul joc. 
Proliferarea a fost rapidă și 
în același an, la 5 octombrie, 
la Minsk, a avut loc primul 
joc inter-orașe, selecționata 
Moscovei învingînd-o cu 6—0 
pe aceea locală. Anul următor 
a început primul campionat, 
pe care Dinamo Moscova l-a 
cîștigat neîntrerupt pînă în 
1941, Cînd activitatea s-a oprit 
din cauza războiului. Multe e- 
chipe au dispărut în anii grei 
ai luptei împotriva hitleriști- 
lor și abia la Festivalul mon
dial al tineretului și studenți
lor din 1957 s-au văzut la 
Moscova primele partide de 
rugby postbelice. Factori sti
mulatori — echipele naționale 
ale României, Franței, Ceho
slovaciei și celebra Llanelly 
din Țara Galilor. Turneul in
ternațional, prilejuit de parti
ciparea acestor echipe, a re
lansat rugbyul sovietic. În 
1961 s-a reluat campionatul, 
dar federația sovietică de rug
by a luat naștere abia în 1967, 
în fruntea ei aflîndu-se cele
brul constructor de avioane 
Vladimir Iliușin. Zece republi
ci din Uniunea Sovietică au 
adoptat'balonul oval și 220 de 
cluburi au înființat secții de 
rugby. Din 1975 se joacă pe 
cinci categorii de vîrstă : 10-14 
ani, 15-16, 17-18, 18-23 și pes
te 23, iar în anul următor — 
după o suită de întîlniri ami-

cale eu echipe australiene, ir
landeze, franceze, române, ca 
și între selecționate militare 
sovietice, pe de o parte, și 
altele franceze și române pe 
de alta — rugbyul sovietic a 
trecut în mod oficial frontiera, 
participînd pentru prima oară 
la campionatul european, gru
pa B.

Ultima ediție a campionatu
lui sovietic (a 15-a) a fost cîș- 
tigată, pentru prima dată, de 
o echipă provincială : Aviator 
Kiev, care a devansat pe 
Fiii Moscova (de nenumărate 
ori campioană), Dinamo Tbilisi 
și Slava Moscova. Mai trebuie 
notat că clubul Slava are la 
Moscova un stadion special de 
rugby, ca și echipa Fiii. Inte
resul este în creștere, fapt do
vedit și de lansarea rugbyului 
în școli, ceea ce va permite 
copiilor să se specializeze de 
timpuriu, așa cum se întîm- 
plă în fotbal, atletism, hochei 
etc. Actualmente, în Uniunea 
Sovietică rugbyul este practi
cat de mai mult de 30 000 de 
sportivi legitimați în cadrul 
celor 220 de cluburi (22 iau 
parte la campionatul Diviziei 
A). Se prevede ca în 1980, a- 
nul J.O. de la Moscova, să fie 
în U.R.S.S. peste 40 000 de 
rugbyști.

Cel mai des citat, americanul Reynaldo 
Nehemiah, „hurdler* de mare clasă, pe 
linia de succesiune a unor Dillard sau 
Davenport. „Perla neagră" a Universi
tății din Maryland numără 19 ani, are 
în palmares un 13,23 pe 110 mg, care-1 
recomandă în asaltul asupra acelui 13,21 
cu care cubanezul Casanas deține re
cordul lumii. • ÎMPĂRȚIT ȘI EL ÎN
TRE SOARELE VERB AUSTRALE ȘI 
NEOVTTț SAT.n.OR. TENTSUl ne dă

satisfacții. Nu cea mai mică dintre ele 
este suita de afirmări ale tînărului Flo
rin Segărceanu, învingător în Porto 
Rico Pe aceleași terenuri de pe lito
ralul Caraibilor, unde altădată cîștiga 
galoanele consacrării însusi Ilie Năsta
se. • ÎN ARIA CELUILALT TENIS, AL 
PALETEI ȘI MINGII MICI, sînt eveni
mente notabile. Clasamentul Ligii Euro
pene este condus de o neînvinsă echipă 
a Cehoslovaciei, care și-a oferit satis
facția unei victorii cu 5—2 asupra for
mației de campioni mondiali a Ungariei 
La învingători, Dvoracsek (nr. 2) a dis
pus succesiv de Jonyer și Klampar • 
ȘI ACUM, FOTBAL. Privind lista „șla
gărelor" viitoarelor sferturi de finală 
ale cupelor europene, din care nu lip
sesc echipele britanice (de pildă : Not
tingham Forest ■— Grasshopers, Ipps-

wich Town — Barcelona. West Brom
wich Albion — Steaua roșie, Glasgow 
Rangers — F.C. Koln), ne putem gîndi 
cu nostalgie la vremurile în care Man
chester United, acum împlinind exact 
100 de ani de la fondare, domina soccy- 
rul insular și cel continental. Se -Zde 
că înlocuitori pentru Bobby Charlton, 
Dennis Law, Duncan Edwards sau Geor
ge Best se găsesc greu... • DE LA 
REMINISCENȚE LA PERSPECTIVE, să 
menționăm apariția în Spania a bule
tinului special „Espana ’82", care va fi 
editat lunar, timp de patru ani, pînă la 
turneul final al viitorului C.M. de fot
bal. • O ALTA NOUTATE EDITORIA
LA vine să sublinieze succesele binecu
noscute ale voleibaliștilor polonezi. La 
Tokio a apărut lucrarea „Carnet de 
note", semnată de antrenorul Hubert 
Wagner, sub conducerea căruia selecțio
nata masculină de volei a Poloniei a 
cucerit titlul mondial în 1974 și pe cel 
olimpic în 1976. Cartea este tipărită 
într-un tiraj de 100.000 exemplare. • 
IARNA ESTE ANOTIMPUL PRIMENI
RILOR și în organismele sportive de 
specialitate. Ele s-au vădit și cu prile
jul celei de a 99-a reuniuni a Uniunii 
atletice de amatori (A.A.U.) din Statele 
Unite, cînd a fost ales ca nou preșe
dinte Robert Helmick (41 ani), fost po- 
loist, iar ca vicepreședintă Evie Dennis 
(53 ani), prima femeie de culoare pro
movată în conducerea acestei confede
rații sportive. Ceea ce spune mult, la 
începutul acestui an al starturilor pre- 
olimpice.

Radu VOIA

TELEX ® TELEX
AUTO • La Încheierea par

cursului comun al „Raliului Mon
te Carlo**, pe primul loc se află 
suedezul Bjom Waldegaard („Ford 
Escort"). In continuare, primele 
îoo de echipaje vor lua startul în 
etapa a treia a cursei, circuit la 
Monaco (circa 680 km).

BASCHET e Rezultate în gru
pele sferturilor de finală ale „Cu
pei Cupelor" (masculin): Radnickl 
Belgrad — B.C. Barcelona 92—99; 
Sinudyne Bologna — U.B.s.C. Vle- 
na 98—68; Gabetti Cantu — Asvel 
Villeurbanne 90—81; Slask Wro
claw — Den Bosch (Olanda) 77—88. 
In clasamentele celor două grupe 
conduc B.C. Barcelona (grupa A) 
și Den Bosch (grupa B), cu cîte 
6 P

FOTBAL • în Cupa Spaniei 
(turul Iii) cel de-al doilea meci 
dintre echipele madrilene Atletico 
și Real s-a încheiat după 90 de mi
nute cu rezultatul 2—2, egalitatea 
menținîndu-se și după prelungiri. 
Atletico Madrid s-a calificat după 
penalty-uri. Primul meci se în
cheiase tot la egalitate; 1—1. Echi
pele Gijon și Espanol Barcelona 
au fost eliminate de formațiile Ca
diz șl, respectiv, Valladolid, care 
activează în divizia secundă a 
campionatului. • Selecționata 
U.R.S.S. va susține un meci la 21 
februarie la Cesena, apoi va în
tîlni formația de tineret a italiei, 
după care va evolua la Bologna în 
compania unei reprezentative 
peninsulare. a în meci amical la 
Bordeaux; S.V. Hamburg — Gi
rondina Bordeaux 3—2 (0—2).

TENIS • în turul n al turneu
lui internațional feminin. de Ia 
Hollywood 'Florida) Virginia 
Wad? a învtns-o cu 6—3, 6—3 pe 
Mima Jausovec (Iugoslavia). Alte 
rezultate: Barker — Austin 2—6, 
6—2, 6—3- Holladay — Latham 6—2, 
2—6 7—5 ; Mayer — May 3—6,
6—3. 6—3.

șah a După cinci runde, în 
turneul de la Wilk aan Zee (O- 
landa) conduce Polugaevskl. cu 
31', p. urmat de Sosonko — 3 p și 
Andersson — 21/, p (1).
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