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„ATLEȚII ROMÂNI AU CUCERIT INIMA Șl PRIETENIA 
ÎNTREGII POPULAȚII A NOII ZEELANDE!“

® Cinci concursuri cu rezultate promițătoare în turneul la Antipozi • Vint tare 
de 8 metri pe secundă în cursa de o milă I

’ Ziarul neo-zeelandez „Sun
day News" din 28 ianuarie, 
care ne-a parvenit prin atleții 
noștri, dedică o pagină în
treagă recentului record mon
dial pe o milă realizat de 
campioana noastră Natalia 
Mărășescu.

Supratitlul paginii : „Natalia 
a făcut-o din nou“, iar titlul, 
cu litere de-o șchioapă : „FE
MEIA MINUNE 1“ prefațează 
textul următor : „Cincisprezecc- 
mii de locuitori din Auckland

au venit aseară la stadionul 
Mt. Smart ca să omagieze pe 
fata din România care le-a 
dat un nou record feminin pe 
o milă în condiții de vint im
posibile— Pentru Natalia Mă
rășescu aceasta a fost a dzua 
performanță mondială pe ace
eași pistă, in decurs de 2 săp- 
tămini, anterior ea a stabilit 
recordul pe 2000 m. Ei i-a 
dăruit inima tot publicul care 
a aplaudat-o nentru alergarea 
ei maiestuoasă*... j

Acest record mondial pe o 
milă a pus punct final turneu
lui întreprins la Antipozi de 
un grup de alergători români, 
primii atleți din țara noastră 
care au evoluat în Noua Ze- 
elandă. După cum se știe, In
tre 6 și 29 ianuarie, Natalia 
Mărășeseu, Fița Lovin, Ilie 
Floroiu, Paul Copu și antre
norul Nicolae Mărășescu au 
fost oaspeții forului atletic 
din Noua Zeelandă, împreună 
cu atleți (între care 5 cam
pioni olimpici și 6 recordmani 
mondiali) din 17 țări: Anglia, 
Australia, Elveția, Finlanda, 
Jamaica, Kenya, Norvegia, 
S.U.A., Ungaria etc.

A fost un turneu de pregă
tire, ne spune antrenorul Mă
rășescu, in cadrul căruia cele 
cinci concursuri n-au fost pre
gătite cumva in mod special, 
ci au fost considerate ca un 
antrenament. In cele 24 de zile 
cit am stat efectiv in Noua 
Zeelandă am efectuai mini
mum două antrenamente pe zi. 
In acest răgaz de timp Natalia 
a alergat 402 km, iar Ilie 670 
km. Ne-am bucurat de condi
ții excelente de pregătire și

Romeo VI LARA

(Continuare în pag. 2—3)

Vineri și duminică, la handbal feminin

SEMIFINALELE „CUPEI ROMÂNIEI"
La Brăila și Brașov — turneu pentru locurile 1—8, 

la Zalău și Focșani — pentru locurile 9-16
Una dintre competițiile 

handbalului nostru care se 
bucură de o meritată popu
laritate — „Cupa României”, 
aflată la ediția a Il-a — a a- 
juns în etapa semifinalelor. In 
cursa pentru cîștigarea trofeu
lui feminin au rămas 8 echipe, 
toate divizionare A : Știința 
Bacău, Constructorul Baia 
Mare, Rulmentul Brașov, Con
fecția București, Rapid Bucu
rești. Hidrotehnica Constanța, 
Mureșul Tg. Mureș și Univer
sitatea Timișoara. După cum

se știe, In etapa precedentă, 
cea a „sferturilor”, revelația 
acestei competiții, divizionara 
B TEROM Iași, deși se califi
case în grupa pretendentelor 
la un loc în primele 8 clasate, 
s-a văzut... trimisă în cursa 
pentru locurile 9—16 din cauza 
lipsei— vizei anuale pe carne
tele de legitimare.

Meciurile penultimei etape a 
întrecerii pentru echipele ră-

(Continuare tn pag. 2—3)

însemnări de reporter

LA POIANA BRASOV, 
„NIMIC NEOBIȘNUIT" 

ÎNSEAMNĂ
SPORT PENTRU 

TOATE VÎRSTELE
Am petrecut cîteva zile în 

decorul de basm pe care îl 
oferă, iarna îndeosebi. Poiana 
Brașov. De astă dată în vacan
ță, cu familia, reporterul și-a 
propus să... se odihnească, lă- 
sînd acasă nelipsitul tovarăș 
de drum, carnetul de însem
nări, și păstrînd doar aparatul 
de fotografiat.

Și pentru că îi place pati-

Antrenorul Gheorghe Tomiuc cronometrează un nou sprint al 
pentatloniștilor Ștefan Cozma, Dumitru Spîrlea, Eugen Pop și 
Cezar Răducanu (de la stingă la dreapta)

Foto : D. NEAGU

Anul 1978 nu a adus pen
tatloniștilor noștri fruntași re
zultatele pe care ei și Ie pro
puseseră și aceasta și pentru 
faptul că, nu de puține ori, 
participarea la antrenamente 
a lăsat de dorit, mai ales sub 
aspectul conștiinciozității. Ast
fel că. la finele anului, ana
liza efectuată tn cadrul birou
lui federal a tras un serios 
semnal de alarmă și a pus in 

de
se-

internațională,

fața lotului reprezentativ 
pentatlon modern sarcini 
rioase privind pregătirea 
reprezentarea 
pe care sportivii și antrenorii 
le-au primit cu toată răspun
derea, ințelegfnd pe ' "
datoria pe care o au 
acest an. Ne-am dat 
de aceasta urmărindu-1

deplin 
pentru 
seama 

la
lucru, in cîteva antrenamente, 
pe componenții lotului repu

blican, considerabil întinerit 
in ultima perioadă.

— Tinerețea, avea să ne de
clare de la început antrenorul 
coordonator Gheorghe Tomiuc, 
constituie nu numai caracte
ristica de bază a lotului cu 
care lucrăm astăzi, ci și un 
serios stimulent, care îndir- 
jește și ambiționează pe toți 
sportivii, tineri și vîrstnici, 
pentru o pregătire serioasă, 
pentru îndeplinirea integrală a 
tuturor sarcinilor, Ia fiecare 
lecție de antrenament. Pe 
baza rezultatelor de anul tre
cut, precum și a perspective
lor pe care socotim că aceș
tia le au, am selecționat șase 
sportivi: Ștefan Cozma, Iuliu

Constantin MACOVE1

(Continuare tn pap 2—3)

PREGĂTIRE TEMEINICĂ, DISCIPLINĂ Șl VIAȚĂ SPORTIVĂ EXEMPLARĂ, 
RESPONSABILITATE Șl DĂRUIRE - CONDIȚII OBLIGATORII 
PENTRU REALIZAREA OBIECTIVELOR DE PERFORMANȚĂ

Pentru sportivii noștri cei 
mai valoroși, componenți ai 
loturilor reprezentative și o- 
limpice, anul 1979 este anul 
hotărîtor pentru pregătirea șl 
obținerea unor performanțe de 
nivel mondial, în vederea par
ticipării la Jocurile Olimpice 
din anul 1980. Stadiul și ca
litatea pregătirilor candidaților 
olimpici români vor fi verifi
cate la campionatele europene 
și mondiale din acest an, com
petiții care vor fi în atenția 
întregii lumi sportive.

Anul 1979 a început pentru 
componenții loturilor repre
zentative și olimpice sub sem
nul dorinței susținute de a in
tensifica pregătirile în vederea 
perfecționării antrenamentelor 
și ridicării nivelului perfor
manțelor. Au fest asigurate 
mai bine decît în alți ani con
dițiile corespunzătoare pentru 
ca perioada de iarnă să fie 
folosită din plin în vederea

obținerii de acumulări nece
sare sezonului competițional 
intern și internațional. Pregă
tiri s-au desfășurat în munții 
Bucegi (la Piatra Arsă), la Se- 
menic, în localități balneare 
pentru refacere, în stațiuni 
montane. Campionii noștri o- 
limpici, mondiali și europeni, 
mulți dintre ei medaliați în 
anul 1978 cu aur, argint și 
bronz, se antrenează asiduu in 
vederea obținerii unor noi 
succese. Este îmbucurător fap
tul că unele sporturi, cum sînt 
handbalul, voleiul, atletismul 
și înotul, la cfteva probe, mar
chează la acest început de an 
un reviriment promițător. în
tregul activ al mișcării spor
tive este angajat pe drumul 
confirmării unor rezultate a- 
preciabile înregistrate pină a- 
cum, al obținerii de perfor
manțe inalte pentru a răs
punde uneia din sarcinile prin
cipale trasate mișcării sportive,

aceea de a păstra și spori 
prestigiul de care sportul ro
mânesc se bucură în prezent 
pe plan mondial.

Unul din sporturile de la 
care se așteaptă de mai mulți 
ani confirmarea internațională 
este fotbalul. In ultimul timp 
au fost luate o serie de mă
suri în scopul de a se dobîndi ca
lificări de prestigiu în cam
pionatul european și turneul 
olimpic. In primele zile ale a- 
cestui an. la consfătuirea or
ganizată de F. R. Fotbal cu 
antrenorii și conducătorii de 
cluburi divizionare A și B, au 
fost stabilite, de acord cu par- 
ticipanții la consfătuire, com
ponența celor două loturi — 
reprezentativ și olimpic — ca 
și direcțiile pregătirilor. De 
asemenea, au fost aprobate ac
țiunile loturilor pînă la pri
mele întîlniri oficiale din a- 
ceastă primăvară cu echipele 
Spaniei (preliminariile campio
natului european) și Ungariei 
(preliminariile olimpice). Cele

Nu știm cîți dintre copiii aceștia vor ajunge mari campioni. Că vor crește sănătoși și viguroși, 
de asta sintem siguri

najul, reporterul în vacanță s-a 
dus la patinoar... De departe 
se auzea vocea prefăcut supă
rată, de neconfundat, a omu
lui care a albit pe patinoar 
inițiind copiii în alunecarea pe 
luciul gheții: „Nu așa I Dă 
mîna, Eva 1 Ține-1 pe Cristinel, 
să nu cadă I... Acum vine car
navalul și nimic n-am învă
țat...” Iată o grupă de copii la

un antrenament obișnuit. Nu 
rezist tentației, trag o poză, 
si-i urmez pe copii în vestiar, 
la cuvenita odihnă. Cunosc pe 
Cristinel (4 ani. Ia primele 
lecții), pe „veterana” grupei, 
Eva (10 ani), pe Oliver, care 
a urcat cu mămica în Bucegi 
(„nuuu, nu cu telefericu’ I”), pe 
Mona I. Mona II și pe Ciprian. 
Vor să devină, absolut toți,

campioni, nu se îndoiesc că 
vor deveni, au tot timpul și 
pînă ce Fane ..rclbistul" lus
truiește gheața își refac for
țele ronțăind napolitane.

Mișcarea este recomandată 
și reporterului sportiv aflat la

Mircea COSTEA

(Continuare în pag. 2—3)
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SEMIETAPĂ IN DIVIZIA A
DE BASCHET FEMININ
Meciurile de baschet femi

nin desfășurate ieri, în ca
drul etapei a iO-a a Diviziei 
A, s-au încheiat cu următoa
rele rezultate :

P.T.T. — Universitatea Ti
mișoara 85—83 (39—44) 11

Voința București — „U*
CIuj-Napoca 59—56 (27—28).

Politehnica București — Vo
ința Brașov 85—67 (36—41).

Rapid—Olimpia 63—56 (31—25).
Returul acestor jocuri are 

loc azi de la ora 8, în sala 
Floreasca , în ordinea de mai 
sus.

Progresul — Crișul 59—61
(29—28).

Returul are loc azi, la ora 
10, în sala Progresul.

Mobila Satu Mare — C.S.Ș. 
Ploiești 104—57 (52—23).



CAMPIONATE • COMPETIȚII
CONCURSURI DE SCHI IN ȚARĂ

CAMPIONATE • COMPETIȚII

• „CUPA ȘIRNEA" LA FOND.
Zilele trecute, cu ocazia sărbăto
rii tradiționale „Iarna la Șirnea", 
a avut loc un frumos concurs de 
schi fond dotat cu „Cupa șirnea". 
La întrecere au fost prezenți a- 
proape 200 de schiori, copii șl ju
niori, din 10 centre din țară. Com
petiția, organizată din inițiativa a- 
sociațiel sportive din frumoasa 
localitate din Țara Bîrsel, a de
monstrat. Încă o dată, că micii 
schiori iubesc cu pasiune acest 
sport. Zăpada înghețată, traseul 
dificil au solicitat din plin efortu
rile concurenților, care și-au pus 
In evidență voința, curajul și cu
noștințele tehnice. Iată CIȘTIGĂ- 
TORI1 : fete, 2 km: Luminița Cioa
că (Pionierul Brașov) ; băieți, 2 
km : Radu Rășan (Pionierul Bra
șov) ; fete, 3 km : Mariana Cojo- 
caru (Dinamo Brașov) ; băieți, 3 
km : Florin Pelin (Fundata) : ju
niori II. 4 km : Marin Cioacă (Pio
nierul Brașov) și Nicolae Țeposu 
(Torpedo zărnești) ; ștafeta 3x4 
km, băieți : Torpedo Zărnești ; 
ștafeta 3X3 km, fete : Fundata. 
(Radu FRUNTEȘ, coresp.).

PENT ATLONIȘTII SÎNT HOTĂRÎȚI 
SĂ-ȘI ONOREZE DATORIILE

(Urmare din pag. I)

Galovici, Dumitru Spîrlea, 
Cezar Kăducanu, Tiberiu Ha- 
lasz și Eugen Pop, pentru care 
s-au elaborat planuri indivi
duale, cu obiective intermedia
re și finale, pe care le urmă
rim riguros.

De fapt, ni se spune, pregă
tirea anului competițional 
1879 a început diti noiembrie 
trecut, cînd, la cluburile de 
care aparțin, componenții lo
tului au reluat antrenamente
le, mai intîi ușoare, de reaco- 
modare la efort, apoi din ce 
In ce mai intense, mai ales în 
probele care s-au dovedit de
ficitare în principalele compe
tiții ale anului trecut. Spre a 
se asigura creșterea capaci
tății de efort a sportivilor, 
veritabil suport fizic pentru 
activitatea competițională de 
pe parcursul întregului an, în 
luna decembrie a fost efec
tuat un stagiu de pregătire la 
altitudine, în care accentul 
s-a pus pe cele trei probe 
pentru care existau condiții : 
înot, cros și scrimă. Apoi, din 
ianuarie, s-a intrat într-o 
nouă etapă a planului anual, 
cu antrenamente specifice în 
toate cele cinci probe : scri
mă, înot, cros, tir, călărie. Or
dinea în care le-am menționat 
nu e deloc întîmplătoare, pen
tru că — într-adevăr — scri
ma, înotul și crosul pot a- 
duce în acest an și cele mai 
multe puncte in bagajul pen- 
tatlonlștilor noștri. La scrimă, 
s-a pus un accent deosebit pe 
acțiunile tehnice, îmbinate cu 
un nou stil de luptă pe plan
șe, mai dinamic, mai combativ. 
Antrenorul Nicolae Marinescu 
pare satisfăcut de nivelul a- 
tins în prezent în această 
probă. La înot, se înregistrea

e ȘAHISTA TIMIȘOREANCĂ ' 
Dana Nuțu, campioana țării, a 
dat recent un simultan la 15 
mese, in cadrul unei festivi
tăți la A.S. Electromotor din 
care face parte. Dana Nuțu a 
ciștigat 12 partide, una a ter
minat-o remiză, iar două le-a 
pierdut (la electricianul I. Clil- 
ruță și la lăcătușul V. Popo- 
vici). ș LA ANCORA GALAȚI 
s-au organizat două mari com
petiții de masă la volei șl po
pice, la care au evoluat 16 e- 
chipe. De-a lungul Întrecerii 
s-au evidențiat tinerii munci
tori de la șantierul naval a- 
parținînd secțiilor sculărie, 
montaj (volei), tubulatură (po
pice). * SECȚIA DE HALTERE 
a C.S.M Sibiu a împlinit nu 
de mult 16 ani de existență, 
perioadă în care devil antre
norului Toma Opreapopa au 
obținut o serie de succese, ex
primate prin 10 titluri de cam
pioni naționali, 11 recorduri 
republicane șl șase prezențe In 
loturile naționale. • REPRE
ZENTANȚII asociației sportive 
Electrica Oradea au ciștigat 
toate titlurile de campioni mu
nicipali la șah-juniorl. Numele 
lor : Dan Cartes, Henrleta 
Grosz — la juniori mici, La- 
dislau Csilcser și Enlko Mis- 
kolczl — la juniori mari. • LA 
SASCUT (jud. Bacău) a avut 
loc duminică o amplă manifes
tare în cadrul ediției de iarnă 
a „Dacladei". Numeroși ti
neri din toate satele comunei 
au participat Ia concursurile 
de schi și sănluș și au asistat 
la Casa de cultură la o reușită 
demonstrație de lupte greco-ro- 
mane. prezentată de grupa din 
Sascut. care aparține de S.C. 
Bacău. La schi-coborîre cei 
mai buni au fost M. Verbuță și 
N. Băluță. iar Ia sanie Valorica 
Chiriac. C. Grlgoraș (toți din 
Ptncești) si Gh. Scutaru (Sas
cut). • PIONIERII BRAȘO

• CAMPIONATUL REPUBLI
CAN școlar. La Sttiia de Vale 
s-a disputat, în organizarea in
spectoratului județean școlar Bi
hor, etapa județeană a campio
natului republican al elevilor. Au 
fost prezenți, la diferitele starturi, 
peste 100 de schiori șl schioare, 
care s-au întrecut cu ardoarea ca
racteristică vîrstei In diferitele 
curse de fond sau schi alpin. IATA 
CIȘTIGATORII : 10 km, juniori I: 
Vasile Magda (Liceul agricol Ora
dea) ; 5 km, juniori II : Benedek 
Fatura (Șc. gen. Șinteu) ; 5 km, 
junioare I : Ana Kutlak (Șc. 
gen. Șinteu) ; 3 km, junioare n : 
Mirele Pașca (Lie. „Samuil Vul
can” Beluș) ; ștafeta 3 X 10 km, 
băieți : Liceul agricol Oradea ; 
3X5 km fete : Șc. generală Șin
teu : 3 X 5 km băieți : Șc. ge
nerală Șinteu ; 3 X 3 km,
fete : Llc. „Samuil Vulcan” 
Beiuș) : slalom fete : Eva Vals 
(Llc. lnd. nr. 3 Oradea) ; slalom, 
băieți : Radu Kun (Lie. lnd. nr. 3 
Oradea) ; Marius Clucu (Șc. gen. 
îs Oradea). (Ilie GHIȘA — co
resp.)

ză un volum de muncă consi
derabil ridicat în comparație 
cu anii trecuți, sporindu-se nu 
numai numărul orelor de ba
zin, ci și intensitatea lecțiilor 
de antrenament. In „reprizele” 
de cros s-a pus un accent 
deosebit pe forța de împin
gere, zăpada abundentă și 
alte condiții atmosferice vi
trege neconstituind obstacole 
în buna desfășurare a planu
rilor de antrenament. Numai 
obiectivele prevăzute pentru 
proba de călărie n-au fost 
realizate integral, dar se speră 
că în perioada următoare de 
pregătire, în condiții în care 
se pot efectua antrenamente 
în toate cele cinci probe, acest 
neajuns va putea fi corectat.

Trei importante obiective se 
află în atenția pentatloniștilor 
noștri pentru acest an: Cam
pionatele mondiale de la Bu
dapesta. „Cupa Europei” și 
„Cupa țărilor latine". Această 
din urmă întrecere are o sem
nificație deosebită pentru e- 
chipa noastră reprezentativă, 
deoarece ea a terminat victo
rioasă în două din edițiile 
precedente. Un nou succes 
i-ar aduce definitiv trofeul, 
astfel că ni s-a părut cu totul 
firească dorința tuturor com- 
ponenților lotului de a cîștiga 
„Cupa țărilor latine" din a- 
cest an, programată în Franța. 
Aceasta nu înseamnă că echi
pa noastră nu vizează un re
zultat bun și la campionatul 
mondial în care, după cum se 
știe, în 1974 a cucerit medalia 
de bronz.

Asiduitatea cu care se lu
crează subliniază o dată în 
plus dorința sportivilor noștri 
de a se apropia cit mai mult 
de nivelul performanțelor care 
i-au consacrat — cu ani în 
urmă — pe plan mondial.

VENI, în număr de peste 100 
din 15 școli generale, și-au dis
putat Intiletatea In campiona
tul municipal la tenis de masă, 
locurile laureate revenind e- 
levilor Brîndușa Albu (Șc. 
gen. 11) șl Bogdan Brașoveanu 
(Șc. gen. 22). • LA SULINA 
s-a desfășurat prima ediție a 
concursului de șah „Trofeul 
Deltana”. Dintre cei 21 de con- 
curenți, pe primul loc s-a si
tuat L. Noel. • NOUA CON
DUCERE a C.J.E.F.S. Mehe
dinți a luat măsura de a forma 
noi cadre tehnice. Astfel, tn 
colaborare cu Comitetul jude
țean U.T.C., in perioada 25—28 
ianuarie, s-a desfășurat In co
muna Gura Văii un curs de 
instructori pentru volei șl fot
bal, la care au participat 30 de 
tineri din mediul sătesc. • 12 
DINTRE CEI MAI BUNI ȘA
HIȘTI din Ploiești au luat 
parte la un turneu fulger, ce 
a avut loc la clubul A.S. Con
structorul. A ciștigat A. Negu- 
lescu (Petrolul) cu ».S p. • 
PRIN ÎMPREJURIMILE caba
nei izvoare (Maramureș) s-a 
desfășurat etapa județeană a 
campionatului de orientare 
sportivă pe schiuri. Concuren
ța de la CHEMUN Bala Mare 
au ciștigat toate locurile I la 
juniori (Rodlca Pop, Marleta 
Tențer, P. Lupște șl AL Pop), 
iar la seniori primul loc a re
venit lui C. Nagy (Voința Baia 
Mare), e CEI 44 DE ARBITRI 
de fotbal din Municipiul Gh. 
Gheorghlu-Dej au reluat pre
gătirile pentru noul sezon. în 
prealabil, el și-au analizat In 
spirit critic șl autocritic activi
tatea depusă In 1978, etnd au 
condus la centru 415 jocuri.

RELATĂRI DE LA : St. Mar
ton, T. Siriopol, I. Ionescu, I. 
Ghișa, E. Teirău, C. Gruia, P. 
Comșa, Gh. Manafu, F. Albu, 
A. Crișan șl G. Gheorghe.

• LA IZVORUL MUREȘU
LUI, 200 de elevi șl eleve 
și-au disputat etapa județea
nă a campionatului repu
blican școlar la schi. CÎȘTIGA- 
TORI : 5 km, Junioare I — Ecate- 
rina Petreș (C.S.șc. Miercurea 
Ciuc) ; 3 km, junioare II — Me
linda Bodo (C.S.șc. Gheorgheni) ; 
10 km, juniori I — Ladislau Szasz 
(C.S.șc. Gheorgheni) ; 4 km, co

GALE AMICALE DE BOX
• A.S.M. CUGIR — VOINȚA

SIBIU 23—16. Zilele trecute, în 
sala „7 Noiembrie” din Cugir, a 
avut loc întilnirea amicală de 
box dintre sportivii de la 
A.S.M. din localitate și cei de la 
Voința Sibiu. Un numeros pu
blic a urmărit meciuri de bună 
factură tehnică, dirz disputate. 
Boxerii gazdă — pregătiți de an
trenorul Costei Stănescu — au 
obținut victoria cu 23—16. Iată 
rezultatele înregistrate, în ordi
nea meciurilor (primii sînt pu- 
ginștii gazdă) : J. Bostan p.p.
M. Trocaru, N. Damian b.p. D. 
Brăneanu, S. Ciontea b.p. D. Ro- 
gojtnolu, V. Giorgovan p.ab. 2 
V. Antonie, G. Blaga b.ab. 2 
V. loniță, N. Șoit b.ab. 1 T. Ata- 
nasie, D. Jinariu b.p. V. Ploeș- 
teanu, D. Huștiuc b.p. I. CSutacu, 
Gh. Constantin b.ab. 1 M. P.in- 
tilie, C. Neghibaur p.ab. 2 D. But- 
naru. (St. coNSTANTIN-coresp.)

• S.C. BACÂU - BOX CLUB 
GALAȚI 11—9 I Sala sporturilor 
din Bacău a găzduit o intere
santă reuniune pugilistică în care 
au evoluat boxerii de la A.S.

LA 8 ANI, SĂRITURI LA
Desfășurat în cadrul manifesta

țiilor sportive dedicate Anului 
internațional al copilului, con
cursul de sărituri in apă găzduit 
de bazinul „23 August" din Ca
pitală a întrunit 44 de concu- 
renți, născuți intre anii 1968 șl 
1971, reprezentanți ai Liceului 
nr. 2 și ai C.S.ș. Triumf Bucu
rești. & general, întrecerile eu 
reliefat buna pregătire a com
petitorilor, precum și faptul că 
foarte tinerii sportivi și-au în
sușit și execută salturi cu coefi
cient de dificultate ridicat (spe
cifice, de fapt, juniorilor), ca, 
de pildă, un salt șl jumătate 
Înapoi în echer, dublu salt șl 
jumătate înainte grupat, dublu 
salt înainte în echer etc.

câștigătorii probelor : trambu
lina 1 m — băieți : Marian Ne- 
delcu (Llc. 2) 134,30 p (născut!
m 1970 șl mai mici), Nicolae Le- 
păduș (Llc. 2) 152,35 p (1969),
Adrian Cherciu (C.S.Ș. Triumf) 
243,05 p (1968) ; fete : Andreea
Constantinescu (Lie. 2) 141,75 p 
(1970), Adina Tătaru (C.&.Ș. 
Triumf) 144,15 p (1969), Adriana 
Răzloagă (Lie. 2) 222,30 p. (1968) ; 
trambulină 3 m — băieți : Marian

SEMIFINALELE „CUPEI ROMÂNIEI- LA HANDBAL

(Urmare din pag. I)

mase în cursa pentru cîștiga- 
rea trofeului vor avea loc în 
două orașe. în seria I, de la 
Brăila, vor fi prezente Confec
ția București, Universitatea Ti
mișoara, Rulmentul Brașov și 
Rapid București, iar tn seria a 
Il-a. de la Brașov, se vor în
trece Știința Bacău, Construc
torul Baia Mare, Hidrotehnica 
Constanța și Mureșul Tg. Mu
reș. Conform regulamentului 
competiției, întrecerile se vor 
desfășura sistem „fiecare cu 
fiecare", două meciuri fiind 
programate vineri, iar alte

^\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^^
I

IN ATENȚIA CUMPĂRĂTORILOR 
DE AUTOTURISME „DACIA 1300'

II
Magazinele I.D.M.S. livrea

ză in devans autoturisme DA
CIA 1300, după cum urmează :
• Mag. București, Pitești, 

Bacău, Cluj-Napoca, Iași li
vrează autoturisme DACIA 1300 
celor programați pînă la 30 
aprilie 1979.
• Mag. Reșița livrează auto-

„NIMIC NEOBIȘNUIT*
(Urmare din pag. I)

odihnă. Așa că pornește cu fa
milia la o excursie spre Bra
șov, pe „drumul vechi* pe la 
Pietrele lui Solomon. E zăpa
dă, soare și în aerul de cristal 
plutește mireasmă de cetină. 
Coborîm plutind parcă ți fă- 
cînd loc în răstimpuri schio
rilor (mari și mici) ți celor 
(mici și mari) care vin duruind 
pe sănii. Ne atrage atenția un 
grup de 8—10 oameni, îmbră- 
cați mai ușor, care urcă în pas 
măsurat. Dar... ce e asta ? Pes
te cîteva minute alt grup, apoi 
altul. Trăsătura comună nu 
le-o dă numai îmbrăcămintea 
suplă. „alpenstock"-urile, unele 
măiestrit lucrate și ritmul egal, 
ci... vîrsta I Iată, acum îmi 
dau seama, sînt oameni la 
vîrsta pensiei.

Spiridușul care ne-a îndem
nat spre meseria asta, de care 

pil I — L. GySrgy (C.S.Șc. Gheor
gheni) ; 3 km, copii II — L. Sze- 
kely (C.S.ȘC. Gheorgheni) ; 3 km, 
fete I — Magdalena Hîrlov (To- 
plița) ; 2 km, fete n — Rodlca 
Tamaș (Topllța) ; ștafeta 3X5 
km, băieți — Llc. „Salamon Ern3“ 
Gheorgheni ; ștafeta 3X 3 km, 
fete — Liceul 1 Miercurea Cluc. 
(G. MALNASI — coresp.)

Bacău și cel de la Box Club 
Constructorul Galați. Peste 1000 
de spectatori au asistat la par
tide echilibrate, interesante. tn 
care gazdele au lăsat o frumoasă 
impresie. Spre surprinderea ge
nerală, sportivii localnici au ob
ținut un frumos succes cu sco
rul de 11—9. Dintre meciurile 
galei s-a detașat, prin ardoarea 
și ambiția cu care eu luptat în 
ring cel doi sportivi, cel 
dintre Mircea Oatu (E-cău) șl 
Pavel Istrate (Galați), in care 
victoria a revenit la puncte lui 
Oatu. (Hie LANCU-caresp.)

• VOINȚA SATU MARE — 
C.S. ZALAU 12—14. La Satu Mare 
a avut loc Întilnirea amicală 
dintre pugiliștli de la Voința din 
iocalitate și cel de Ia C.S. Za
lău. întrecerea, dotată eu „Cupa 
Uhirii”, a fost cîștigată de oas
peți cu 14—12. Cel mai buni spor
tivi ai galei au fost : N. Turtu- 
reanu, I. Pașca, Gh. Zaba și
IT. Koszor de la Voința, M. To-
daneț, C. Porțan, G. Buboi și
I. ioanid de la C.S. Zalău (A.
VERBA-coresp.)

NIVEL DE JUNIORI I
Nedelou 79,45 p ; Nicolae Lepă- 
duș 108,45 p ; Cristian Iliescu 
(C.S.Ș. Triumf) 187,70 p ; fete : 
Andreea Constantinescu 101,30 p ; 
Adina Tătaru 102,95 ; Ileana Pîr- 
jol (C.S.Ș. Triumf) 167,65 p.

PRIMA ETAPĂ A CAMPIO
NATULUI PE ECHIPE—JU

NIORI LA HALTERE
Activitatea competițlonală la hal

tere din acest an va fi inaugurată 
azi, la Iași, de prima etapă a cam
pionatului național pe echipe pen
tru juniori. De azi, pînă duminică, 
orașul moldovean va găzdui o în
trecere de amploare, la care vor 
participa 20 de echipe din catego
rii e A și B. Printre acestea se 
află C.S.M. Cluj-Napoca, Chimpex 
Constanța, principalele protago
niste ale întrecerilor. Din păcate, 
deși regulamentul prevede clar că 
înscrierile și certificarea vizelor 
medicale trebuie înaintate federa
ției, unele echipe au uitat de a- 
ceste obligații elementare.

două — duminică. Câștigătoa
rele acestor serii se vor cali
fica în „finala mare".

In alte două serii vor evo
lua, tot vineri ți duminică, 8 
echipe care concurează pentru 
locurile 9—16. La Zalău vor 
concura Progresul București 
(Divizia A), Constructorul Hu
nedoara, Voința Odorhei și 
C.S.M. Sibiu, iar la Focsani se 
vor întrece TEROM Iași, Uni
versitatea București (Divizia A), 
Relonul Săvinești și Vulturul 
Ploiești.

Finala competiției este pro
gramată în ziua de 4 martie, 
în Sala sporturilor din Cluj- 
Napoca.

turisme DACIA 1300 celor pro- 
fframați pînă la 15 aprilie 1979.
• Mag. Brașov livrează au

toturisme DACIA 1300 celor 
programați pînă la 15 iunie 
1979.
• Mag. Timișoara livrează 

autoturisme DACIA 1300 celor 
programați pînă la 30 iunie 
1979.

I
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ÎNSEAMNĂ SPORT PENTRU TOATE VlRSTELE
ne-a legat pe viață, ne oprește 
în fața celui de-al treilea 
grup :

— Bună dimineața !
— Bună !
— încotro 7
— Ne facem plimbarea obiș

nuită — răspunde un om cît 
muntele, cu mustața fuior ți 
toporișca „alpenstock"-ului hu- 
sată în piele, să nu... frigă la 
mîna fără mânușe.

— Și iarna 7
— Și I Ce e neobișnuit In 

asta 7 Urcăm, să nu ne ajungă 
bătrînetea din urmă... Că bă- 
trînetea nu poate urca așa, ca 
noi...

Intr-o zi, am luat drumul 
telefericului. Telecabina ți te- 
legondola urcau de zor cu iu
bitorii schiului. Prima — pe 
cei mai mari, cu echipament 
sofisticat, cu „clăpari* colorați 
ți legături .securit", care-și 
dau drumul de sus. Telegon- 
dola — pe cei mici. E o tneîn- 
tare să-i vezi coborînd, mai

BAREMURI ÎND

DAR (DE CE?) L
în urma disputării celor 

cinci concursuri zonale și re
publicane care ofereau tră
gătorilor șansa de a-și rea
liza barem urile de participare 
la campionatele naționale, 
sîntem în posesia listelor ce
lor ce vor concura în sala 
Dinamo, la 3 și 4 februarie. 
Cu puține excepții, la cate
goriile seniorilor, trăgătorii 
cunoscuți au reușit califica
rea. îmbucurător este și fap
tul că aproape toate catego
riile de juniori I și 
n vor fi — cânii- 
tativ — bine repre- ligCgljgs! 
rentate la ,.națio
nale". Unele secții se fac
chiar remarcate prin nu
meroșii lor reprezentanți
la ediția '79 a campio
natelor naționale de tir re
dus : Dinamo, C.S.Ș. 1 Bucu
rești, Olimpia, C.S.U. Brașbv, 
Universitatea Iași. Totalul 
trăgătorilor cu barem uri în
deplinite — posedând. deci o 
oarecare valoare și posibili
tăți de progres — se ridică 
la 189.
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Problemele apar în mo

mentul în care facem refe
rințe la CALITATEA gene
rală a evoluțiilor din cele 
cinci concursuri. Din păcate, 
aceasta nu a satisfăcut. Ba- 
remurile au fost, într-adevăr, 
îndeplinite. Dar, să recunoaș
tem, cu puține excepții, ci
frele nu s-au ridicat prea 
mult peste valorile minime

se s 
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nații 
mai 
teloi 
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ATLEȚII APLAUDAȚI ÎN
(Urjnare din pag. 1)

am profitat de ele din plin. 
Date obiective mă fac să cred 
că flecare dintre alergătorii 
noștri a acumulat un înalt ni
vel de pregătire generală, care 
va sta, in continuare, la baza 
viitoarei lor pregătiri pentru 
sezonul competițiilor în aer li
ber.

— Agențiile de presă ne-au 
adus ceva vești, incomplete 
însă, de la concursurile la care 
ați participat în acest turneu. 
Am fi curioși să aflăm toate 
rezultatele atleților noștri.

— In cadrul turneului am 
luat parte la 5 concursuri, în
cheiate cu următoarele rezul
tate : 13 ianuarie — Auckland: 
Natalia Mărășescu 2000 m — 
locul I 5:39,0 (record mondial 
neoficial), Fița Lovin S00 m — 
I 2:07,1; 17 ianuarie — Has
tings : Natalia 1500 m — I
4:12,0 și Fița III 4:21,0: Floroiu 
3000 m — III 8:08,4 și Copu IV 
8:11,7 ; 20 ianuarie — Crist- 
church : Natalia 800 m — 
I 2:00,88 (n.r. — recordul său 
personal este de 2:00,6), Fița II 
2:02,3 (după 25 min. a ieșit a 
treia la 400 m — 56,11), Floroiu 
5000 m — III 13:34,6, Copu 3000 
m obst. — I 8:31,6 ; 24 ianua
rie — Hamilton : Natalia 1500 
m — I 4:08,2, Fița 400 m — II 
55,33, Floroiu 3000 m — II 7:57,0 
și Copu IV 8:08,6; 27 ianuarie
— Auckland : Natalia o milă
— I 4:22,1 — record mondial/ 
Lovin 800 m — I 2:03,2 și 400 
m — III 55,36, Floroiu 5000 m
— III 13:32,0, Copu 3000 m 
obst. — II 8:37,2. Pentru aceas
tă perioadă a anului rezulta
tele pot fi considerate ca bune 
mai ales că, repet, ele sint 
numai consecința unei pregă
tiri fizice generale și cituși de 
puțin a unui lucru specific.

— Desigur, rezultate cu totul 
remarcabile pentru luna ianua
rie, în special cele două recor
duri ale d-tale, Natalia. Felici
tări sincere !

— Mulțumesc. Într-adevăr, 
cifrele pe care le-am obținut 
sint promițătoare. In primul 
concurs, după cum știți, am
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Intîi ca niște puncte negre care 
cresc, cresc, pînă îi vezi ală
turi. în mărime naturală, arun- 
cînd jerbe de zăpadă din can
turile frînînd ale schiurilor 
multicolore, majoritatea pur- 
tînd marca „Reghin". Așa e în 
fiecare zi, iar sîmbăta și du
minica totul se amplifică cu 
1 000, cu 10 000.

Și pentru că vorbim de lu
cruri obișnuite. îmi amintesc 
că de cîte ori am trecut pe 
la magazinul universal „Bra
șov", la raionul de sport, am 
văzut părinți și copii întrebînd 
de legături pentru schiurile 
abia cumpărate. Nu se găseau 
decît din cele mai scumpe, 
pretențioase peniru începători, 
din toate pun d ele de vedere.

Cînd am plecat in vacanță, 
colegii din redacție mi-au pro
pus să caut, totuși, un subiect 
de sezon, ceva așa, mai neobiș
nuit. După cum vedeți, n-am 
găsit nimic neobișnuit în Po
iana Brașov...
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două loturi naționale au e- 
îectuat o pregătire în comun 
la munte, sub bune auspicii. 
Fotbaliștii selecționabili s-au 
încadrat într-o activitate res
ponsabilă de interes și dăruire, 
conformă cu tabloul general al 
perioadei de pregătire in toate 
sporturile.

După cîteva zile de 
tate, s-a constatat însă 
balistul Nicolae Dobrin 
țelege să participe la
comun al componenților lotu
lui olimpic pentru o pregătire 
exigentă ci, dimpotrivă, el pă
răsește adeseori cantonamentul 
pentru a consuma băuturi al
coolice în diferite restaurante, 
pînă la miezul nopții. La un 
moment dat el l-a atras și pe 
fotbalistul Coman, dar acesta 
a înțeles la timp că trebuie să 
se oprească. Antrenorii au 
de cîteva ori 
Dobrin, 
sfătuit, 
trecut 
menea 
ționat.
participat la antrenament din 
cauza unei alte absențe din 
cantonament, Dobrin a făcut 
o nouă escapadă, încheiată cu 
beție și scandal, care a nece
sitat chemarea conducătorilor 
și antrenorilor loturilor de fot
bal pentru a-1 readuce pe Do
brin la cantonament. Ca ur
mare, a fost hotărîtă exclude
rea acestuia din lotul olimpic 
și trimiterea la club.

Pe baza rapoartelor condu
cerii loturilor reprezentative și 
olimpic, in prezența jucătoru
lui Nicolae Dobrin, Biroul 
F. R. Fotbal a analizat abate
rile săvîrșite și recunoscute 
de către acesta. A mai rezul
tat faptul că Dobrin a comis 
în ' 
ale disciplinei sportive pentru 
care a fost suspendat din ac
tivitatea competițională, iar a- 
cum a recidivat în aceeași di
recție a nerespectării normelor 
de viață sportivă pe timpul 
pregătirilor.

stat 
CU 

l-au 
în 

ase-

de vorbă
l-au criticat,

i-au amintit că 
a mai avut 

abateri și a fost sanc- 
In ziua în care nu a

trecut și alte încălcări

Propunerile de sancționare 
înaintate de Biroul F. R. Fot
bal privind abaterile jucătoru
lui Nicolae Dobrin au fost e- 
xaminate de către Biroul Exe
cutiv al C.N.E.F.S. care a luat 
următoarele hotărîri :

1. Excluderea definitivă 
fotbalistului Nicolae 
din 
olimpic.

2. Suspendarea acestuia pen
tru 6 etape din activitatea 
competițională, începînd cu 
prima etapă a returului cam
pionatului divizionar A 1978/ 
1979.

3. Abaterile sportivului Ni
colae Dobrin și măsurile luate 
vor fi prelucrate în toate lotu
rile sportive naționale, clubu
rile și secțiile de performanță, 
In vedereai intensificării pre
ocupărilor pentru întărirea în 
rindurile sportivilor a muncii 
de educație, ordinei, discipli
nei și a combaterii, cu toată 
severitatea, a oricăror mani
festări care contravin eticii 
socialiste, normelor de condui
tă cetățenească și 
sportive.

Abaterile săvîrșite 
torul Nicolae Dobrin 
o sancțiune meritată 
toare pentru alți fotbaliști și 
sportivi care ar mai fi tentați 
să trateze cu ușurință prezența 
lor în loturile reprezentative și 
olimpice, să nu se conformeze 
programului de pregătire, adu- 
cînd astfel prejudicii activită
ții ce se desfășoară la loturi și 
reprezentării cu demnitate a 
sportului românesc. în legătu
ră cu această situație se pune 
ți problema răspunderii clubu
rilor cărora aparțin jucătorii 
sancționați, in cazul de față 
clubul F.C. Argeș. Cluburile și 
mediul lor ambiant răsfață, 
cocoloșesc și fac concesii unor 
jucători, de dragul valorii, în 
speranța aportului acestora in 
Jocurile de campionat F.C Ar
geș a sancționat în cîteva rin- 
duri pe Dobrin și tot de atitea 
ori a revenit asupra deciziei 
luate. Nici Federația română 
de fotbal nu a fost mai

a
Dobrin 

loturile reprezentativ și

ale vieții

de 
au _____
și pildui-

jucă- 
primit

MECIURI AMICALE

fermă, făcînd concesii și selec- 
tionînd jucători care prin com
portamentul lor nu ar fj me
ritat să fie chemați la loturile 
reprezentative. Selecția în func
ție de calitățile sportive, dar 
și de cele morale, este o pro
blemă care trebuie să stea în 
atenția federației de fotbal, a 
tuturor federațiilor noastre ca 
o obligație care decurge din 
aplicarea normelor de conduită 
generală, sportivă și cetățe
nească, în conformitate cu eti
ca și echitatea socialistă. De 
asemenea, C.N.E.F.S. a aprobat 
uneori cereri de absolvire a 
unor sancțiuni pentru a ușura 
prezența unor ..nume notabile" 
în echipele _ .__________
formații de dub angajate 
cupele europene.

Atît federațiile sportive, 
și C.N.E.F.S. sînt hotărîte să 
mai tolereze pe viitor nici 
fel de abateri și să nu mai _
ciudă în loturile reprezentative 
și olimpice sportivi a căror 
conduită cetățenească nu co
respunde trăsăturilor morale 
ale tinerilor crescuți și educați 
în societatea noastră.

Iată de ce este necesar ca în 
toate asociațiile, cluburile spor
tive și loturile reprezenta țjve, 
să se expună clar și hotărit 
obligativitatea stringentă a în
deplinirii planurilor de pregă
tire la toate capitolele, în cele 
mai bune condițiuni, să se in
tensifice acțiunile educative în 
spiritul prevederilor documen
telor de partid care cer spori
rea exigenței față de modul de 
pregătire și educare 
politică a sportivilor,____ . _
chidate actele de indisciplină 
și vedetismul, să se întărească 
spiritul de răspundere, ordinea 
și disciplina in întreaga acti
vitate de educație fizică și 
sport

Sintem convinși că toți spor
tivii noștri, antrenorii, condu
cerile asociațiilor, cluburilor 
sportive și ale federațiilor vor 
înțelege pe deplin necesitatea 
adoptării atitudinilor ferme, 
neșovăitoare, netolerante 
procesul de pregătire,
cel mai eficace mijloc pen
tru creșterea performanțelor, 
pentru îndeplinirea integrală a 
obiectivelor la marile și im
portantele competiții interna
ționale din 1979 și 1980.

In perspectiva noului sezon

UNIVERSITATEA
SA JOACE DIN

A 30 000 DE
„nume notabile' 
reprezentative și 

‘ ; în

cit 
nu 
un 
in-

moral- 
să fie li-

in 
ca

CRAIOVA VREA
NOR IN FATA
SPECTATORI

Universitatea Craiova are un nou 
antrenor principal : VALENTIN STA- 
NESCU. Universitatea ore ți un nou 
antrenor secund : ION OBLEMENCO. 
Lotul deținătoarei Cupei României «te 
asistat — din această iarnă 
un nou medic : GERHARDT 
Universitatea sfa pregătit șl 
loc nou : BREAZA.

— De ce tocmai

- ți de
FAKNER. 

intr-un

______ ____ Breaza 7 
Lom întrebat pe Valentin Sta
ll eseu.

a F.C.M. REȘIȚA — SELEC
ȚIONATA DE TINERET A 
CEHOSLOVACIEI 2—1 (2—0).
Au marcat : Damian si Gabel 
pentru F.C.M. Reșița. Takad 
pentru oaspeți, care au dominat 
mai mult în repriza secundă. 
(D. Doru GLAVAN — ooresp.).
• F.C. BIHOR — OULMP1A

SA TU MARE 2—0 (0—0). întâlni
rea a prilejuit o bună verificare 
a celor două echipe. Gazdele au 
obținut victoria prin golurile 
marcate de Kun H din 11 m. și 
Georgescu. Iată șl formații^ fo
losite : F.C. Bihor : Albu — 
Horvath, Zare. Bigan. Kiss — 
Naom, M. Marian. Mureșan — 
Lupău, Kun II, Flores cu. Au mal 
jucat : Sebestien, Ghergheîi,
Georgescu și Fodor. Olimpia : 
Haralambie — Mureșan, Smaran- 
dache, Matei, Popa — Saboți 
Mar cu, Hațeganu — Bathori H, 
Pataki, Pojoni. Au mal jucat : 
Feher și HelveL (I. GHIȘA — 
ooresp.)

• U.T.A. — POLITEHNICA TI
MIȘOARA 2—1 (0—1). Meci fru
mos, ambele echipe dind dovada 
unei bune pregătiri. In repriza 
secundă, antrenorii A_ Niculescu 
și Ion ionescu au rulat toti ju
cătorii din loturile respective. 
Autorii golurilor : Anghel pen
tru oaspeți ; Schepp și Iova pen
tru gazde. Formațiile aliniate : 
U.T.A. : Ducadam — Bîtea. Gali, 
Schepp, Bubela — Leac, Tisa, 
Broșovschi — Cura, Domide, Co- 
raș. Au mai jucat : Jivan, Ta- 
maș, Vaczi, Dodeanu, Urban șl 
Iova. Politehnica : Catena — Floa- 
reș, Mehedinții, Vișan, Barna —

DembrovscM, Roșea, Sertiânoiu 
— Nadu, Anghel, Petrescu. Au 
mal jucat : Popa, Cotec, 
Nucă, Mușat șl Iuga. (L 1 
ooresp.)
• POIANA CmPINA

TIRGOVIȘTE 0—1 (O—l).______
de bun nivel spectacular. In ge
neral echilibrată. Au eiștigat 
oaspeții prin golul marcat de 
Pitaru. (E. STROE-coresp.)
• ELECTRONICA — STEAUA 

1—1 (1—1). Meciul s-a disputat 
pe terenul Electronica In îața a 
aproximativ 3 0» de spectatori. 
A Sost un joc frumos In care 
gazdele au dat o rephcă 
roasă echipei militare. Au mar
cat : Năstase pentru Steaua, 
respectiv Costache, dtntr-o lovi
tură de la 16 m. Antrenorul Gh. 
Constantin a folosit următoarea 
formație : Iordache — ffițu. Agiu. 
FL Marin, Gh. Ion — Zahiu. 
M Răducaru. Iordăneseu — A. 
Ionescu. Năstase, Zamlir. Au 
mai jucat : N. Răducanu. M. Ion, 
Aelenel. Minea. (N. ȘTEFAN- 
coresp.)

■ SIRENA — RAPID 0—1 
(0—1). A marcat Roatea. Antre
norii Lie Oană șl L Motoc au 
prezentat următoarea formație: 
Marra (min. S6 BCă) — Popa, 
M. Popescu. Zalupca. Ad. Dumi
tru. Șutru, Rișnițâ. Boibonea (mia. 
46 Cristache) — Vlad. Roatea, Sta
men. (N. TOKACEK-COresp.)

0 F.C. ȘOIMII SIBIU — C 
NUCA TIRNAVE.M 1—1 (1—0). 
Înscris : Frățllă pentru gazde,
respectiv Munteaau. (Seb. BEU- 
coresp.).

. Boc, 
IOANA-

— C.S.
Partidă

LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ
ASTĂZI este ULTIMA ZI pen

tru procurarea biletelor la trage
rea obișnuită LOTO de mîtne, 2 
februarie 1979. MAI MULTE VA
RIANTE JUCATE — MAI MULTE 
ȘANSE de a obține autoturisme 
sau Importante cîștigurl în nume
rar I

NUMERELE EXTRASE LA TRA
GEREA PRONOEXPRES DIN 31 
IANUARIE 197». Extragerea I : 
23 19 44 41 16 37 ; extragerea a H-a : 
27 21 38 8 28 11. Fond total de 
câștiguri : 1.263.612 lei din care
206.342 lei report categoria L

ACTUALITĂȚI • ACTUALITĂȚI
• LOTUL REPREZENTATIV 

AL ROMÂNIEI susține mllne un 
Joc de verificare la Plopem eu 
divizionara B dir. localitate. In- 
tflnlrea este programată la ora ÎS.

VOICILA

OFICIUL JUDEȚEAN 
DE TURISM 

MARAMUREȘ
OFERĂ :

Condiții excelente de 
practicare a sporturi
lor de iarnă tn stațiunile 
Borșa șl Izvoarele 
zare și masă în vile 
hoteluri echipate > 
confortul modem, 
tru pîrtia de pe 
Mogoșa, dotată cu 
scaun și schi lift, 
rea și masa în hotelurile 
din Baia Mare. Biletele se 
pot procura de la Agen
țiile de turism din Baia 
Mare (telefon 994/11043) și 
din Sighet (telefon 12815). 
Pentru sfîrșit de săptă- 
mînă se pot procura bi
lete pină în ziua de 
vineri.

na
și cu tot

Pen- 
virful 
tele- 

caza-

CIȘTIGURILE TRAGERII EX
CEPȚIONALE LOTO DIN 23 IA
NUARIE 1979. Faza I ; Categoria 
1 : 1 variantă 25»/« a 17.500 lei ; 
categoria 2 : 4,75 variante a 25.000 
lei sau la alegere o excursie de 
două locuri In R. D. Germană 
— Danemarca sau R. P. Bulga
ria — Grecia sau U.R.S.S. și di
ferența tn numerar ; categoria 
3 : 15,25 variante a 11.427 lei sau 
la alegere o excursie de un loc 
In U.R.S.S. șl diferența tn nu
merar ; categoria 4 : 52,25 a
3.335 lei ; categoria 5 : 167,25 a 
400 lei ; categoria 6 : 333,75 a 300 
lei ; categoria 7 : 464,75 a 200 lei; 
categoria 8 : 3.193,25 a 100 lei. 
Faza a II-a : Categoria A : 2 va
riante 25O/n a 12.500 lei : categoria 
B : 4,25 variante a 10.000 lei sau 
o excursie de un loc la R. P. 
Bulgaria — Grecia sau două 
locuri în U.R.S.S. șl diferența în 
numerar ; categoria C : 26,50 va
riante a 7.974 lei sau o excursie 
de un loc in U.R.S.S. șl diferen
ța In numerar ; categoria D :
104.50 a 2.022 lei ; categoria E :
1.199.50 a 100 lei.

Cum te simți 
Voicilă î

— N-am venit chiar direct 
de la Mîrzănești. Probabil că 
eu sînt de vină pentru fap
tul că s-a cam uitat că am
fost și in lotul echipei de ti
neret, acum trei ani, la Salo- - 
nic.

— Cum se face că mulți 
colegi de lot îți apreciază 
tehnica, deși ai Jucat multă 
vreme la Recolta din Mîrză
nești ?

— Astăzi, datorită televiziu
nii, copiii de la țară sînt 
avantajați, intr-un fel. Ei în
vață direct de la Becken
bauer, de la Bettega, de la 
Gerd Milller. Iar repetițiile 
încep după numai cîteva mi
nute, pentru că între 
meniul predării Fi 
practicii nu e decît 
pe care-l străbați 
ajungi la cîmpul de joc. 
țară nu e cu intrare, nu e 
cu tramvaie, așa că ai timp 
berechet.

— Se știe că ai trecut pe 
la Rapid.

— E adevărat, am trecut. 
Asta s-a întîmplat în vara 
lui ’73. Din vară pînă tn no
iembrie. Dar am plecat.

mo- 
cel al 
drumul 
ea să

La

fotbalul nostru a lansat doar două 
mari valori : Dumitru și Bălăci. Du
mitru a ajuns in echipa naționala ia 
20 ani și a jucat împotriva Braziliei, 
pe atunci campioana mondială. Și 
Bălăci a urmat același traseu cu suc
ces, numai câ promovarea lui s-a fă
cut la 17 ani. Bălăci nu e un jucător 
viciat. Acum are 22 de ani. Dacă nu 
va putea, nu va juca. Nimeni nu-l va 
obliga. Numai că eu sînt convins câ 
Ba foci va juca și va juca bine. Ca și 
Cirțu, un foarte mare talent, care e- 
fectiv n-are voie să nu poarte unul 
din tricourile echipei. El trebuie doar 
să fie disciplinat in joc.

— Cum decurge colaborarea 
dintre Valentin Stânescu șl 
secundul său» ion Oblemenco ?

- Pentru noi toți a fost o mare și 
plăcută surpriză modul cum s-a de
scurcat Oblemenco la prima lui apa
riție ca antrenor. Eu unul îl stimez 
mult, așa cum ar trebui să-l stimeze 
toată lumea, jucători, conducători, 
spectatori. Iar cei dinții care trebuie 
să-l asculte sînt Ba taci, Crișan, Bel- 
deanu, Câmâtaru...

— Ce-și propune Universita
tea pentru primăvara lui *79 ?

— Universitatea Craiova nu-i o e- 
chipa de locul 9, ioc pe care s-a cla
sat in tur. Prin urmare, ea va trebui 
să „urce" in clasament pînă ta un 
loc care să-i permită sâ se alinieze 
din nou ta startul unei competiții eu
ropene intercluburi.

— Și să nu 
României...

— Nu ne-am propus 
să cîștigăm Cupa. Dar 
posibilul sâ n-o cedam altora. Marea 
mea dorință este însă alta. Vreau 
ca, impreună cu Nelu Oblemenco, sâ 
facem din Universitatea o echipă ^care 
— prin joc spectaculos, disciplina de 
fier și rezultate bune — să readucâ 
in tribunele stadionului Central spec
tatorii pierduți. Universitatea are 
destule argumente pentru a evolua 
numai în prezența a 30—35 000. de 
spectatori. Sper sâ fiu ajutat în a- 
ceastâ privință de toți factorii, de 
conducerea clubului, de forurile spor
tive doljene, de iubitorii 
din toata Oltenia. Eu unul 
nu-i vom dezamăgi...

Universitatea s-a pregătit 
Joncțiunea cu „ceilalți 9" 1

cedeze Cupa

in mod expres 
vom face tot

fotbalului 
promit câ

fa Breaza. 
____ ___ „____ »e v>a (ace 

fa 18 februarie. Abia din acel moment 
Valentin Stânescu și Ion Oblemenco 
vor începe să se gîndeoscă dacă în 
limfa mediană vor juca Donase, Țț-, 
cleonu, Beldeonu sou Bălăci, Geol- 
găa. Irimescu î dacă pe extrema 
dreaptă va opărea Crișan sau Cîrțu ; 
dacă pe stînga vor juca Morcu sau 
Gobanu... Abia atunci va >.ncePa. 
greul. Sou totul va fi foarte simplu,' 
duoă cum afirma Ion Oblemenoo : 
,,Va juca cine se sa pregăti cel mal 
bine cine va înțelege să se angajeie, 
fărâ rabat, la efortul bnpus".

Laurențiu DUMITRESCU |

„TOTUL
E SA DAU

— De ce ?
— Am plecat, cu toate că 

Rapid este echipa pe care o 
iubesc cel mai mult. Am pă
răsit-o pentru că nu jucam. Am 
prins minute la Bacău
și 22 de minute la Brașov. 
Atunci mi-am zis : „Floreo 
aid nu-i de tine. Hai, 
acasă!*

— Deci, te-ai întors la Rul
mentul Alexandria.

— M-am întors și, aș putea 
spune, mi-a priit tare bine 
tușa de la Rapid. Din noiem
brie și pînă în primăvară am 
marcat 25 de goluri, deve
nind golgeterul Diviziei B. 
Mi-aduc aminte că în același 
an, Paraschivescu, cu care 
împart acum camera la lot, 
a dat 23. Se vede treaba că 
golurile ne-au adus pînă aici.

— S-ar spune că șutul 1" 
face impresie chiar la 
mai ales pentru că e la 
de puternic cu ambele 
doare. Cum ai ajuns aid

— Aici n«-f tecreu. 
cînd mă știu, am rămas 
portarii cam o jumătate 
oră sau mai mult,
meci. Portarilor le place să
dai tare, de la distanță.

— Cine te-a învățat să dai
tare ?

— Un portar, nea Gigi 
Dungu, și, bineînțeles, cei de 
la televizor, printre care 
Kennedy fi Oblemenco.

— Unde al vrea să joci, a- 
cum cînd ai ajuns în lot ?

— Tot la Alexandria, cu 
toate că, dacă joci tn Divi
zia B, ești cam uitat cînd e 
vorba de lot.

— Ai avut oferte ?
— Am avut. De la 

echipe de Divizia A. 
Corvinul, chiar și 
Un timp m-a bătut 
să mă duc la Tirgoviște, cind

tiu

pi-
7
De 
cu 
de 

după

etteva 
Bihorul, 
Dinamo, 

gtndul

GOLURI“
era antrenor tecund nea Ga
vrila, care mi-e unchi, ca e 
tot din Mîrzănești, dar acum 
îmi pare bine că nu m-am 
dus, pentru vă sper că o să 
ajung tn A nu cu transferul, 
ct cu echipa.

— Ești optimist.
fi primim pe toți ăi 

mari din serie la noi, la Ale
xandria. Și nu cred sd mai 
pierdem puncte, cum s-a In- 
timplat in toamnă, cu Olteni
ța și cu Șoimii.

— Aveți băieți buni la Rul
mentul ?

— Stoperul Tiță e mai bun 
decît mulți „centrali* din Di
vizia A.

— Cum iți vezi viitorul la 
echipa națională 7

— Cred că trebuie să dau 
goluri, indiferent de adversa
rul cu care jucăm, fie că e 
la Plopeni, fie că e cu bulgarii. 
Cînd dat goluri, nu te sare 
nimeni.
*— Ești un ambițios, Volei
ul 1

— Uneori mă și sperii.
— De ce 7
— Pentru cd am crescut 

greu, fără părinți, lingă niște 
oameni tare buni, cărora le 
datorez totul și la care md 
duc cel puțin o dată pe săp- 
tămină, mal ales de cînd tatăl 
meu de al doilea, care e adevă
rat tată, a rămas singur.

— Am auzit că, în timp ce 
erai la Poiană, ți s-a născut 
un copilaș.

— Așa e. II cheamă Dan 
Narcis VoicUă...

— Ce-1 faci 7
— Nici portar, nici crainic. 

Să fie sănătos și cu „9“ pe 
spate...

loan CHIRILA

i



SPORTUL OHN LUME
HOCHEISTII ÎNCEP O NOUĂ ETAPĂ 
A PREGĂTIRILOR PENTRU „MONDIALE"

După ce au efectuat un 
scurt stagiu de pregătire la 
munte, hocheiștii din lotul 
național încep acum o nouă 
etapă de muncă în vederea 
participării la grupa B a 
„mondialelor11 din martie, de 
la Galați.

Lotul național a plecat ieri 
Ia Budapesta, unde va parti
cipa la un turneu alături de 
echipele reprezentative ale 
Danemarcei (2 februarie, ora 
17), Ungariei (3 februarie, ora 
16,30) și Iugoslaviei (4 februa
rie, ora 16,30). în continuare, 
hocheiștii români vor juca în 
zilele de 6 și 8 la Kempten

I. NĂSTASE 
.A REINTRAT 
LA RICHMOND

în turul întîi al turneului 
internațional de tenis de la 
Richmond (Virginia), jucă
torul român Ilie Năstase l-a 
învins cu 6—7, 6—4, 6—4 pe au
stralianul John Alexander. 
Revenit pe terenurile de tenis 
după o absență de aproape 
două luni, campionul suedez 
Bjorn Borg l-a întrecut cu
6— 4, 6—4 pe americanul Erik 
van Dillen. Alte rezultate : 
McEnroe — Bailey 6—4, 6—3 ; 
Ashe — Teltscber 7—6. 6—2 ; 
Gottfried — McMillan 6—0, 7—5; 
Higueras — Stockton 6—4,
7— 5 ; Case — Kronk 6—4, 2—6, 
6—3.

In C.E. de tenis „indoor"
A. METREVELI

IN ECHIPA U.R.S.S.
PENTRU MECIUL

CU ROMÂNIA
Federația de tenis din 

U.R.S.S. a anunțat ieri com
ponența reprezentativei sovie
tice, care va întîlni echipa 
României, duminică în Sala 
sporturilor din Focșani, în ca
drul campionatului european 
— „Cupa Saab“. Oaspeții de
plasează pe Aleksandr Metre- 
veli, Vadim Borisov și Serghei 
Gruzman, iar căpitan nejucă- 
tor este Șamil Tarpiscev.

A fost desemnat și arbitrul 
întîlnirii : Fredy Reicher (Iu
goslavia).

țferojw deJ| șahiști-roboți
Jucării, pentru mici și meri (chiar de pedagogi recomandate), cu ao 

țiune declanșabilă prin buton, sînt astăzi oferite tuturor celor pasionați 
pentru mecanică și electronică. „Roboți", computere și mini-caîculatoare 
încep să apară in rafturile magazinelor specializate, din mal multe 
făcînd deliciul amatorilor de diferite vîrste.

Iubitorii unui joc, vechi de milenii, au astfel prilejul să-șl vadă per
formanțele sportive canalizate în aceeași arie a modernizărilor tehnice. 
Este vorba de șah. Partide prin intermediul computerului fac de mai 
multă vreme obiectul cercetărilor întreprinse de specialiștii în electro
nică. Computerul joacă șah șl cu maeștri, dezleagă probleme, știe (bi
neînțeles) pe dinafară sute de deschideri. Pînă acum tot acest „șah 
computerizat" a avut caracter de experiență, nu întotdeauna concludentă. 
Recent, însă, această noua formă de activitate șah istă a făcut marele 
pas spre consacrarea publică. Computerele de șah au intrat în circui
tul comercial. O firmă de specialitate vest-germană a pus în comerț o 
tablă de șah electronică, dispunînd în anexă de un mînl'-caîculator, ca
pabil — spune prospectul — să rezolve pînă la 3 024 000 de poziții ale 
pieselor pe pătratele albe șî negre încadrate în 10 „programe" după 
anumite grade de dificultate. Cifra impresionează, ca și amănuntul că 
șahistul-robot răspunde la fiecare mutare într-un răstimp între 5 secunde 
și 3 minute, conform „programului" ales prin apăsare pe buton. Numele 
său înregistrat : ,,Chess Challenger 10".

Firește, prețul actual al computerului de șah (700 mărci vest-germane) 
nu-l face accesibil tuturor doritorilor. $i nu știm cînd Chess-challenge- 
rul va pătrunde în mai multe cămine de șahiști. Oricum, însă, iubitorul 
„sportului minții" are în față vremea cînd nu-șl ^va. mal căxfta colegi 
de întrecere la tabla de șah, cl va prefera să râmînă acasă, apăsînd 
pe butoanele adversarului-robot...

E un progres al șahului, oare ? Sau încă o invitație Ia sedentarism ? 
Radu VOIA

ATLETISM • Campionatele „indoor* 
ale Angliei au constituit un criteriu de 
selecție pentru C.E. pe teren acope
rit, programate luna viitoare la Viena. 
Printre cei care au realizat baremul 
se număra î Brian Hopper — 5,35 m 
la prăjină. Paul Williams — 3:46,6 ta 
1 500 m, Mike Winch — 18,60 m ,lo 
greutate și Verona Elder — 54,3 la 400 
m plat (0- • La Heilbronn (R. F. 
Germania) Brigitte Holzapfel a cîș- 
tigat săritura în înălțime cu 1,90 m.

BASCHET • Rezultate din sferturile 
de finală ale „Cupei Koraci* : Par
tizan Belgrad — Olymplque Antibes 
90—83 ; Inter Bratislava — Rieti 80—86 ; 
Orthez — Cibona Zagreb 76—88 ; O- 
limpia Liubliano — Gvat Yagur 89—77; 
B.C. Caen — Slavia Praga 75—54 ; 
Jugoplastico Split — Eveil Monceau 
93—73 ; B.C. Badalona — Standard 
Liege 103-80. 

și, respectiv, la Bayreuth în 
R. F. Germania, cu selecțio
nate locale, după care vor evo
lua în Cehoslovacia, în zilele 
de 11, 12 și 14 februarie.

Au făcut deplasarea, sub 
conducerea antrenorilor Ște
fan Ionescu și Ion Tiron, ur
mătorii jucători: Huțan și Fe- 
kete — portari, Gali, Antal, 
Justinian, Popescu, Moroșan, 
Hălăucă, Berdila, Costea, Tu- 
reanu, Axinte, Nistor, Olenici, 
Cazacu, Iluțanu, Pisăru, Bar- 
talis.

Sîmbătă și duminică, la ora 
17, la Miercurea Ciuc, repre
zentativa de juniori a Româ
niei va susține două partide 
cu echipa de speranțe a Un
gariei, în cadrul pregătirilor 
pe care cele două formații le 
efectuează în vederea partici
pării la campionatul european 
de juniori, grupa B (Miercurea 
Ciuc, 5—9 martie).

La 17 și 18 februarie la 
București, pe patinoarul „23 
August", vor avea loc urmă
toarele întîlniri: România A 
— o echipă cehoslovacă, Ro
mânia B — Bulgaria A și Ro
mânia juniori — S.K. Podhale 
Nowy Târg (campioana de 
juniori a Poloniei).

In C.E. de patina] artistic 

PERECHilE-AU ÎNCEPUI 
ÎNTRECEREA

Campionatele europene de 
patinaj artistic au continuat 
la Zagreb cu desfășurarea 
exercițiilor incluse în „pro
gramul scurt" al probei de 
perechi. Pe primul loc în cla
sament se află cuplul sovietic 
Marina Cerkașova — Serghei 
Șahrai, cu 40,96 puncte, urmat 
de perechile Sabine Baesz — 
Tassilo Tierbach (R. D. Ger
mană) — 38,96 puncte si Irina 
Vorobieva — Igor Lîsovșki 
(U.R.S.S.) — 38,28 puncte.

DATELE VIITOARELOR 
C.M. DE CICLOCROS

Campionatele mondiale de 
ciclocros (amatori și profesio
niști) se vor desfășura anul vi
itor în zilele de 26 și 27 ia
nuarie în localitatea elvețiană 
Wetzikon, situată în apropiere 
de Ziirich.

Pentru organizarea ediției 
din anul 1981 a fost primită 
candidatura federației franceze 
de specialitate. întrecerile ar 
urma să fie găzduite de ora
șul Lanarvily.

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
BIATLON • Miercuri la Ruhpolding 

(R. F. Germania) în cadrul C.M. de 
biatlon, proba de 10 km (seniori) a 
fost cîștigată de Frank Ullrich (R. D. 
Germană) cu timpul de 40:35,37. In 
proba de juniori desfășurată pe ace
eași distanță pe primul loc s-a cla
sat Serghei Ciuravfiov (U.R.S.S.) —
42:02,20.

HANDBAL • In meci retur pentru 
optimile „Cupei cupelor" (feminin), 
echipa vest-germană T.U.A. Metzingen 
a întrecut pe teren propriu, cu 11—9 
(6—6), formația olandeză Mora Swift 
Roermund. învingătoare în primul joc 
cu 15—7, handbalistele olandeze s-av 
calificat pentru sferturile de finala.

PREȘEDINTELE C. I. 0. VIZITEAZĂ
ȘAPTE ȚĂRI AFRICANE

LAUSANNE, 31 (Agerprcs). 
— Președintele Comitetului 
internațional olimpic, lordul 
Killanin, va vizita între 10 fe
bruarie și 1 martie, șapte țări 
africane (Zair, R. P. Congo, 
Gabon, Camerun. Benin, Togo, 
Ghana), unde va purta convor
biri cu oficialitățile sportive 
locale în perspectiva viitoa
relor jocuri olimpice și se va 
informa asupra structurilor 
sportive din aceste țări. ,,Afri
ca este un continent pe care-1 
cunosc mai puțin și unde exis
tă resurse deosebite pentru 
mișcarea olimpică* — a declarat 
lordul Killanin, anunțîndu-și 
apropiatul turneu.

FLORETISTELE PARTICIPĂ
LA TURNEUL DE LA LEIPZIG

De milne șl pînă duminică, la 
Leipzig (R. D. Germană), se va 
desfășura un .nare concurs in
ternațional feminin de floretă, 
atît in proba individuală dt șl 
în cea pe echipe. Vor participa 
șl floretistele românce Ecatcrina 
Stahl, Suzana Ardeleanu, Adria
na Dragomir, Fejicia Truț, Otilla 
Hochdorfer.

CU CE PERFORMANȚĂ SE VA CiȘTIGA TITLUL OLIMPIC 
DE HALTERE LA CATEGORIA SUPERGREA?

Campionatele mondiale de 
haltere desfășurate anul tre
cut la Getysb'urg (S.U.A.) s-au 
încheiat cu o mare surpriză: 
titlul de campion al lumii la 
categoria supergrea a revenit 
în mod neașteptat lui Jiirgen 
Heuser (R.D.G.), în timp ce 
marele favorit, Vasili Alek
seev (U.R.S.S.), s-a accidentat 
și a fost nevoit să abandoneze I 
Mulți specialiști au consemnat 
evenimentul drept cea mai 
mare surpriză a anului 1978. 
Iată de ce, două agenții de 
presă — TASS și A.D.N. — 
au adresat aceleași întrebări 
renumiților sportivi. Din du
blul interviu reproducem cî- 
teva fragmente.

— Cu ce rezultate ' credeți 
că se va cîștiga titlul olimpic 
în 1980 la categoria supergrea, 
la care veți participa, credem, 
și dv. ? Ce planuri aveți? Cine 
sînt favoriții ?

Alekseev: Cu 430 kg (185+ 
245) se poate cîștiga locul I. 
Aș vrea să concurez și apoi 
să mă retrag victorios din acti
vitatea competițională, dar 
candidații principali sînt. deo
camdată, Heuser, campionul 
mondial din 1978, și compa
triotul meu Rahmanov.

Heuser: Cel care va deveni 
campion olimpic în 1980 va 
trebui să ridice cel puțin 190 
kg la „smuls" și 250 kg la 
„aruncat". Deci să realizeze 
un total de 440 kg. Favoriții 
mei? Alekseev, Rahmanov, 
Placikov și Bonk. Firește, însă, 
aș dori ca în această compa
nie selectă să fiu eu primul... 
De aceea, mă pregătesc în 
consecință.

— Vor fi îmbunătățite recor
durile mondiale absolute ?

A. : Desigur, performanțele 
se vor îmbunătăți, în funcție 
de perfecționarea metodelor

SCHI • In „Cupe Europei", slalo
mul special de la Prato Stelvio (Ita
lic) a revenit austriacului Helmuth 
Gstrein, urmat de compatriotul său 
Wolfram Ortner și italianul Gustavo 
Thoeni. In clasament continuă să con
ducă norvegianul Jarle Halsnes — 
72 p, secundat de austriacul Urs Rae- 
ber — 58 p. • Proba masculină de 30 
km din cadrul campionatelor de fond 
ale S.U.A.. desfășurate la Waterville 
Valley, a fost cîștigată de Tim Cald- 
wel — 1 h 34:28,09, urmat de Bill 
Koch — 1 h 35:45,94. In proba femi
nină de 10 km, victoria a revenit lui 
Alison Owen-Spencer — 36:49,7,

ȘAH • Lev Polugaevskî se menține 
lider în turneul de la Wijk aan Zee

• De la secretariatul C.I.O. 
se anunță că forul olimpic a 
acceptat în cele din urmă de
cizia F.I.F.A. prin care jucă
torii europeni și sudameric.ini 
care au participat la ultimul 
campionat mondial nu vor avea 
dreptul de a lua parte la tur
neul olimpic din 1980. După 
cum se știa inițial. Comitetul 
olimpic internațional s-a opus 
acestei hotărîri care încalcă 
principiul nediscrimlnăriii. De
altfel, vicepreședintele C.I.O., 
Mohamed Mzali, a declarat că 
este de dorit ca la Olimpiada 
din 1984 decizia să fie vala
bilă pentru fotbaliștii din în
treaga lume.

ȘAHISTELE NOASTRE
în runda a opta a „Cupei 

Europei" la șah pentru juni
oare, competiție care se des
fășoară în localitatea iugoslavă 
Kula, jucătoarele românce 
Viorica Hie și Marina Pogo- 
revici au cîștigat partidele 
susținute cu Deborah Evans 
(Țara Galilor) și. respectiv, 
Simona Peters (Belgia). în 
clasament continuă să conducă 

de antrenament, de creșterea 
capacității fiziologice, de efi
ciența medicinei sportive (fără 
anabolizante!). Dar limite vor 
exista totuși. De pildă, ca în 
alergarea pe 100 m...

H. Eu cred că deocamdată 
nu există limite. Rezultatele 
se vor îmbunătăți încă mult 
timp de acum încolo, pentru 
că resursele forței umane sînt 
nebănuit de mari. Orice tînăr 
este dornic — cînd are putere 
și talentul necesar — să de
vină recordman mondial. Or, 
cum noile generații de ridică
tori se succed pe scara valori
lor, îmbunătățirea rezultatelor 
este previzibilă.

— Credeți că sportul halte
relor își cîștiga sau pierde 
popularitatea ?

A. în secolul tehnicii și al 
vitezei, dorința oamenilor este 
de a deveni tot mai puternici. 
Cine nu vrea să devină cel 
mai tare om din lume ? De 
aceea am ales șl eu această 
ramură sportivă. Cred că a- 
fluența tineretului spre hal
tere va fi tot mai mare.

H. Grație performanțelor 
realizate în ultimul timp spor
tul halterelor a devenit mai 
popular. Dar e loc șl pentru 
mai mult. De pildă, competi
țiile de mase pentru haltero
fili ar trebui să fie mai multe, 
nu numai la noi în R.D.G., ci 
și în alte țări din lume.

— Dacă acum ați începe 
sportul, ce disciplină ați pre
fera să practicați ?

A. Firește, tot halterele, deși 
am început cu... atletismul și 
voleiul I

H. Bineînțeles că ridicarea 
greutăților m-ar tenta mai 
mult, deși am debutat In ca
riera sportivă cu... aruncarea 
greutății I

(Olanda), totalăzînd 61/ș după 10 
runde. II urmează, la Vz p. Sosanko 
(Olanda) și Andersson (Suedia). • 
La Budapesta, în sferturile de Finală 
ale „Cupei campionilor europeni", 
formația locală Spartakus a întrecut cu 
81/j—3*/s puncte echipa italiană Banka 
Roma și s-a calificat pentru semifina
lele competiției. La prima masă, ita
lianul Mariotti l-a învins pe marele 
maestru Csom.

TENIS • In turneul feminin de la 
Chicago, Mima Jausovec a eliminat-o 
cu 7—5. 6—4, pe campioana engleză 
Virginia Wade. In alte partide : Betty 
Stove — Betsy Nagelsen 6—4, 6—3 ;
Anne Smith — Ilona Kloss 6—2, 7—5 ; 
Greer Stevens — Caroline Stoll 6—3, 
6—2 ; Martina Navratilova — Stacy 
Margolin 7—6, 6—4 ; Wendy Turn-bull 
— Rosemarie Casals 6—2, 5-7, 6-0.

SCHIORI ROMÂNI 
ÎN ÎNTRECERI 

PESTE HOTARE
Un lot de schiori alpini 

români a plecat în Bulgaria 
pentru a participa la întrece
rile dotate cu „Cupa Sofia" și 
„Cupa Pamporovo". Au făcut 
deplasarea Daniela Uncrop, 
Mariana Axinte. Maria Balasz, 
Mihai Bâră. Vili Podaru și 
Dorin Dinu. Antrenori, Kurt 
Gohn si Francisc Boniș.

Săritorii cu schiurile se află 
în Iugoslavia, unde vor fi pre- 
zenți, alături de sportivi din 
mai multe țări, la întrecerile 
dotate cu „Cupa Vlasic". Din 
lot fac parte Gheorghe Gerea, 
Costici Buloiu și Lorincz Ba- 
lint. Antrenor Ion Bârlă.

URCĂ iN CLASAMENT
Nana Ioseliani (U.R.S.S.), cu 6 
puncte, urmată de Marta 
Kovacs (Ungaria) — 5 p. Vio
rica Ilie (România) și Malgor- 
zata Wize (Polonia) — cîte 4'A 
p.. Marina Pogorevici (Româ
nia), Barbara Hund (R. F. Ger
mania), Helen Grant (Anglia) 

— cîte 4 p, Deborah Evans 
(Țara Galilor) — 3*/2 p. etc.

— De ce preferați halterele?
A. Pentru că este sportul 

care întruchipează calitățile 
omului de care societatea 
noastră are nevoie : o mare 
putere de muncă, voință, per
severență, forță și concentrare 
psihică. Și totuși, în ciuda 
acestor calități, chiar marii 
performeri sînt și rămîn mo
dești. Ținta lor permanentă 
este progresul necontenit.

H. în copilărie doream să 
practic judo. Apoi, m-am de
cis pentru atletism și, în fine, 
m-am dedicat halterofiliei, 
unde rezultatele mari m-au 
afirmat pe plan mondial. Dar 
chiar dacă nu ajungi la mari 
performanțe, ridicarea de greu
tăți te face puternic, echili
brat în tot ce faci în viață. 
Astfel, simți că devii, în munca 
ta de fiecare zi, tot mai util 
societății.

AGENDĂ FOTBALISTICĂ
• Comisia de disciplină & 

U.S.F.A. a dictat o serie de 
sa noțiuni pentru abaterile comisa 
în competițiile continentale. Ast
fel, pentru manifestări nesporti
ve ale publicului la medul F.C. 
Valencia — W.B.A. din „Cupa 
U.E.F.A.** stadionul clubului spa
niol a fost suspendat pentru un 
joc din Cupele europene. Au 
fost sancționați pe diferite ter
mene jucătorii Viera (A.E.K.), 
Muj iniei, Krîstice viei (Haj du k 
Split), Pas in a to (Inter), Mariner 
(Ipswich), Alberto (Benfica) ș.a.

• tn semifinalele „Cupei ligii
Angliei" în meciurile retur s-au 
înregistrat rezulibateie : Sout
hampton — Leeds 1—0 (in tur
2— 2) ; Watford — Nottingham 
Forest 0—0 (în tur 1—3). Deci, 
în finală se întîLnesc Nottin
gham (deținătoarea trofeului) și 
Southampton.

a In etapa a lfl-a a campiona
tului spaniol : Atletico Madrid — 
Gijon 0—0 ; Zaragoza — Huelva 
1—1 ; Vallecano — Athletlco Bil
bao 1—0 ; Sevilla — Las Palmas 
0—1 ; Valencia — Real Madrid 
0—1 ; Santander — C.F. Barcelo
na 2—1. Clasament : 1. Real Ma
drid — 25 p, 2. Gijon — 24, 3.
Las Palmas — 22.

• tn campionatul Franței (eta
pa a 25-a) : Strasbourg — Lille
3— 0, Laval — F.C. Paris 5—1, 
Nantes — St. Etienne 3—1, 
Reims — Nimes 0—0. Monaco — 
Metz 4—1, St. Germain Paris — 
Nisa 1—1, Marsilia — Bastia 1—0. 
Celelalte jocuri s-au amînat. Cla
sament : 1. Strasbourg — 35 p 
(un joc mai puțin), 2. Nantes — 
34 p 3. Monaco — 33 p.
• După 13 etape în Portugalia, 

în clasament conduc : F.C. Porto 
— 23 p, Benfica — 27 p (un .ioc 
mai puțin), Sporting — 24 p ete.
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