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PREGĂTIRILE SPORTIVILOR FRUNTAȘI - 
sur semnul Înaltei calități 

In lotul de lupte, exigența este atit de mare incit
Vineri, 26 ianuarie, membrii 

Comitetului Politio 
al C.C. al P.C.R.
__  Executiv 
al C.C. al P.C.R. au sărbăto
rit, în cadrul unei ceremonii, 
pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
cu prilejul aniversării zilei sale 
de naștere.

La ceremonie, care a avut 
loc Ia sediul C.C. al P.C.IL, au 
participat 
Ceaușescu, 
Banc, Emil Bobu, Cornel Bur
tică. Virgil Cazacu, Gheorghe 
Cioară. Lina Ciobanu, Con
stantin Dăscălescu, Ion Dineă, 
Emil Drăgănescu, Janos Faze- 
kas, Ion Ioniță, Petre Lupu, 
Paul Niculescu, Gheorghe 
Pană, Ion Pățan, Dumitru Po
pescu, Gheorghe Rădulescu, 
Leonte Răutu, Virgil Trofin, 
Iosif Uglar, Ilie Verdeț, Ștefan 
Voitec, Ștefan Andrei, Ion Co- 
man, Mihai Dalea. Miu Do- 
brescu, Ludovic Fazekas, Mi
hai Gere, Nicolae Giosan, Ion 
Ursu, Richard Winter, Vasile 
Mușat, Marin Vasile.

tovarășa Elena
tovarășii Iosif

Cu sentimente de 
mă și respect, de 
dragoste și prețuire. 
Comitetului Politic _______
l-au felicitat călduros pe 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, în 
această zi aniversară. Imbră- 
țișîndu-1 cn deosebită afecțiu
ne, cei prezenți i-au urat 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
multă sănătate, viață lungă, 
putere de muncă, noi și strălu
cite succese în activitatea de 
mare răspundere, în fruntea 
partidului și statului, pentru 
binele și fericirea întregului 
nostru popor, pentru înflorirea 
continuă a patriei, pentru creș- 
terea_ prestigiului și a rolului 
României socialiste in lume.

In această zi de 26 ianuarie, 
devenită atit de scumpă inimi
lor oamenilor muncii din pa
tria noastră, membrii Comite
tului Politie Executiv au adus 
omagiul lor fierbinte omului, 
revoluționarului, conducătoru
lui iubit al partidului și statu
lui, tovarășul Nicolae Ceaușescu,

nici chiar marii campioni de anul trecut
nu-și au locurile asigurate !

Zăpada abundentă sporețte efortul luptătorilor fruntați, asigu- 
rindu-le o bună pregătire pentru sezonul competițional

(Continuare in pag. 2—3)

SCRISOAREA ADRESATA TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU 

DE COMITETUL POLITIC EXECUTIV 
AL CC AL P.C.R.

Mult iubite și stimate tovarășe 
NICOLAE CEAUȘESCU,

Aniversarea zilei dumneavoastră de naștere ne oferă feri
citul prilej de a vă adresa, eu sentimente de profundă stimă 
și afecțiune tovărășească, cele mai calde felicitări și urări de 
ani mulți și fericiți, de multă sănătate și putere de muncă, 
pentru progresul și fericirea poporului, pentru triumful cauzei 
socialismului și comunismului in România.

Cu acest prilej sărbătoresc, dorim să aducem un vibrant •- 
magiu personalității și activității dumneavoastră, să dăm expre
sie prețuirii și dragostei profunde pe care — asemeni între
gului nostru partid și popor — vi le purtăm pentru înaltele 
calități de comunist și conducător, pentru energia, principiali
tatea, consecvența și pasiunea revoluționară cu care, încă de Ia 
cea mai fragedă vîrstă, v-ați angajat în lupta pentru slujirea 
intereselor fundamentale ale clasei muncitoare, ale întregii na
țiuni, pentru cauza nobilă a libertății, independenței și suve
ranității scumpei noastre patrii. Este unanim recunoscută și 
apreciată magistrala contribuție pe care ați adus-o și o adu
ceți, acționînd neobosit în fruntea partidului și statului — apli- 
cînd creator principiile socialismului științific în condițiile con
crete din România —, la dezvoltarea gîndirii și practicii revo
luționare, la elaborarea celor mai corespunzătoare soluții pen
tru. asigurarea mersului înainte al patriei, la înfăptuirea poli
ticii noastre interne șl externe, consacrată înfloririi multilate
rale a economiei, științei și culturii, ridicării vieții poporului 
pe noi trepte de civilizație și progres. Uriașa dumneavoastră 
capacitate creatoare, excepționalul talent de organizator și con
ducător pe care îl manifestați cu strălucire, în toate împreju
rările, numeroasele soluții originale, cu adevărat înnoitoare pe 
care le elaborați și le promovați ea consecvență in cele mal

Ca în flecare iarnă, luptăto
rii fruntași se pregătesc in
tens, cu recunoscuta lor hăr
nicie, pentru consolidarea po
zițiilor de prestigiu cucerite 
pe plan internațional. Aceasta, 
cu atît mai mult cu cit anul 
preolimpic este bogat In com
petiții de amploare și tehni
cienii noștri sînt conștienți de 
faptul că bunele evoluții ala 
luptătorilor români la campio
natele europene (București, 
15—22 aprilie) și la cele moa-

Foto : Dragoș NEAGU 
diale (San Diego, 20—31 au
gust) depind în mare măsură 
de modul In care este asigura
tă pregătirea fizică acum. în 
timpul iernii.

La ora vizitei noastre, ma
estrul Ion Corneanu a dat, 
încă de dimineață, grupului de 
luptători startul în obișnuita 
alergare pe pantele înzăpezite.

Mihai TRANCA

(Continuare in pag. 2—3)

mine sc reiau campionatele

Diviziilor A și B de iele!

PRIMUL DERBY, 
LA BAIA MARE: 

EXPLORĂRI - DINAMO
Returul Diviziei A de volei 

începe duminică sărind neste 
o etapă (care a fost, după cum 
se știe, amlnată de-acum o 
săptămină pentru sfirșitul tul 
februarie). In acest fel. intra
rea în partea a doua a cam
pionatelor (masculin și femi
nin) este marcată de unul din
tre cele 3 importante derbyuri 
pe care le programează în a- 
cest sezon campionatul mascu
lin. Este vorba de întîlnirea de 
la Baia Mare, dintre formația 
locală Explorări, care sîmbăta 
trecută și-a înscris în palmares 
victoria în prima ediție a ..Cu
pei balcanice* pentru echipe de 
club, și Dinamo București care, 
duminică, a obținut calificarea 
în faza finală a „Cupei cupe
lor". Un meci de mare interes 
și cu importante implicații a- 
supra desfășurării luptei pentru 
cucerirea titlului de campioană 
în această a 30-a ediție a com
petiției masculine interne. Vo
leibaliștii băimăreni — care 
și-au ridicat în ultimii ani e- 
chipa în trio-ul fruntaș, fără a 
fi reușit insă vreodată să cîști- 
ge titlul — au devenit severi 
judecători în duelul constant 
dintre cele două concurente la 
primul loc, Steaua și Dinamo. 
Ln tur. Explorări Baia Mare,

(Continuare în vag. 2—3)

Pregătirile „ tricolorilor"

LOTUL „A“ DE FOTBAL ALEARGĂ, ACUMULEAZĂ 
ENERGIE, DAR RESIMTE LIPSA TERENULUI USCAT

H

(Continuare în pag. 2-3)

POIANA BRAȘOV, Z6 (prin 
telefon). Majoritatea jucăto
rilor din lotul A, aflați aici la 
Poiana Brașov, afirmă că pre
gătirea din acest an e parcă 
și mai intensă decit aceea e- 
fectuată eu doi ani in urmă, 
în aceeași perioadă, la startul 
sezonului 1977, care avea să 
fie marcat, în primăvară, de 
victoria asupra Iugoslaviei, la 
Zagreb. Ei se referă, bineîn
țeles, la cantitatea sporită ți, 
poate, chiar la un plus de in
tensitate. Se lucrează foarte 
strîns, In cicluri de două zile, 
cu patru antrenamente. în ca
drul acestui ciclu, un antrena
ment este de alergare pură, 
un al doilea se desfășoară în

forță, iar celelalte 
și „sprijinul" mingii, 
vorba de exerciții în 
reduse sau de jocuri 
complete. Sigur că

sala de 
două au 
fie că e 
formule 
aproape 
fotbaliștii duc dorul unui te
ren uscat, deoarece eforturile 
lor de a-și perfecționa sau 
măcar întreține tehnica în a- 
ceastă 
fizice nu aduc rezultate pal
pabile : terenurile sînt atit de 
grele, fie că e vorba de zăpa
dă, fie că e vorba de porțiu
nile de gheață ale terenurilor ‘ “ - - - de 

în 
________________  . sînt 

inevitabil aminate. Ar fi fost 
normal ca, pentru pregătirea

perioadă de acumulări

ad-hoc, Incit problemele 
tehnici, esențiale mereu 
pregătirea fotbalistului, _

Mane, Ta Palatul1 DINAMO BUCUREȘTI - BALONMANO CALPISA ALICANTE (Spania) 
sporturilor l IN SFERTURILE DE FINALA ALE C. C. E. LA HANDBAL

Dlnamovlștii s-au antrenat ieri la două... porți. Iată-l pe Gra- 
bovschi — surprins de fotoreporterul nostru Dragoș Neagu în 

momentul in care-l angaja pe Licu. A fost gol

După un week-end sportiv 
dominat de volei, iată un altul 
în care .cap de afiș* este 
handbalul. Palatul sporturilor 
din Capitală va fi mtine gazda 
handbalistelor și handbaliștilor. 
a iubitorilor acestui sport

Vedeta programului este, fi
rește, partida din cadrul sfer

turilor de finală ale Cupei 
campionilor europeni dintre 
campioana României — DINA

MO BUCUREȘTI — și campioana 
Spaniei — BALONMANO CAL
PISA ALICANTE. După cum 
•e știe, cele două formații

(Continuare in pag. i—3)

PROGRAMUL DE DUMINICĂ
(Palatul sporturilor)

• Ora 15 : Universitatea București - Progresul București 
(feminin, Divizia A) ;
• Ora 16,15: Rapid București — Constructorul Baia 

Mare (feminin, Divizia A) ;
• Ora 17,45: DINAMO BUCUREȘTI - BALONMANO 

CALPISA ALICANTE (Cupa campionilor europeni).
Biletele pentru această reuniune au fost pute In vin zare la cotele de 

la Palatul sporturilor. Pasajul Universității șl stadionul Dinamo.

unor echipe naționale, să se Q 
depus un efort în vederea în
treținerii In bune condițiuni a 
unui teren anume consacrat 
acestui scop...

Trecînd peste aceste consi
derații șl confirmînd ideea că 
întotdeauna acumulările canti
tative din ianuarie se realizea
ză (chiar și cu depășiri de 
plan), trebuie să admitem că 
toate aceste eforturi vor CI 
avut un sens dacă așteptatiM 
salt calitativ, odată cu înche
ierea perioadei Poiana Brașov 
(24 ianuarie), se va produce ta 
momentul în care obligația nu 
mai e individuală, ci vizează 
organizarea echipei, a unui 
ansamblu care să valorifice 
mai mult ca altă dată munca 
reală depusă aici.

Care ar fi noutățile ?
Credem că putem afirma că 

principala noutate în aceste

loan CHIRILĂ

(Continuare in pag. 2—3)

Ieri, la sferturile
de finală

ale „Cupei cupelor 
la handbal

0. C. MINAOR BAIA MARE 
A ÎNVINS, ÎN DEPLASARE, 
23-22, Pt I.V. liUTTENBERG

(Cronica meciului 
In pag. a 4-a)



SĂRBĂTOUmtA tovarășului nîcolae ceaușlscu, 
CO PIHILHIL ANIVERSĂRII ZILEI DE NAȘTERE

CAMPIONATE • COMPETIȚII • CAMPI

(Urmare din pag. I)

tare reprezintă în _ conștiința 
țării cel mai pilduitor exem
plu de slujire plină de abne
gație, pasiune și nestrămutată 
credință comunistă, a partidu
lui și poporului, a cauzei gene
rale a socialismului, păcii, prie
teniei și colaborării între nați
uni

In vibrantul lor omagiu, 
membrii Comitetului Politic 
Kxecutiv au dat expresie pre
țuirii și dragostei pe care în
tregul nostru partid și popor 
le poartă tovarășului Nîcolae 
Ceausescu, cel mai de scamă 
fiu al națiunii noastre, de a 
cărui viață și activitate revo
luționară se leagă în mod in
destructibil marile înfăptuiri 
în construcția socialistă din 
ultimul deceniu și jumătate, 
Cea mai rodnică perioadă din 
istoria țării. Odată eu aceste 
simțăminte profunde, s-a rea
firmat voința Comitetului Poli
tie Executiv, a Comitetului

SCRISOAREA ADRESATĂ DE COMITETUL
(Urmare din pag. 1)

diferite sectoare ale vieții noastre economice, 
politice și sociale, dinamizează puternic În
treaga operă de construcție socialistă din pa- 
Ma noastră.

Prețuim în mod deosebit aportul dumnea
voastră inestimabil Ia întărirea partidului nos
tru comunist, la creșterea continuă a rolului 
său conducător în întreaga viață a societății. 
Pentru întregul activ de partid și de stat, pen
tru toți comuniștii, constituiți un înalt exem
plu de luptă neobosită pentru întărirea con
tinuă a legăturii partidului cu masele largi, 
pentru așezarea tuturor raporturilor din ca
drul societății pe principiile eticii și echității, 
ale democrației noi, socialiste — în cadrul că
reia și-au găsit împlinirea aspirațiile tuturor 
fiilor patriei, români, maghiari, germani, sirbi 
•au de alte naționalități — cale figură spre 
afirmarea plenară a personalității umane, spre 
înflorirea multilaterală a întregului popor. 
Prin legătura strînsă pe care o mențineți cu 
întregul popor, prin prezența permanentă, ne
mijlocită în toate județele țării — In unită
țile industriale, la sate, în instituții științi
fice, culturale sau de invățămînt —, prin dia
logul, viu pe care îl desfășura# eu toate ca
tegoriile de oameni ai muncii, ați introdus în 
Viața partidului și * statului nostru un spirit 
«ou, de înaltă responsabilitate socială, comu
nistă, de puternic svlnt în muncă, de ordine și 
disciplină, de dăruire totală față de cauza so
cialismului. a progresului fi înfloririi patriei, 

înalta principialitate pe care o manifestați in 
înfăptuirea politicii naționale, da deplină ega
litate intre toți cetățenii și In toate domeniile, 
• făcut să sporească șl mai mult stima și 
dragostea oamenilor muncii apartinînd națio- 
gnlităților conlocuitoare față da dumneavoas
tră, eminent conducător al partidului și sta
tului nostru.

Tot ceea ce au înfăptuit partidul și poporul 
nostru în ultimul deceniu fi jumătate — dece
niu care se înscrie drept cea mal fecundă pe
rioadă din întreaga istorie a țării — este or
ganic legat de numele dumneavoastră, mult 
stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu. 
Pentru toate aceste calități, pentru strălucitele 
•accese obținute de România pe ealea progre
sului și bunăstării, vă bucurați de profunda 
stimă și adînca prețuire a întregului popor, 
ferm hotărît să acționeze strîns unit în jurul 

partidului, al dumneavoastră, spre binele șl în
florirea patriei socialiste.

Militînd consecvent pentru dezvoltarea im
petuoasă a țării, dumneavoastră reprezentat! 
astăzi cel mai autorizat promotor «1 nobilelor 
aspirații de pace și progres ale poporului ro- 
gtân, «înteți un strălucit luptător pentru cau
za generală a socialismului, a colaborării și 
prieteniei intre popoare. Este unanim apreciată 
contribuția deosebit de valoroasă pe care a a- 
duceți Ia promovarea principiilor noi de ro
tații intre partide, de deplină egalitate și res
pect reciproc, consecvența impresionantă eu 
care acționați în vederea întăririi coeziunii 
tuturor forțelor revoluționare, democratice, 
antiimperialiste. Prin întreaga dumneavoastră 
activitate internațională v-atl afirmat ca e ma
re personalitate a epocii contemporane, ca un

PREGĂTIRILE SPORTIVILOR FRUNTAȘI
(Urmare din pag. 1)

La punctul de control al tra
seului, foarte bine cunoscut de 
purtătorii medaliilor europene, 
mondiale și olimpice, ei erau 
așteptați de un alt fost elev 
ai lui Corneanu, actual antre
nor al lotului, Ion Cernea. 
Cînd Ion Draica, Ștefan Rusu, 
Constantin Alexandru, Nicu 
Gingă, Roman Codreanu, Ion 
Păun, Mihai Boțilă, Gheorghe 
Ciobotaru, Vasile Andrei, Pe
tre Dicu și ceilalți compo- 
aenți ai lotului s-au depărtat, 
am avut o scurtă discuție cu 
reputatul nostru tehnician.

— Ce ne puteți spune des
pre pregătirea luptătorilor 
fruntași ?

— în lotul de seniori au fost 
cooptați Vasile Andrei (100 kg), 
care are toate șansele să de
vină titularul categoriei, Ni

Central al. Partidului, a tai** 
ror comuniștilor, a oautenHcr 
muncii din patria noastră, fără 
deosebire de naționalitate, de 
a acționa ferm hotăriți, strîns 
uniți în jurul partidului și al 
secretarului său general, pen
tru înfăptuirea mărețului Pro
gram de făurire a societății

MASA OFERITĂ DE COMITETUL POLITIC EXECUTIV Al C.C. Al P.C.R.
Comitetul Politic Executiv al 

C.C. al P.C.R. a oferit, vineri, 
o masă în onoarea tovarășului 
Nîcolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, eu prilejul 
aniversării zilei sale de naș
tere.

Au luat parte membri și 
membri supleanți ai Comitetu
lui Politic Executiv, secretari 
al C.C. al P.C.R.

Adresîndu-se tovarășului 
Nîcolae Ceaușescu, a luat 
cuvîntul, in numele Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., tovarășul Ștefan Voitec.

colae Zamfir (52 kg), Gheorghe 
Minea (74 kg), Ion Răduțescu 
(90 kg) și Clim Filipov (57 kg). 
Dintre aceștia au făcut mari 
progrese N^ Zamfir și Gh. Mi
nea. Consider că un alt tînăr 
care promite este suceveanul 
nlc Matei (90 kg). O altă nou
tate este că, aici la Poiana 
Brașov, o parte dintre compo- 
nenții lotului de libere (N. 
Neagu, T. Drăguț, V. Pușcașu, 
M. Pîrcălabu, A. Ianko) ur
mează același program de pre
gătire fizică pe care îl efec
tuează sportivii de la greco- 
romane, antrenîndu-se separat 
numai pentru perfecționarea 
tehnico-tactică. Programul lor 
de pregătire specifică este con
dus de antrenorii Vascul Po- 
povici ți Vasile Iorga. Cealal
tă grupă a sportivilor de la 
libere se pregătește sub îndru
marea antrenorilor Ion Crisnlc 
ti Ion Bătrîn.

socialiste multilateral dezvol
tate și înaintare a României 
spre comunism.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a mulțumit călduros pentru fe
licitările, gîndurile și senti
mentele ce i-au fost exprimate 
eu prilejul aniversării zilei sale 
de naștere.

Mulțumind pentru urările și 
sentimentele exprimate a hiat 
cuvîntul tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU.

Toți cei prezenți l-au felici
tat eu căldură pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Membrii 
Comitetului Politic Executiv 
i-au urat, încă o dată, tova
rășului Nicolae Ceaușescu, cu 
toată dragostea, multă sănăta
te, putere de muncă, forță 
ereatoare și mulți ani în frun
tea partidului și statului, spre 
binele și prosperitatea poporu
lui nostru, spre măreția și glo
ria României socialiste.

POLITIC EXECUTIV AL C.C. AL P.C.R
înflăcărat militant pentru dezvoltarea relați
ilor cu țările socialiste și întărirea unității și 
colaborării lor, pentru solidaritate și colabora
re cu țările în curs de dezvoltare, cu țările 
nealiniate, pentru extinderea, in spiritul 
coexistenței pașnice, a legăturilor României cu 
toate țările lumii, fără deosebire de orinduire 
socială. Prin fermitatea cu care luptați pentru 
așezarea relațiilor dintre state pe baza egalită
ții, respectului independenței și suveranității 
naționale, neamestecului in treburile interne 
șt avantajului reciproc, dați întregii lumi un 
înalt exemplu de responsabilitate pentru cau
za păcii și progresului tuturor popoarelor. 
Prezența dumneavoastră activă, deschisă și cu- 
sejoasă, ca reprezentant al României, In 
montele cele mai importante pe care le 
noaște Istoria contemporană, găsește un 
ternic ecou in opinia publică mondială, 
tribuind la soluționarea constructivă, în 
ritul păcii și progresului, a problemelor < 
plexe ale umanității. Lupta dumneavoastră 
consecventă pentru triumful cauzei destinderii, 
securității și colaborării, inițiativele și efor
turile pe care le depuneți pentru stingerea fo
carelor de conflicte și încordare, pentru solu
ționarea pe cale politică, prin tratative, a tu
turor problemelor litigioase, pentru lichidarea 
subdezvoltării și făurirea noii ordini economice 
internaționale, v-au impus in conștiința po
poarelor lumii ca o proeminentă personalitate 
a vieții politice internaționale, întimpinată cu 
bucurie pe toate meridianele lumii. Ați adus 
și aduceți astfel României un mare prestigiu 
pe plan mondial, făcînd ca țara noastră să 
se bucnre de prietenia sinceră a tuturor na
țiunilor.

Aniversarea zilei dumneavoastră de naștere 
in acest an — anul celui de-al XII-lea Congres 
al partidului și al celei de-a 35-a aniversări a 
eliberării patriei — ne oferă, mult stimate și 
Iubite tovarășe Ceaușescu, prilejul de a vă asi
gura încă o dată de hotărirea noastră fermă 
de a acționa neabătut, strîns uniți In jurul 
dumneavoastră, pentru binele și fericirea în
tregului nostru popor, pentru transpunerea in 
viață ■ mărețului Program al partidului de 
făurire a societății socialiste multilateral dez
voltate și Înaintare a României spre comunism, 
pentru pacea fi progresul umanității.

Vă dorim, din inimă, să ne trăiți intru mnlți 
ani, iubite tovarășe Ceaușescu, să aveți multe 
și mari satisfacții In 
activitate, Împreună 
Ceaușescu, eu toți cei 
vă afla ți mereu iinăr 
fruntea partidului șl statului, 
aceeași fermitate și înțelepciune destinele po
porului nostru, Înaintarea patriei pe calea so
cialismului, libertății, independenței și prospe
rității I

Primiți, 
care v-o 
noastre: 
Ceaușescu î*

COMITETUL POLITIC EXECUTIV 
AL COMITETULUI CENTRAL 

AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

mo-
> cu- 

pn- 
con- 
spt- 

com-

intreaga dumneavoastră 
cu tovarășa Elena 

dragi șl apropiați. Să 
și plin de energie în 

conducind eu

vă rugăm, urarea tovărășească, pe 
adresăm cu toată căldura inimilor 
„Ij mulți ani, tovarășe Nicolae

— Cum răspund băieții soli
citărilor 7

— Ca de obicei, bine. Cei 
mai mulți dintre ei au o ex
periență bogată și au simțit 
din plin binefacerile acumulă
rilor din etapele de pregătire 
fizică la munte. Edificator este 
faptul că la primele crosuri 
pe distanța cunoscută (Poiana 
Brașov — Cristianul Mare și 
retur), traseul era parcurs In 
45—50 de minute. Acum, după 
două săptămîni, timpul s-a 
redus la 33—35 de minute. 
Draica, Alexandru ți Rusu vin 
mereu în fruntea plutonului. 
Și probele de control cu hal
tera ne arată creșteri substan
țiale. Petre Dicu (cat. 90 kg) a 
ajuns să ridice la piept halte
ra care cîntărește 135 kg, re
cord al celor de categoria 
grea. Tînărul Gheorghe Minea 
a reușit să pună la piept hal
tera cu 130 kg. Și el cîntă
rește doar 74 kg I Și Draica a 
progresat cu 20 kg. A ridicat 
zilele trecute 120 kg. Și exem-

BOXERII DIN LOTUL DE 
TINERET AU EVOLUAT LA 

CONSTANȚA
Sala sporturilor din Constanta 

a găzduit o atractivă reuniune 
pugilistică la care au participat 
componențli lotului de tineret și 
sportivi de la Farul. Gala a fost 
urmărită de peste 2500 de specta
tori, care au încurajat șl aplaudat 
cu multă căldură evoluțiile pugl- 
llștilor. iată rezultatele Înregistra
te, în ordinea disputării meciuri
lor, primii fiind sportivii din lot: 
N. Crăciun b.ab.l (rănire) Săli 
Adem, N. Șeitan b.ab.l Aii Nazlv, 
L Panaite (lot) b.p. AL Crișan 
(lot), Fl. Tfrcomnicu b.p. Mustafa 
Ghemal, V. Ioana b.ab.3 AH Is
mail, Gh. Preda (lot) b.ab.l I. Jo- 
ița (lot), D. Voinescu p.p. P. Că- 
prărescu C. Ștefanovici p.p. M. 
Mihalache, E. Bihorean p.p. Fare- 
din Ibraim.

DIVIZIILE A Șl B DE VOLEI
(Urmare din pag 1)

jucînd in deplasare, a pierdut 
partidele cu formațiile bucu- 
reștesne. Pe teren propriu, e- 
chipa lui AL Manț este 
botărită să-și ia revanșa, așa 
cum a resușit și in alte rinduri. 
Bănuim că, duminică. Saia 
sporturilor din Baia Mare se 
va umple pină la refuz la ora 
derbyului. Celelalte meciuri ale 
etapei : Delta Tulcea — »U“ 
Cluj-Napoca. CJS.M. Suceava — 
Silvania Șimleu SilvanieL 
CJS.U. Galați — Viitorul Ba
cău, Politehnica Timișoara — 
Universitatea Craiova. Steaua
— Tractorul Brașov (sala Fk>- 
reesca, oca 12,30).

in campionatul feminin, me
ciul cel mai knportanx se des
fășoară la Craiova, intre Uni
versitatea și C.S.U. Galați. Ce
lelalte jntilniri : Maratex Baia 
Mare — Penicilina Iași, CJS.M. 
Sibiu — Universitatea Timișoa
ra, „U“ Cluj-Napoca — Știința 
Bacău. Farul — Rapid ți Di
namo — Chimpex Constanța 
(sala Dinamo, ora 10).

Tot astăzi, echipele Diviziei 
B (masculin și feminin) debu
tează In turul trei al campio
natului.

NOI RECORDURI ALE 
TINERILOR VITEZIȘTI

• „Cupa Harghita" la patinaj 
viteză, organizată de C.J.E.F.S. 
Harghita pe pista de la M. Clue, 
a reunit »2 de seniori, juniori ți 
copil- Cu acest prilej, bucureștea- 
nul Orlando Crlstea, elevul antre
norului Ștefan Demenl, țl-a con
tinuat seria recordurilor la spe
ranțe, Încheind proba de 500 m cu 
55,3 (v.r. 55,6). Iată învingătorii pe 
categorii de participant!: seniori
— Magda Szoldsl (Tractorul Bra
șov), Gh. Plrv (I.K.F.S. Buc.); 
juniori I — Eva Molnar (S.C. M. 
Cluc), A. Bakoț (Mureșul Tg. Mu
reș) ; juniori n — Marla Pardl și 
Sorin Anghel (ambii de la C.S.Ș. 
Viitorul Clu1-Napoca); copil I — 
Ibolya Satmari (Mureșul Tg. Mu
reș), Z. Zakarlas (C.S.Ș. M. Cluc); 
eopli II — Anemarie FoIImer șl 
Orlando Cristea (ambii C.S. Șco
larul Buc.); speranțe — EnlkO 
Bașa și A Vitoț (ambii C.S.Ș. M. 
Cluc): șoimi — Gabriela Peter șl 
E. Balaș (M. duc). Pe echipe tro
feul a revenit localnicilor. (V. 
PAȘCANU — eoresp.).
• In cadrul unul concurs ante

rior, ttnărul vitezist T. Kopacz 
(S.C. M. Clue) a stabilit un nou 
record la juniori H in proba de 
5 000 m, cu 6:31,1 (VJ. 6:37,40).

DE AZI, LA MIERCUREA 
CIUC, PATINATORII JUNI
ORI IȘI VOR DESEMNA 

CAMPIONII
Campionatul republican de poll- 

atlon rezervat juniorilor de toate 
categoriile tșt va derula, tneeplnd 
de astăzi, ultimele secvențe pe 
pista naturală din M. Cluc. Iți vor 
disputa tntlletatea alergători din 
Brașov, Tg. Mureș, București, 
Cluj-Napoca șl alte centre din 
tară.

piele ar putea continua.
— Cind vor avea Ioc pri

mele concursuri ?
— Chiar la sfîrșitul acestei 

săptămîni este programată pri
ma etapă a Diviziei. Dar, a- 
ceste întreceri fac parte din 
planul nostru de pregătire. 
Ele au mai mult un caracter 
de verificare a potențialului 
de luptă al sportivilor fruntași. 
Prima echipă a țării trebuia 
să participe, între 27 și 30 ia
nuarie, la un turneu interna
țional, la Klipan (Suedia). Am 
considerat însă că este mai 
bine să ne pregătim In liniște, 
acasă. Și am renunțat Ia a- 
ceastă deplasare care ne obli
ga să nu ne îndeplinim așa 
cum trebuie planul de pregă
tire. între 1 ți 4 martie vom 
fi prezenți la un concurs foar
te dificil, turneul internațio
nal „Ivan Podubnîi", la Minsk. 
Apoi vor urma concursurile 
asemănătoare din R.F.G. ți 
Bulgaria. Toate acestea consti
tuie pentru noi teste de veri-

DIVIZIA A LA BASCHET FEMININ SE RE 
DERBY : CRIȘUL - UNIVERSITATEA TI!

Campionatul național de baschet 
feminin se reia astăzi prin etapa 
a 9-a, în cadrul căreia este pro
gramat derbyul dintre Crișul Ora
dea și Universitatea Timișoara, e- 
chipe aflate (la egalitate de 
puncte) pe locurile 1—3 în clasa
ment. inițial, meciul se anunța 
echilibrat, dar suspendarea pe 6 
etape a timișorencei Rodica Golan 
(pentru neprezentare la ultima 
acțiune a lotului olimpic) lasă să 
se întrevadă un plus de șansă o- 
r&dencelor, care alcătuiesc un lot 
omogen, combativ, eficace. Men
ționăm că, tot de astăzi, intră în 
vigoare și suspendările (pentru 
același motiv ca al Rodicăi Goian) 
jucătoareloi Mariana Andreescu 
(Rapid) — 4 etape și Mariana San
du (Progresul București) — 8
etape.

Programul complet al etapei 
(Intre paranteze, locurile în clasa
ment) : Crișul (2) — Universitatea

Timișoara (3), Ra 
greșul (10), Moba 
(12), C.S.Ș. Ploid 
tehnica București 
șov (7) — Voințd 
„UM Cluj-Napoca

• Divizia mase 
cu întîlnirile eta 
turului: Steaua (
— în tur 10C—76 
sitatea Timișoara
— 61—74 și 7fl— 
ca (4) — Dinamo 
77—99, Farul (3 
București (11) — 
C.S.U. Sibiu (10) 
73—85 șl 73—80, C. 
C.S.U. Brașov d 
65—80
• Etapa din 2u 

minată, a fost m 
fel: Divizia A (d 
(după-amiază) și 
mineață); Divizia 
bruarie (după-am

ATENȚIE CONCURSURILOR ATLETICE
Verificarea stadiului de pregătire 

a atleților se face cel mai bine 
cu prilejul diferitelor concursuri, 
fie acum iarna, fie în timpul se
zonului în aer liber. în această 
idee, federația de atletism preci
zează că linia metodică de pregă
tire a atleților nu numai că nu 
exclude organizarea de concursuri 
de sală ci, dimpotrivă, le recla
mă ca o necesitate. De aceea, 
FJt.A. recomandă ca în perioada 
următoare să se ia măsurile ne
cesare pentru organizarea «ăptă- 
mînală de concursuri de sală, 
județene și interjudețene, pentru 
copil, juniori și seniori.

Consiliile județene pentru edu
cație fizică șl sport, prin comi
siile lor de atletism, trebuie sâ în
tocmească regulamentele de des

fășurare a acesta 
să urmărească d 
in condițiile cele

In București, cu 
de atletism din 
„23 August-, eon 
programate la 
scurte. Astăzi șl 
„Cupa Viitorul- d 
m.

In luna februaj 
figurează irm ă toi 
„Cupa C-^^’Jui J 
tar- — semori și 
le de 3 și 4, „Cud 
nlori (Intern ațic-ri] 
rie, „Cupa Rapid 1 
m la 11 februar 
municipale de ser 
la H—18 șl pentrt 
ia M—25 februarie

CAMPIONATUL DE RADIOTELEGRAFIE SAI
Cei mal buni radiotelegrafist! 

sportivi seniori din țară — repre- 
zentind radiocluburlle județene 
din Prahova, Constanța, Timiș, 
Iași, Suceava, Cluj, Bacău, Bihor, 
Buzău, Mureș, Sălaj, Brașov și 
Municipiul București — s-au între
cut timp de trei zile la Hadloclu- 
bul central, în cadrul Campiona
tului republican de radiotelegrafie 
sală. Cele două probe de viteză — 
recepție șl transmitere — au fost 
eîștlgate de Gheorghe Cîmpeanu, 
din Ploiești, care a recepționat 
220 semne pe minut la Utere și 
310 semne pe minut la cifre și a 
transmis 193,53 semne pe minut la 
litere și 213,86 semne pe minut la 
cifre. La proba de regularitate, pe

„CUPA CARAIMAN- LA 
SCHI FOND (JUNIORI)

Azi, de la ora 13, în stațiunea 
Bușteni, de la poalele Caralmanu- 
lui și Coștilei, cei mai talentați 
schiori fondiști juniori din Uniu
nea Sovietică, Bulgaria, R. D. Ger
mană, Iugoslavia și România se 
vor întrece în tradiționala compe
tiție „Cupa Caralman". Organizato
rii au luat toate măsurile pentru 
desfășurarea Întrecerilor în cele 
mai bune condiții. Sîmbătă vor avea 
loc cursele individuale pe distan
țele de 5 km pentru junioare și 15 
km pentru juniori. Duminică se 
▼or disputa probele de ștafetă 
3X5 km pentru fete și 3X10 km 
pentru bălețL întrecerea consti
tute imul dintre importantele tes
te ale schiorilor juniori Înaintea 
„Cupei Prietenia*.

CONCURSURILE DE BOB 
LA DISCREȚIA 

CAPRICIILOR VREMII
Deoarece timpul a eontinuat 

să fie nefavorabil desfășurării 
întrecerilor de bob de îa Si
naia (unde ieri a plouat), .Cupa 
F.R.B.S." a fost amînată. După 
toate probabilitățile, competi
țiile programate să aibă loc 
astăzi ți mîine, „Trofeul Car- 
pați" (internațional) ți campio
natul național, vor fi ți ele a- 
mînate. Totuși, dacă In cursul 
acestei nopți se va produce o 
modificare substanțială a stării 
vremii, concursurile amintite 
se vor disputa dumidlcă, In 
două manșe.

primul loc •-« sl4 
dlzi Constanța, el 
locurile secunde ■ 
cep tie ți transmit 
ti In acest an, el 
euțl, primele locul 
țlte aproape In | 
cel doi sportivi I 
cerile acestui caJ 
eat o reală crestei 
toate punctele dJ 
a-a datorat In pJ 
pregătiri a majol 
țllor, precum ți [ 
drul seniorilor, d 
așteptare, a prim 
flștl provenițl dl 
lor. Dintre acești, 
nat Îndeosebi k 
din Prahova, ela 
la probele de re 
eepțle viteză. R< 
regularitate — 
(campion repubU 
Gheorghe Cîmpea 
hai Budlșteanu 4 
Municipiul Bucur 
». Constanta; re« 
Gheorghe Cimpea 
publican) 13S1 p 
1 Z35 p, 3. Mihai I 
transmitere vltezi 
Cîmpeanu (cam 
1 196,05 p, J. Radu 
>. Constantin Băi 
p. (ion hoabAn)

SE REIA DII 
HANDBAL

Dupâ o neaștei 
efalpele feminine 
Divizia A își reia 
rea cu etapa a V- 
gramul este urmi 

a BUCUREȘTI: 
Progresul
• TIMIȘOARA: 

Stfiinta Bacău
• BUCUREȘTI: 

«tractorul Baia M
• BRAȘOV: Ru 

feețîa București
• CONSTANTA 

Mureșul Tg. Ifiure

SFERTURILE
ALE C.C.F^

MASC
(Urmare di

Ccare care ne vor ajuta in 
stabilirea formației pentru 
campionatele europene de la 
București.

— Față de echipa de anul 
trecut sînt posibile schimbări ?

— Deși există în lot mulți 
sportivi consacrați, la noi nu 
este nimeni selecționat dinain
te. Cine se pregătește mai 
conștiincios și se prezintă mai 
bine în concursurile de verifi
care face parte din formație. 
Cine nu, nu ! De pildă, Ivan 
Savin n-a dat satisfacție In 
competițiile de anul trecut, o- 
ferindu-i prima șansă lui Va
sile Andrei, care l-a și învins. 
Acum, Andrei a făcut progre
se mari, lucrează cu multă 
ambiție la antrenamente ți 
cred că va „prinde" echipa. 
Progrese „amenințătoare" pen
tru titulari (N. Gingă ți Gh. 
Ciobotaru) au făcut și tinerii 
Nicolae Zamfir ți Gheorghe 
Minea. Dar să așteptăm con
cursurile. Ele vor fi mai edi
ficatoare...

n-au avut un 
cu... flori în ei 
a C.C.E. Dibt 
s-a calificat 
chipei Valur Re 
și 20—20 (ega
registrat în sal 
Ploiești !), iar I 
pisa Alicante 
Fredericia (D 
16—12 (acasă), c 
sare : 19—20. Și 
nunt : să nu ui 
niolilor în joi 
propriu (pe car 
tati să piardă...’ 
plasare.

Așa cum i-ar 
pe cititorii noși 
au fost supuși d 
ți al echipei n 
Vlase, la o pr 
de intensă. Fot 
este următoarea 
Claudiu Ioncsct 
rău. Adrian < 
Grabovschi, Ol 
Mircea Ștef, G 
cea Bedivan, I< 
Matei și Dumi 

Meciul va 
cuplul de 1 
Mosnika Zlatk< 
Branko. Meciul 
ti la 4 februa 
(ora 12,30), ți t 
arbitrii franc 
Lux.



Ieri, Ia sediul r. P. fotbal

s-au tras la sorți ONORAȚI CUPA!
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„16“-IMILE
CUPEI ROMÂNIEI LL

Ieri a avut Ioc la sediul F.R.F. 
tragerea la sorți a 16-imllor „Cu
pei României" ’ ' ’ ’ * ‘
care intră în 
18 divizionare

la fotbal, faza în 
competiție și 

A. " “
ed e

Iată programul:
Sticla Arieșul T. 
F.C. Constanța 
Victoria Cărei 
Muscelul C.-.!ung 
Chimia Brazi 
Minerul Ghelar 
Dinamo Slatina 
„U“ Cluj-Napoca 
Construct, iași 
St. roșu Brașov 
Metalul București 
Laminorul Nădrag 
F.C.M. Galați 
Energia Gh. Gh.*Dej — Politehnica Tim. 
Olimpia S. Mare — Politehnica iași 
A.SA. Tg. Mureș — Gloria Buzău

— C.S. Tîrgoviște 
—. Steaua 
— Sportul stud. 
— Dinamo 
— F.C. Baia Maro 
— F.C. Argeș
- Chimia Rm. V. 
— S.C. Bacău
- Jiul
- U.T.A.
— Corvinul
— Univ. Craiova
— F.C. Bihor

Aceste meciuri se vor disputa 
miercuri 28 februarie, de la ora 
15, primele echipe fiind gazde. Ex
cepție iac ultimele două partide, 
care se vor disputa pe terenuri 
neutre.

Reamintim clauzele regularaen- 
taotde calificare In caz de ega- 
uAHBh la scor egal după S3 de 
minute se vor desfășura două re
prize de prelungiri a cîte 15 mi
nute; dacă egalitatea persistă șl 
după 120 de minute, se va califica 
echipa aflată tn deplasare ; excep
ție vor face ultimele două meciuri, 
m care se tntîlnesc echipe de Di
vizia A (Olimpia — Politehnica 
Iași șl A.S.A. Tg. Mureș — Glo
ria) tn care, după 120 de minute, 
va intra în vigoare criteriul lovl- 
turllor — serH de cinei — de la 
n m.

Ieri Ia amiază s-a consu
mat primul eveniment oficial 
al noii stagiuni fotbalistice : 
tragerea la sorți a 16-iniilor 
cupei, etapă care va și des
chide, practic, sezonul 1979, 
fiind programată în „avanpre
miera- campionatului. Acest 
moment (rar pentru ea) de 
exclusivitate ne oferă și nouă 
ocazia să amintim sau să re
amintim cîteva dintre marile 
doleanțe privind cupa. între
cerea nr. 2 a fotbalului nos
tru, deși a primit cîteva do
vezi palpabile de reconside
rare, rămine totuși intr-un 
plan prea îndepărtat în suita 
de preocupări ale federației 
și — mai cu seamă — ale 
cluburilor și asociaților. Da
că federația a În
cercat, și credem 
că va mai în
cerca, să-1 îmbună
tățească 
marea, In 
disputarea 
la mijloc 
intr-o succesiune .
tocmai in faza decisivă (se- 
mîfina listele, finalistele șl câș
tigătoarea sînt desemnate, 
deseori, pe durata 
tămini !), cluburile 
țiile demonstrează, 
cazuri, că tratează 
pe o corvoadă...

Una dintre cele mai nesănă
toase șl dăunătoare atitudini, 
instaurată printre echipele 
noastre, de A sau B, este a- 
ceea că — dacă situația uncia 
sau alteia este precară in 
clasament — nu mai acțio
nează cu toată convingerea in 
partidele de cupă ! ? Ca șl 
cum, lăsînd la o parte meri
tuoasele date de palmares ob
ținute prin victoriile din cu
pă, această prezență intr-o a 
doua întrecere oficială ar 
epuiza forțele unei echipe. 
Acum citeva zfle, agențiile de 
presă anunțau că, după patru 
meciuri (cu prelungirile res
pective), Arsenal Londra a re
ușit să se caUflce în 
fanile Cupei Angliei & Mța

echipei, ajunsă acum în liga 
a Hl-a, Sheffield Wednesday! 
Nici una și nici cealaltă din
tre combatante n-a găsit că 
această luptă le-ar slei for
țele. Dimpotrivă. După cum 
declara F. Taylor, unul din
tre antrenorii Arsenalului, 
„meciurile în serie din cupă 
ne-au fortificat și fizic și mo
ral-. Or, multe dintre forma
țiile noastre, în loc să utili
zeze cupa drept o cale efici
entă de â se perfecționa prin 
jocuri, prin jocuri oficiale, 
caută să șteargă cit mai re
pede din programul tor a* 
ceasta obligație 
oală.
xuri cînd 
rile de

«£ubUvviei*ti
progra- 

dorința de a evita 
etapelor finale fie 
de săptămină, fie 

amețitoare

____  a- 
unel sfip- 
și asocia- 
în multe 
cupa ca

_ _____ competițio-
Am înregistrat și ca- 

“ s-au trimis, la jocu- 
cupă, formațiile de 
juniori ! 
netă de 
seriozitate, 
glijare a 
bligațil 

ordin pentru orice echipă. 
Adeseori am constatat că clu
buri șl asociații mai mici, 
fără renume, au luptat cu o 
ardoare și un elan remarcabile 
în aceste partide. Amintiți-vă 
de C.I.L. Gherla, sau C.I.L. 
Blaj, autoarele unor victorii 
de răsunet In fața unor „nu
me mari- ; ca să nu mai vor
bim de F.C.M. Reșița. Ane- 
șul Turda, C.S.U. Galați, Chi
mia Rm. Vîlcea, Foresta Fălti
ceni, divizionare B ta perioa
dele respective, clștigătoare de 
cupă sau finaliste merituoase.

Onorați cupa ! Propuneți-vă 
de pe acum, din aceste zile 
etnd pregătiți noul sezon, să 
faceți din etapa de la 28 fe
bruarie startul noului nos
tru sezon, un moment de re
valorizare a acestei compe
tiții, așa de generoasă in lan
sări de nume mid și necu
noscute și așa de aspră cu 
„blazoanele- care o desconsi
deră ! Este prima și marea 
•bligație a celor 32 de con* 
curente din 16-imi pentru 
■oul an fotbalistic 1979 !

Dovadă

Eftimie IONESCU

A“ ALEARGĂ, ACUMULEAZĂ ENERGIELOTUL

Pe terenul din Poiana, Ștefan Covaci urmărește antrenamentul 
lelecționabililor. De la etinga : Vigu, Voicilă, Iordănescu.

Foto : M. RAHOVEANU
bianța „consacraților", sub 
privirile mai mult decit cu
rioase ale lui Duda Georgescu, 
care vede în cei patru „in
truși" tot atîți adversari reali 
de compartiment.

Cine sînt cei patru, după a- 
eeste prime luări de contact ? 

Buzoianul STAN este consi
derat aici ca fiind vtrfui cel 
mai complet, cu calități medii, 
dar cu un curaj deosebit fn 
forțarea apărărilor (la modul 
Manolache). PARASCHIVESCU 
pare a avea, în cel mai înalt 
grad, simțul golului, el ata- 
clnd poarta indiferent de po
ziție, deși o face cu mijloace 
tehnice mai modeste. VOICI
LĂ este, evident, cel mai ra
finat din punct de vedere teh
nic și are șutul cel mai 
puternic și mai corect 
CAMATARU întrunește cele 
mai multe speranțe prin 
calitățile sale naturale de 
Înaintaș potrivit spargerii

(Urmare din pag. 1)

„loturi 1979" o constituie... nou 
veniții Voicilă, Paraschivescu, 
Stan și (firește) Cămătaru, ca
re poate fi considerat ca ata
re. Prezența acestor patru 
vlrfuri lasă să se întrevadă că 
lotul (fie câ e vorba de lotul 
A sau cel olimpic) încearcă 
să forțeze limitele binecunos
cute ale jocului nostru ofen
siv. Veți spune, poate, că a- 

*8ucerea a doi jucători din Di
vizia B (la care se poate a- 
dăuga și Stan, pînă de curînd 

tîn al doilea eșalon) ar fi doar 
o nouă creștere cantitativă a 
lotului pregătit de Constantin 
Cernăianu și Gheorghe Staîcu 
(care sînt supravegheați de 
Ștefan Covaci, dar care le-a 
dat celor doi deplină putere în 
conducerea preparativelor). Ia
tă, însă, că cei patru s-au in
tegrat cu destul curaj în am-

PE MICUL ECRAN
SIMBATA 27 IANUARIE, 

ora 15,05 : Pregătiri pentru a- 
pro platele starturi (grupaj 
realizat de Cornel Pumn ea ți 
Sorin Satmari) ; ora 15,20 : 
„Mirajul mingii- (reportaj de 
Gh. Frunză) ; ora 15,30 : 
Handbal masculin, Huttenberg 
(R.F.G.) — Minaur Baia Mare 
în „Cupa Cupelor- (rezumat 
primit de la Giessen ; comen
tator — Călin Antonescu).

DUMINICA 28 IANUARIE, 
ora 15,40 : Tenis Magazin —

emisiune cu invitați : Virginia 
Ruzici. Stefan Georgescu. Ale
xandru Lăzărescu, Tiberiu 
Grad, Mihnea Năstase ; era 
17,50 : Handbal masculin, Di
na no București — Calpisa 
Alicante, med în Oupa Cam
pionilor Europeni (transmisiu
ne directă de la Palatul spor
turilor ; comentator — Cristi
an Topescu) ; ora 19,35 (pro
gramul n) : „Telerama sport" 
(emisiune de Dumitru Tănă- 
sescu).

fronturilor. Care va fi rezulta
tul acestei „bătălii pentru suc- 
eesiune- ? El nu poate fi de- 
cft pozitiv, cu atît mai mult 
eu cît a stimulat foarte mult 
energiile lui Duda Georgescu, 
•cesta din urmă întrunind, în 
continuare, sufragiile multor... 
coechipieri.

Cîteva cuvinte despre absen
tee notabile de la ultimul joc 
de verificare. Dumitru este In 
continuare indisponibil, ca ur
mare a unei crize de lombo- 
•Ciatică. Iordănescu a reluat lu- 
crul după o scurtă indisponibi
litate. El nu va putea partici
pa, Insă, la jocurile de pregă
tire din Bulgaria, deoarece tși 
va susține In acea perioadă 
examenul de stat la A.S.E. 
Absența lui Same, In jocul cu 
Politehnica lăți ți prezența 
kti in cadrul echipei Steaua se 
datorează faptului că interna
ționalul a acuzat o creștere de 
tensiune la altitudine, el fiind 
wrpus unui prim control me
dical care a determinat „eobo- 
rirea“ lui din Poiana Brașov. 
In primele zile ale săptămlnii 
care urmează Sameș va fi su
pus unui control medical ge
neral, la central de medicină 
sportivă „23 August" din Bucu
rești, pentru a primi avizul. 
Ceilalți componenți ai lotului 
A sînt „buni de lucru", eu ex
cepția lui Bălăci, accidentat 
In jocul eu Politehnica Iași, In 
urma unei ciocniri eu Naște. 
Nu e nimic grav, e vorba de 
• contuzie mai dureroasă.

Duminică după-amiază lotul 
va reveni In București, Iși va 
eontinua pregătirile, va susți
ne un meci la Alexandria (4 
februarie), după care va pleca 
pentru trei jocuri de pregătire 
In Bulgaria. Aceste trei me
ciuri se vor desfășura la 7, 11 
și 14 februarie, In sudul Bul
gariei, unde se contează pe 
terenuri de... primăvară. Tes
tele vor putea face bilanțul 
primei etape de pregătiri, eu 
atft mai mult eu cît tn primul 
șl ultimul joc „tricolorii" noș
tri vor avea de înfruntat to
tul A al țării gazdă.
-----------------------• UNDE

LOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ
NUMERELE EXTRASE LA TRA

GEREA LOTO DIN 26 IANUARIE 
1979. Extragerea I: 79 59 85 39 29 
40 83 76 30; extragerea a Il-a: 74 
S3 78 71 88 57 14 20 53. FOND TO
TAL DE C1ȘTIGURI: 1.135.769 lei, 
din care 207.899 Iei REPORT LA 
CATEGORIA 1.

Astăzi este ULTIMA ZI pentru 
depunerea buletinelor la concursul 
PRONOSPORT de duminică 
ianuarie 1979, care cuprinde 
meroase întâlniri echilibrate 
campionatele italiene (prima 
pâ a returului Diviziei A șl a

23 
nu- 
dln 

eta
n-a

etapă a turului Diviziei B).
ASTĂZI este ULTIMA ZI 

pentru procurarea biletelor 
tragerea LOTO 2 de mîlne.

Si
Ia 

____ 28 
ianuarie 1979, la care se pot obți
ne autoturisme și importante cîș- 
tiguri în numerar : bineînțeles, țl- 
nînd seamă eă NUMAI CINE 
JOACA POATE CIȘTIGA 1 Tra
gerea va avea loc mîine. la ora 
17, In sala clubului Progresul din 
București, str. dr. Stalcovid nr. 
42 ; panoul cu numerele cîștigă- 
toare va fl televizat în cursul 
serii.

SIMBĂTA
ATLETISM : Sala .23 Au

gust-, de la ora 9.» și 15.30 : 
concurs pentru Juniori I și 
m dotat cu „Cupa Viitorul-.

BOX : Sala Giuleștl, de la 
ora 17,30 : gală In cadrul
wCupei 16 Februarie-.

BASCHET : Sala Floreasca, 
de la ora 16,30 : Rapid — Pro
gresul (LA), Steaua — LCJE.D. 
(m.A).

JUDO: Sala Olimpia, de U 
ora 15: prima etapă a campio
natului republican pe echipe- 
juniori.

LUPTE : Sala Steaua, de la 
ora 10 și 17 : prima etapă a 
Diviziei la greco-romane.

VOLEI : Sala Electronica, 
ora 16 : Calculatorul — Brai- 
conf Brăila (f. E).

In perspectiva noului

NICOLAE PROCA „S-AR PUTEA
01 FRUCTELE NOASTRE

SA SE CO AC A... PRIMĂVARA!"
Oltului 

de pe 
n-au dis- 
rutieră se, 
vremea e 

plutonul 
19 fotbâ- 

susți-

Șoseaua de pe malul 
es.;e udâ, alunecoasă ; 
asfalt, urmele zăpezii 
părut încă ; circulația 
desfășoară din plin ; 
cețoasă și rece, dar 
roșu-albastru al celor 
Ești tirgovișteni rulează 
nut spre piatra kilometrică unde 
antrenorul Nicolae Proca așteap
tă cu ochii pe cronometru și 
dictează — cu iuțeala și preci
zia unul crainic reporter la at
letism — numele și cifrele pe 
care secundul său, profesorul 
Gheorghe Becheanu, le notează 
riguros : — Ștefănescu 5,20... Ni- 
culescu 5,24... Marinescu... 5,30... 
Furnică și Pitaru... 5,35... Gheor- 
gbe și

CJS. 
doua 
3X1600 _ __________
toane de iarnă de la 
începută la 10 ianuarie. In timp 
ce medicul echipei, dr. Gheor
ghe Urnea, ia pulsul jucătorilor, 
Nicolae Proca face citeva apre
cieri : „După primele șapte zile 
de pregătire, Ia 17 ianuarie am 
dat prima oară această probă. 
Atunci, din cei 19 componenți 
al totului, 11 nu s-au încadrat 
In cele 6 minute impuse. Azi 
Ciur. — reportajul nostru este 
efectuat jd 25) toți jucătorii au 
tocit, In toate cele 3 reprize, 
tai limitele baremului. Este de
monstrația faptică, cifrică a uti
lității pregătirilor făcute, a creș
terii capacității de efort, obiec
tivul central pe care nl l-am 
propus-.

Profesorul Becheanu (fost Ju
cător ai echipei) și doctorul 
UoOea corelează rezultatele tes
tului cu cele ale probei Astrand 
(efectuată în aceeași dimineață) 
șl constată că jucătorii cu cele 
mai bune rezultate Astrand au 
foot și fruntași la 3X1600 m. In- 
tr-e ordine aproximativă : Ște
fănescu, Marinescu, Nlculescu, 
Pitaru, Furnică, Alexandru.

Conducătorul lotului în perioa
da pregătitoare, Constantin Io- 
nescu, apreciază disciplina tu
turor jucătorilor, tragerea de 
inimă în executarea programe
lor, participarea lor conștientă, 
atît la antrenamentele propriu- 
zise, cît și la recuperare și la 
tratamentele pentru care 
nea Căcdulata s-a dovedit 
dă excelentă.

Fotbaliștii tirgovișteni 
astfel o perioadă rodnică _  .
ara, in vederea nouhii sezon. In 
care își propun confirmarea po
ziției fruntașe actoale din ela- 

locui 5. Cu excepția lui 
Cuman și Ftorin Grigore, aftațl 
M totul reprezentativ, au luat 
porte la pregătirea de iarnă : 
Stancu Bărbulescu țportari), 
Gheorghe, Enaehe, Ene, Alexan
dru, Pitaru, Dumitrescu (ftin- 
dași), Furnică, Kalto, Tâtaru, 
Ștefănescu, Miu șl Darie (mijlo
cași), Greaca, Sava, 
Mala, Ntouleacu (înaintași). Față 
de serorul de toamnă, două 
noutăți : mljtocașul Darie (32 
■zti) și extremul stingă Ntoules- 
eu (tub 38 de ani), ambU de la 
echipe dîvibovițene de Divizia

Tătaru 5>38...
Tirgoviște dă cea de a 
probă de control de 
m din perioada pregăti-

Căciulata,

sta țiu- 
o gaz-

Încheie 
de to

Marinescu,

C (Progresul Pucioasa, respectiv 
Flacăra Mc reni).

Antrenorul Proca sintetizează : 
^Am lucrat pentru creșterea 
capacității de efort, în principal 
prin mijloace specifice atletis
mului, gimnasticii și halterelor. 
In afara unei înviorări de 30 de 
minute dimineața, am lucrat zil
nic 90—120 de minute înainte de 
masă, în aer liber 
ment fizic, axat pe

(antrena- 
, - _ rezistența

generală, forță in regim de re
zistență, apoi rezistența In re
gim de viteză), efectuînd reface
rea dună efort prin 30 de minu
te de înot în bazinul hotelului. 
După-amiaza am lucrat în sală, 
60—90 minute, cu mingi medici
nale, extensoare, haltere, corză, 
spaliere. Am urmărit forța sub 
toate aspectele, dar și suplețea, 
mobilitatea articulară, detența. 
La fiecare 3 zile, antrenament 
tehnic cu balonul, pe terenul de 
la Bujoreni, pentru sarcini spe
cifice postului sau chiar compar
timentului. Sînt satisfăcut de 
felul cum s-au angajat jucătorii 
in pregătire. Dacă ar fi i ” * 
notez pentru cum au lucrat 
această perioadă, 
note între —8 și 
Alexandru, Pitaru, ,_________
Marinescu, fruntași ai perioadei. 
Remarc progresele 2-2 T222___ ,
mai activ decit în alte perioade 
similare. La fel stau lucrurile și 
cu Isaia, aflat in fața unui 
«ultimatum- Ia care-i aștept răs
punsul în acest retur. Sava a 
cam avut necazuri cu recidiva 
ușoară a unor traumatisme. 
Greaca a început pregătirea o 
Băptămînă mai tîrziu decît restul 
totului, din motive justificate-* 

Exigentul antrenor al tîrgovis- 
tenllor, de obicei „scump la vor
bă- și rezervat în declarații, 
ține să adauge că, în retur, 
speră să culeagă roadele muncii 
din ultima vreme, să constate 
că „s-a copt fructul- și că C. SL 
Tîrgoviște va marca un salt ca
litativ vizibil în joc, mal ales 
sub raportul finalizării. Este, de
altfel, unul din obiectivele __ _ 
pentru perioada următoare, pină 
la primul meci oficial, 2_.i____2
in care își mai propune : îm
bunătățirea și consolidarea capa
cității de efort (pină acum un 
atu principal al echipei), de data 
aceasta insă prin mijloace spe
cifice jocului. Îmbunătățirea ac
țiunilor de recuperare a mingii, 
omogenizarea.

Ce vor face, în continuare, tir- 
goviștenii ?

La 31 Ianuarie vor juca cu Po
iana, la Cîmpina ; Ia 3 februarie 
vor primi vizita echipei Dina
mo ; la 7 se vor deplasa la Pio- 
peni, după care, la 11 și 17 fe- 
nnaarie, vor juca la Tîrgoviște 
cu Petrolul Ploiești și Viitorul 
Seomiceștâ.

Cînd părăseam Căciula ta, 
M tirgovișteni porneau la 
nov antrenament. Alergare 
pantă ! Din pluton, cineva 
teste : ,Jar urcuș !, ‘ 
echipei, Gheorghe

să-i 
în 

aș da numai 
—9. Relev pe 
, Ștefan eseu și

Iui Tătara,

sale

interval

peni, după 
tauerie, v<

cef 
un 
în 

șop- 
_ ____ , . .. Căpitanul

Gheorghe, intervine sec 
metaforic : „Cine vrea să 

sus trebuie să... urce !“
Radu URZI CEA NU

ACTUALITĂȚI • ACTUALITĂȚI
• ASTĂZI ȘI MÎINE, NOI ME

CIURI ALE LOTURILOR A ȘI O- 
IAMPIC. Astăzi, de la ora 15, pe 
stadionul Tractorul din Brașov, 
lotul A susține un med de pre
gătire în compania formației gaz
dă. Mîlne, de la ora U. pe Stadto- 
■d tineretului, are loc partida 
M. roșu Brașov — Lotul alina pic. 
Alte meciuri de pregătire: astăzi, 
MetsTul Plopenl — Steaua fi Au- 
rsl Brad — Corvinul Hunedoara; 
riline: Dinamo Focșani — Dtaamo 
București; U.T.A. — Selecționata 
de tineret a Cehoslovaciei (stadion 
U.TJL, ora 11).

A PARTIDE 
F. C. Bihor — 
>—1 (0-0). Au 
(min. 47 șl 83).______ __
pentru F.C. Bihor, Pamflle (mln. 
40. din penalty) pentru înfrățirea. 
F. C. Bihor a prezentat formația : 
Alba (min. 38 Sebestyen, mln. 42 
VWae) — Horvath, Bigan (mln. (0 
Dmnitrescu), Zare, Kiss — Naom, 
Kun n, Mureșan — Lupău, FI or es
eu (mln. 80 Fodor), Pate (mln. « 
Georgescu). (L Ghișa — eoresp.).

DE VERIFICARE, 
înfrățirea Oradea 
marcat Georgescu 
Ron n (mln. 80)

CJLM. Borzești — Dinamo Bucu
rești 1—5 (0—2). Au înscris: Vrîn- 
ceanu (mln. 7), Țevi (mln. 39, 49 
șl 16). Țălnar (min. 82) pentru 
Dinamo, respectiv Popa (min. 52j_ 
Dtnamovlștiî au prezentat forma
ția: Eftimescu (mln. 35 Anuței; 
min. 97 Ștefan) — Bădilaș (min. 46 
Oprea), Cheran, I. Marin, LucuțA 
(min. <8 Chivu) — Cust r (min. 
M Mușat), I. Moldovan, Dragnea 
— Țălnar, Țevi, Vrînceanu. ' 
Grunzu — eoresp.). C.S.M. 
iești - F. ~ ‘ -
• ARBITRI 

HOTARE. în 8 
lunii februarie, 
arbitri români 
duri in tern ați ou ale peste hotare. 
Astfel, N. RAINEA—M. Buzea șl 
Cr. Teodorescu »vor arbitra jocul 
amical Italia — Olanda, de Ia 24 
februarie, iar trio-ul C. GHIȚA—G. 
Dragomir ș* V. Roșu va oficia Ia 
întâlnirea amicală Turcia — Bel
gia, programată pentru 28 februa
rie fn urma acestui joc, C. Ghiță 
va îndeplini norma de arbitru 
FXFJL.

c.
(Gh. 
Bor- 

Brăila 1—1 (1—0). 
ROMANI peste 
doua jumătate a 
două brigăzi de 
vor conduce me-

MERGEM? • UNDE MERGEM? • —
DUMINICA

ATLETISM : Sala -23 Au
gust-, de la ora 9 : concurs 
pentru juniori I și m dotat 
cu .Cupa Viitorul- ; stadio
nul Olimpia (șos. VUan nr. 
176—204), de M ora 10 : com
petiția de cros .Cupa Olim
po-.

BASCHET : Sala Floreasca, 
de la ora 9,30 : Rapid — Pro
gresul (f.A), Steaua — I.C.E.D. 
(m. A) ; Sala Construcția, de 
la ora 8: Automatica — Știința 
Petroșani (m. B), Academia 
Militară — Letea Bacău (m.B)

BOX : Sala cantinei Grivița 
Roșie (Calea Griviței nr. >63), 
de La ora 10 : gală în cadrul 
.Cupei 16 Februarie-.

HANDBAL : Palatul sportu
rilor și culturii, ora 15 : Uni-

versitatea — Progresul, ora 
16,15 : Rapid—Constructorul B. 
Mare (feminin, Divizia A), 
ora 17,45 : Dinam-o București 
— Balonmano Cal pisa Alican
te (Spania) — în sferturile de 
finală ale C.C.E., meciul tur.

LUPTE : Sala Steaua, de la 
ora 9,30 : prima etapă a Di
viziei la greco-romane.

VOLEI: Sala Dinamo, ora 
10 : Dinamo — Chimpex Con
stanța (f. A) ; Sala Floreasca. 
ora 12,30 : steaua — Tracto
rul Brașov (m. A) ; Sala lost, 
pedagogic, de la ora 9 : Voin
ța — Ceahlăul P. Neamț 
(f. B), Universitatea — Voința 
Craiova (f. B), Confecția — 
Dacia Pitești (f.B); Sala 
Steaua, ora 9 : Steaua II — 
Farul Constanța (m. B).



SPORTUL
In sferturile de finală ale „Cupei cupelor" Ia handbal La Hollywood

ȘAHIȘTII NOȘTRI H.C. MINAUR BAIA MARE A ÎNVINS ÎN DEPLASARE, VIRGINIA RUZICI
IN TURUL III

ÎN TURNEE INTERNATIONALE
După o zi de repaus, finala 

turneului zonal de șah de la 
Varșovia a continuat cu runda 
a patra. în care Mihai Ghindă 
a remizat cu Andras Adorjan. 
rezultat consemnat și în parti
da Gyula Sax — Jan Smejkal. 
Eduard Prandstetter l-a învins 
pe Aleksandr Sznapik. iar par
tida dintre marii maeștri Flo
rin Gheorghiu și Zoltan Ribli 

clasament 
(ambii 
(Ceho- 

puncte, 
(Româ- 

__ , _ r _ _ _  (Româ
nia) — 2 p, Ribli (Ungaria) —

s-a întrerupt. în 
conduc Sax, Adorjan 
Ungaria) și Smejkal 
slovacia) cu cîte 2‘/j 
urmați de Gheorghiu 
nia) — 2 p (11 Ghindă

l*/i (1). Prandstetter (Ceho
slovacia) și Sznapik (Polonia) 
— cîte 1 p.

în runda a treia a .Cupei 
Europei" la șah pentru junioa
re, competiție care se desfă
șoară în localitatea iugoslavă 
Kula, jucătoarea româncă Vio
rica Ilie a învins-o pe Simona 
Peters (Belgia), iar Marina Po- 
gorevici a pierdut la Marta 
Kovacs (Ungaria). în clasament 
conduc Nana Ioseliani (U.R.S.S.). 
și Deborah Sevans (Țara Ga
lilor), cu cîte 2 puncte și cîte 
o partidă întreruptă. Viorica 
Ilie (România) ocupă locul 
șase cu l’/s puncte.

PREZENȚE ROMANEȘTI

23-22, Pt T.V. HUTTENBERG
GIESSEN, 26 (prin telefon). 

Vineri seara, 2 000 de specta
tori au urmărit In Osthalle din 
localitate meciul tur din cadrul 
sferturilor de finală ale „Cupei 
cupelor" la handbal masculin 
dintre echipele T.V. Huttenberg 
și H.C. Minaur Baia Mare. Ju- 
cînd foarte bine. în special în 
repriza secundă, handbaliștii 
băimăreni au obținut o meri-

tată victorie cu 23—22 (11—12). 
Pentru echipa noastră au mar
cat : N. Voinea, Boroș ți Pal- 
ko — cîte 5, Panțîru 4, Miro- 
niue ți M. Voinea — cîte 2. 
De Ia gazde cele mal multe 
goluri au fost înscrise de 
Ohly 9 ți Spengler 4. Returul 
va avea loc sîmbătă 3 februa
rie, la Baia Mare.

NEW YORK, 26 (Agerpres). 
în turul II al turneului inter
național feminin de tenis de la 
Hollywood (Florida), jucătoa- 
rea româncă Virginia Ruzici * 
învins-o în două seturi, cu 
6—4, 6—2, pe americanca Betty 
Ann Stuart. în alte partida 
s-au înregistrat următoarele 
rezultate : Dianne Fromholtz
— Sue Barker 6—4, 6—4 ; Vir
ginia Wade — Betsy Nagelsen 
6—4, 6—1 ; Greer Stevens 
Janet Newberry 6—1, 6—4.

TENISUL MONDIAL SUB ASALTUL
• Trei generații în clasamentul „primilor 10“ • Bjorn 
Borg de două ori campion mondial • Un junior pe 
podium • Năstase și Ashe se mențin în cursă • Suita 

ale sezonuluimarilor turnee

• PATRU PRACTICANȚI 
AI SĂNIEI DE PERFORMAN
ȚA — Elena Stan, Maria Ma- 
ioru (în proba de simplu). Vic
tor Anghel și Iacob Ispas (la 
dublu), însoțiți de antrenorul 
Valentin Paiuc — iau parte, 
astăzi și mîine. la campionate
le mondiale găzduite de stațiu
nea vest-germană Konigssee. 
Este prima participare a re
prezentanților țării noastre la 
competiția majoră a acestui 
sport.

e UN GRUP DE PATINA
TORI DE VITEZĂ, format din 
Agnes Rusz, Eva Szigheti. Mir
cea Vrînceanu și Cornel Mun- 
teanu, va participa la două 
concursuri internaționale pe 
pistele din localitatea ceho
slovacă Svratka (27—28 ianua
rie) și de la Budapesta (31 ia
nuarie — 1 februarie).

• TREI MEMBRI AI LO
TULUI OLIMPIC DE 
NAJ VITEZA. . Vașile 
Dezideriu Jenei și 
Erdely. au plecat la 
unde vor lua parte la

PATI- 
Coroș, 

Andrei 
Inzell, 
cîteva

UN INTERVIU

concursuri premergătoare cam
pionatelor mondiale de seniori 
și juniori.

• IN SALA PIERRE DE 
COUBERTIN DIN PARIS în
cep astăzi întrecerile tradițio
nalului turneu masculin de flo
retă, dotat cu „Trofeul Martini". 
Scrimerii români vor fi repre- 
zentați de Petre Kuki. _ Mihai 
Țin, Tudor Petruș, Florin Ni- 
colae, Petre Buricea.

• LA 
din 
Gh. 
lea 
m) 
canic de cros, turcul Mehmed 
Iurdadon.
• ÎN PRIMA ZI a campiona

telor de tenis de masă ale 
Cehoslovaciei, care se desfășoa
ră în localitatea Usti-nad-La- 
bem, s-au înregistrat următoa
rele rezultate : masculin :
România — Australia 
Iugoslavia B — România 3—1; 
Anglia — Polonia B 
U.R.S.S. — Danemarca 
Iugoslavia — R. D. Germană 
3—0 ; feminin : Cehoslovacia
— Polonia 3—2 ; Ungaria 
Bulgaria 3—1; România — 
goslavia B 3—1; U.R.S.S. 
România 3—l.

CROSUL IVAILO, 
Bulgaria, atletul ploieștean 
Zaharia s-a clasat al doi- 
în cursa seniorilor (10 000 
în urma campionului bal-

3—0 î

3—0 î
3-0 |

Am fl tentați, tn stabilirea 
fruntașilor ultimului sezon in
ternațional de tenis, să facem 
abstracție de toate criteriile cla
sice. Nu performanța obiectivă 
pare să dea culoare anului 
scurs, chiar dacă pe parcursul 
său Bjorn Borg (dealtfel, oficia
lizai drept campion mondial) 
șl-a adăugat o a treia coroană 
la Wimbledon, dacă Jimmy Con
nors a obținut un procentaj 
atit de ridicat de victorii față 
de adversari incit conduce deta
șat in clasamentul co nputerului, 
sau dacă echipa S.U.A. ciștigă 
astfel pentru a 25-a oară „Cu
pa Da vis", devanslnd în sfirși’t 
pe eterna sa rivală. Australia.

Parcă toate aceste rezultate 
de vîrf pălesc în fața unor 
alte mențiuni înscrise cu ma
juscule în cronica tenisului pe 
1978. Sînt acele afirmări ale ti
nerilor campioni, reprezentanții 
„noului val", cei care încep să 
ocupe cu tot mal multă insisten
ță pozițiile înalte. Unul dintre 
el a șl smuls două cununi de 
lauri, foarte invidiate. Este ado
lescentul John McEnroe, învin
gător in „Masters", după ce 
propulsase reprezentativa ameri
cană spre recucerirea „Salatle- 
rel". Alții sînt pe cale să-1 ur
meze pe poarta pe care a des
chis-o. Ne gîndlm la foarte tî- 
nărul campion cehoslovac Ivan 
Lendl (18 ani), la elvețianul 
Hans Gundhardt, la francezii 
Yannik Noah și pascal Porte* 
(toți de aceeași vîrstă), la sue
dezul Per Hjertqvlst (junior și 
el) șl — de ce nu ? — la acești 
proaspeți reprezentanți români 
al noii generații, cum

Florin Segărccanu, Andrei Dirzu 
și chiar campionul tenismanilor 
de 12 ani, Mihnea Năstase. Lor, 
tuturor, le-an acorda ramura 
de măslin a ’zbînzii, la înche
ierea acestui bilanț anuaL

Juniorii își au însă clasamen
tele lor aparte, iar tenisul 
„mare" nu și-a an încă altarul 
consacraților. In această Wal
halla a legendelor sportului alb 
intră acum ca prim laureat 
suedezul BJorn Borg. Cu destu
lă autoritate. Deși rivalitatea m 
cu Connors n-a fost tranșată in 
finalul sezonului, cum se aștep
ta, la „Turneul campionilor*. 
Cel doi rămîn, pentru mulțl, 
sensibil egali ca potențial, ltn-

CLASAMENT 
MONDIAL 1978

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

BJORN BORO 
Jimmy Connors 
John McEnroe
Vitas Gerulaiti* 
Guillermo Vilas 
Harold Solomon 
Brian Gottfried 
Ilie Năstase 
Arthur Ashe 
Eddie Dibbs

//NOULUI VAL

18.50*
Cou-

al sarei simeoni
ROMA, 26 (Agerpres). — Intr-un 

recent interviu, atleta italiancă Sa
ra Simeoni, recordmană mondiala 
la săritură în înălțime, a declarat 
că anul acesta va fi pentru ea o 
etapă de tranziție în perspectiva 
jocurilor Olimpice de la Moscova 
din 1980, obiectivul principal al 
carierei sale sportive. „Desigur — 
a spus Sara Simeoni — nu voi 
lipsi de la cele mai importante 
concursuri și, mai ales, de la În
trecerile „Cupei Europei-, care se 
va desfășura in luna august, la 
Torino. Antrenamentul va fi la fel 
de intensiv ca și pînă acum, adică 
aproximativ 5 ore pe zi; diminea
ța antrenament fizic general pen
tru întărirea musculaturii statice, 
iar după-amiaza faza dinamică, in- 
cl uzinei ședințe de sprint, detentă 
și jocuri sportive, in special bas
chet și volei*.

Recordmană mondială cu per
formanța de 2,01 m, la vîrsta de 
26 de anL Sara Simeoni speră să 
se mențină cel puțin încă două 
sezoane în fruntea ierarhiei mon
diale, într-una din cele mal di
ficile și tehnice probe ale atletis
mului Vorbind despre timpul său 
liber Sara Simeoni a declarat că 
pasiunea sa rămîne mal departe 
pictura, pc care a neglijat-o, desi
gur în ultimul timp, dar la care 
speră să revină. Lucrările sale, în 
special portrete, sint apreciate 
chiar șl de cei mal exlgențl spe
cialiști. „îmi place, de asemenea, 
muzica, mal ales Ceaikovski, stilul 
.pasionant al acestuia, care ar pu
te» face ca o femeie să sară In
tr-o zi și mai mult peste 2 metri L— 
— a declarat deținătoarea recordu
lui lumii

Hocheiul, in plini activitate, programează numeroase intilniri 
internaționale fi competiții inaintea campionatului mondial. 
Echipa Cehoslovaciei (in tricouri de culoare închisă) dispune de 
Suedia cu 6—3, in cadrul „Cupei Izvestia', luînd un start promi
țător in actualul sezon. Foto : „STADION" — Praga

RALIUL MONTE
PARIS, 26 (Agerpres). — Cea 

de-a 47-a ediție a competiției 
automobilistice „Raliul Monte 
Carlo* a fost cîștigatâ de pilo
tul francez Bernard Darniche

CARLO LA FINIȘ
(Lancia Stratos), urmat de 
Waldegaard (Suedia — Ford 
Escort). Alcn (Finlanda — Fiat), 
Andruet (Franța — Fiat), Mik- 
kola (Finlanda — Ford Escort).

părțindu-șl marile victorii. Pen
tru al treilea loc pe podium, 
ne-am permis insă o derogare 
de ia consensul general al spe
cialiștilor. Șl nu numai din mo- 

McEnroe 
victoria 
Garden 
lmpre-

tlve afective. Fiindcă 
are rezultate Înalte, iar 
sa 1* Madison Square 
(contra lui Connors...) 
sioneeză.

Pentru toate celelalte 
ale clasa -nenitului, am 
cursul descendent al Importan
ței competițiilor. Iată de ee, 
prezentarea marilor date ale 
calendarului *78, care urmează, 
o facem In această ordin. 
nu In cea cronologică. Ea ne 
va da șl justificarea acelui loc 
8, pe deplin meritat, al „vete
ranului* Iile Năstase, care a 
avut un finiș de sezon remarca
bil șl rămlne pe mal departe 
In atenția tuturor. Alături, un 
Arthur Ashe șl mal vtrstnie (35 

o prelungită' eclipsă.' 
mii „supravlețuitoiri* 
generații, rezistind 
fața asaltului lansat 
val*. Așadar, să ne
• WIMBLEDON 

Bjorn Borg H 
lă pe Jimmy _ _
6—2, 6—3 1 Este, Incontestable 
campionul mondial al gazonului, 
după te fusese cei al zgurei,

posturi 
urmat

ani), revenit surprinzător după 
* ------- . slat

al vechil 
superb in 
de „noul
reamintim : 
(8 iulie)

„mătură* în ftna- 
Connors : 6—2,

Este, ... -

triumfînd la Roland 
(6—1, 6—1, 6—3 cu Vilas) 
Roma (1—6, 6—3, 6—1. 4—6 
cu Panatta).

a flushing meadow 
septembrie). La noul sediu 
„open“-uJui american, cu 
locuri în tribune, Jimmy ___
nor» își 1a o aspră revanșă, în- 
vingind cu 6—4, 6—2, 6—2 pa
Borg. „Stîngaciul- din St. Louis 
pare să fi. revenit la forma de 
la începutul anului, cînd clști- 
gase la Philadephia, Denver. 
Memphis.
• „MASTERS*» (14 ianuarie 

1979). Finiș de sezon, fără Borg 
șlA Connors 1 Ultimul ridici 
mina, în semn de abandon, cînd 
John McEnroe își asigurase 
practic victoria (7—5, 3—0). In 
finală, noul copil-minune al te
nisului dispune de Arthur Ashe 
cu 6—7, 6—3, 7—5.

a DALLAS (is mai). Finala 
circuitului W.C.T., consacrînd pe 
cel mad bun tenisman „indoor*, 
îl are drept laureat pe Vita» 
Gerulaitis : 6—3. 6—2, 6_ 1 cu
Eddie Dibbs. Borg abandonase^ 
accidentat.

a MELBOURNE (3 ianuarie). 
„Clasicul* australian revine lui 
Guillermo Vilas, Intr-un lot pa- 
lid de competitori (6—4, 6—4.
3--5f 6—3 if, finala cu j Marks). 
Argentinianul mal are insă prin
tre trofee și Ham burg ui (6—
6—4, 6—2 cu W. Fibak).

a las vegas (30 aprilie). 
„Turneul campionilor** in ver- 

cW,CT- S1’1 adjudec* 
Harold Solomon, învingător cu 

4—1 ah. tntr-o finală Inso- 
hta ou Corrado BarazzuttL

• HOUSTON (23 aprilie). Cmd
om marile turnee ale anului 
reunește tn finală pe Brian Got
tfried și omniprezentul IU* 
Năstase.^ Primul cîștlgă cu 3—«, , 

. • MONTEGO BAY (17 decem
brie). Dar Hie Năstase mn; ave* 
un cuvînt de spus... El recuce
rește „Cupa Challenge" (deținu
tă la prima ediție — 1S76), in- 
vinglnd în finală pe Peter Fle
ming, cu 2—6, 4—6, 6—2, 6—4,
6—4. Ultimul fl eliminase pe 
Borg I Cu o săptămînă Înainte, 
Năstase îl Învingea pe Connors 
(6—1, 6—2) șl pe Gerulaltis (6—7, 
8 6—la Frankfurtpe Main.
x angeles (17 septem
brie). Fostul „campionat mon- 
mal pe ciment, actualmente 
Jucat șl ei pe suprafață de plas- 
Lc, revine bătrînulul Arthur 
Ashe, învingător cu 6—2, 6—4,
asupra lui Brian Gottfried. .

• NORTH CONWAY (6 au- 
gust), uitinul dintr-o serie de 
turnee cîștigate de Eddie Dibbs, 
redutabil în acest an : 6—4, 6—1
cu John Alexander în finală. 8

Radu VOIA

...SURPRIZELE ACESTUI
ÎNCEPUT de an

ATLETISM • La Havana, cu
banezul Silvio Leonard a luat star
tul în proba de 400 m, pe care a 
cîștigat-o cu 46,6. La suliță, An
tonio Gonzales a aruncat 82,84 m.

BASCHET a La Sarajevo, în- 
tr-un meci contînd pentru turneul 
final al „C.C E.“ (masculin), echi
pa locală Bosnia a întrecut cu 
85—84 (42—42) pe Juventud Bada- 
lona. Din formația iugoslavă s-au 
evidențiat Radovanovici și Dell- 
basici. care au înscris 29 șl, res
pectiv 16 p. Alte rezultate: Mac
cabi Tel Aviv — Varese 78—71; 
Real Madrid — Olympiakos Atena 
113—72

FOTBAL • In meci tur pentru 
semifinalele ,Cupei Ligii Angliei14, 
Leeds United — Southampton 2—2 
(1—0). • In meci amical (echipe 
de tinereți la Senice, selecționata 
Cehoslovaciei a terminat la ega
litate (0—0) cu formația Dynamo 
Berlin • Lâ Tbilisi, în meciuri 
amicale Dinamo Tbilisi a întrecut 
cu 3—1 pe Șahtior Donețk, iar Di
namo Kiev a învins cu 4—1 pe 
S.K. Rostov pe Don și a pierdut 
cu 0—2 la Ararat Erevan.

TELEX • TELEX ♦
HANDBAL • La Budapesta, în 

„Cupa cupelor* (feminin), Fe- 
rencvaros a întrecut cu 28—13 
(14—5» formația norvegiană Skogn 
Idrettslag • In C.C.E. (feminin), 
Atletico Madrid a întrecut pe te
ren propriu cu 18—9 (10—6), pe 
Maccabi Tel Aviv • Echipa mas
culină Partizan Bjelovar a dispus 
în deplasare de formația vest- 
germană Tur Nettelstedt cu 33—25.

HOCHEI • Turneul de juniori 
de la Minsk a fost cîștigat de re
prezentativa U.R.S.S. care a învins 
cu 5—3 șl 8—3 selecționata pro
vinciei Quebec (Canada) șl eu 
10—5 formația R.S.S. Bieloruse.

PATINAJ > în concursul de pa
tinaj viteză de la Davos, canadian- 
ca Sylvij Burka a terminat în- 
vingătoar' în două probe: 500 m 
— 43,06 și 1500 m — 2:12,18. -La 
masculin pe 500 m a cîștigat sue
dezul Jan-Ake Carlberg, cu 38,52.

SCHI > Canadianul Dave Irwin 
a terminat învingător în proba

masculină de coborlre, desfășura
tă pe pîrtia de la Verbler (Elve
ția) în cadrul „Cupei Europei* a 
Concursul de sărituri de la Libe
rec s-a încheiat eu victoria ceho- 
slovaculir Leo Skoda, urmat de 
coechipierul său Josef Samek și 
Andreas Hille (R.D.G.). Acesta din 
urmă a realizat săriturile cele mal 
lungi: 114,5 șl 110,5 m.

ȘAH • După 6 runde, în tur
neul de la Wijk Aan Zee (Olanda) 
conduc Polugaevskl șl Andersson 
— cu cîte 4 p. Rezultate din run
da a 6-a: Tlmman — Nona Ga- 
prindașvllî 1—0; Hubner — Hort
1— 0, Sosonko — Garcia Vj—1A» 
Andersson — Polugaevskl V3—Vj.

TENIS A La Philadelphia, în 
optimile de finală ale campiona
telor pe teren acoperit ale S.U.A., 
Ashe l-a eliminat cu 6—3, 7—5 pe 
Vilas. -----
Fibak 6—4, 7—6 
ter 6—2, 7—6 
4—6, * 
6—7. 
6—3,
2— 6. 
6-4.

Alte rezultate: Connors — 
. McEnroe — Pfls- 

. Gerulaltis — Krlek 
8—2. 7—5: Tanner — Dibbs 

6—2 6—2; Gottfried — Dupre 
6—2: Solomon — Mayer 6—4, 
6—1* Masters — Hardie 6—4,

Prima rurprizâ jportîvâ din 1979 a fost consemnatâ la puține minute 
dupâ ce noul on și-a făcut apariția în lume, linia de sosire a crosului 
Soo Paulo fiind trecută de un mvingâtor cvasi necunoscut in lumea atle
tismului, francezul Radhouane Bouster (24 ani). Un start sub bune 
auspicii pentru elementul inedit, care dă adia culoare evenimentului 
sportiv Internațional, lor de pe continentul sud-omerican surpriza a 
trecut pe cel nord-american, In California, la Rancho Mirage, unde un 
outsider, americanul John McEnroe (19 am), a cîștigat cu brio „Tur
neul campionilor* la tenis șl, de aici, In piscinele din Cambridge șl 
Nashville, unde sportiva noastră Carmen Bunaciu — fără un palmares 
de excepție, vîrsta 17 ani — s-a impus In fața elitei mondiale în pro
bele de spate, ca apoi, pentru a mai scăpa de soarele Californian, sâ 
poposească In turneele indoor ale otlețiloc, unde hurdlerul american 
Renaldo Nehemiah, pînâ acum, la 19 ani, cunoscut doar in campus-ul 
universitar, cîștiga cursă după cursă, cu performanțe ce pun sub sem
nul întrebării recordul mondial al cubanezulu’ Ca sa nas. La bordul unui 
bolid de formula 1, pilotat de francezul Jacques Laffite (24 ani), sur
priza a plecat înapoi In America de Sud, la Buenos Aires, unde s-a 
disputat „Marele Premiu al Argentinei*, prima probă din campionatul 
mondiol de automobilism, pierzîndu-4 pe drum pe favoriții Carlos Reute- 
mann (aflat la el acasă...), Mario Andretti (actualul campion mondial), 
Nilcl Lauda (fostul deținător al titlului).

Șl iatâ-ne, în sfîrșit, pe bâtrînul nostru continent, surpriza întrînd 
pe un dreptunghi de gheața, urmărită, ca un puc, de crosa unei cele
brități în hocheiul mondial, sovieticul Viaceslav Starșinov, reintrat In 
activitatea competițională, la Spartak Moscova, șl înscriind cel de-al 
400-lea gol din cariera sa. In ce consta surpriza ? Starșinov are 39 de 
ani I

„Cheia* surprizelor ? Cheia performanțelor (indiferent de vîrsta): 
„Să-ți studiezi organismul, să-ți cunoști bine posibilitățile, să poți face 
față cu succes oricărui efort. Cu alte cuvinte, pasiunea pentru sportul 
preferat cum spune veteranul Starșinov, cel care a debutat în marea 
performanță acum două decenii.

Paul SLAVESCU
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