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Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, a sosit, joi diminea
ța, in Republica Populară 
Bulgaria într-o vizită de prie
tenie, la invitația tovarășului 
Todor Jivkov, prim-secretar al 
Comitetului Central al Parti
dului Comunist Bulgar, pre
ședintele Consiliului de Stat al 
Republicii Populare Bulgaria.

Noua vizită a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în țara ve
cină și prietenă se înscrie în 
bogata cronică a legăturilor 
tradiționale româno-bulgare, a 
bunelor raporturi existente 
între cele două țări și popoare, 
ca o contribuție importantă la 
dezvoltarea și adîncirea în con
tinuare a relațiilor dintre 
Partidul Comunist Român și 
Partidul Comunist Bulgar, a 
colaborării multilaterale dintre 
Republica Socialistă România 
și Republica Populară Bulgaria.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
este însoțit in această vizită 
de tovarășii Lconte Răutu, 
membru al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., 
președintele părții române în 
Comisia mixtă guvernamentală 
româno-bulgară de colaborare 
economică și tehnico-științi- 
fică, Ștefan Andrei, membru 
supleant al Comitetului Politic 
Executiv ăl C.C. al P.C.R., mi
nistrul afacerilor externe.

Ceremonia sosirii înaltului 
oaspete a avut loc pe aeropor
tul de lîngă reședința guver
namentală Voden.

Pe un măre panou au fost 
arborate drapelele de stat _ ale 
Republicii Socialiste România 
și Republicii Populare Bul
garia, ce încadrau portretele 
tovarășilor Nicolae Ceaușescu 
și Todor Jivkov, sub care, în 
limbile română și bulgară, era 
scrisă urarea '• „Bine ați venit 
scumpi prieteni români !“.

La apariția in ușa avionului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu au 
fost salutați cu îndelungi ova
ții de miile de cetățeni aflați 
pe aeroport, care fluturau ste- 
gulețe cu tricolorul românesc 
si scandau neîntrerupt „Vecina 
drujba !“, „Vecina drujba !“ 
(„Prietenie veșnică !“)

Secretarul general al partidu
lui, președintele Republicii, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, și 
tovarășa Elena Ceaușescu au 
fost salutat!, la coborîrea din 
avion, cu deosebită căldură, de 
tovarășul Todor Jivkov, de 
tovarășa Ludmila Jivkova.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășul Todor Jivkov și-au 
strins cu căldură mîinile, s-au 
îmbrățișat, manifestîndu-și re
ciproc satisfacția pentru noua 
lor întîlnire.

Cu aceleași sentimente prie
tenești, conducătorul partidului 
și statului bulgar și tovarășa 
Ludmila Jivkova au salutat-o 
pe tovarășa Elena Ceaușescu.

După ceremonia de la 
aeroport, tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Todor Jivkov, 
împreună cu tovarășele Elena 
Ceaușescu și Ludmila Jivkova 
s-au îndreptat spre reședința 
oficială din Voden, pusă ia 
dispoziția inalților oaspeți ro
mâni pe perioada șederii în 
Bulgaria

Pe întregul traseu, mii de 
locuitori, cu stegulețe româ
nești și bulgare, purtind por
trete ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și ale tovarășei 
Elena Ceaușescu, ale tovarășu
lui Todor Jivkov, î-au aclamat 
îndelung.

★
In cursul după-amiezii, to

varășul Nicolae Ceaușescu, to
varășa Elena Ceaușescu, îm
preună cu tovarășul Todor 
Jivkov, tovarășa Ludmila Jiv
kova, cu persoanele oficiale 
române și bulgare care ii în
soțesc, au vizitat una dintre 
cele mai moderne unități indu
striale ale orașului Razgrad — 
întreprinderea de antibiotice.

Pe traseul străbătut de co
loana oficială de mașini, ca 
și în timpul vizitei la această 
întreprindere, un mare număr 
de locuitori ai satelor și ora
șului, precum și muncitori și 
specialiști, fluturind drapele 
românești și bulgare și purtind 
portrete ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, ale tovarășei Elena 
Ceaușescu și ale tovarășului 
Todor Jivkov, au făcut din nou, 
ca și la sosire, o caldă și en
tuziastă primire reprezentanți
lor poporului român.

★
Aceeași atmosferă entuziastă, 

de sărbătoare, înconjoară pe 
inalții soli ai poporului ro
mân în timpul vizitei lor in 
comuna Loznița, unde își are 
sediul unul dintre cele mai 
puternice complexe agroindu
striale din județul Razgrad.

★
Tovarășul Todor Jivkov, 

prim-secretar al Comitetului 
Central al Partidului Comu
nist Bulgar, președintele Con
siliului de Stat ăl R.P. Bulga
ria, a oferit un dineu oficial 
în onoarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socia
liste România, și a tovarășei 
Elena Ceaușescu, care se află 
în vizită de prietenie în Repu
blica Populară Bulgaria.

In timpul dineului, desfășu
rat .într-o ambianță caldă, 
prietenească, tovarășii Todor 
Jivkov și Nicolae Ceaușescu au 
rostit toasturi.
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In Divizia A la handbal

ETAPA DE IERI DOMINATĂ DE GAZDE
• Universitatea București egalează in ultimele secunde • La Baia Mare,

localnicele s-au impus cu mari dificultăți
Ieri, s-a disputat etapa a 

4-a a Diviziei A la handbal 
feminin, restantă din 21 ia
nuarie. Formațiile gazdă au 
reușit să cucerească 9 din cele 
10 puncte puse în joc, astfel 
câ, evident, etapa a fost lipsită 
de surprize.

PROGRESUL BUCUREȘTI - 
MUREȘUL TG. MUREȘ 

20-14 (10-3)

Dezorientată, formația din 
Tg. Mureș a constituit o pradă 
mai ușoară decit ne-axn fi aș
teptat pentru Progresul. Este 
adevărat, mureșencele au avut 
neșansa de a întîlni joi dupâ- 
amiază o echipă in vervă de
osebită, cu un mare apetit pen
tru gol. Revenirea oaspeteior 
din final (8—18 min. 38 ; 14—18 
min. 50) a fost tardivă, inefi
cientă pentru a echilibra jocul 
și rezultatul final. Au înscris: 
Popa 12, Florea 4. Ionescu 2. 
Achîm 1, Bănuță 1 pentru Pro
gresul ; Gaal 6. Pereș 5, Dorgo 
2, Dudaș 1 pentru Mureșul. Bun 
arbitrajul cuplului craiovean 
C. Șlefănescu-Ilie Radu.

TURNEU INTERNATIONAL
■J

DE POLO LA CLUJ-NAPOCA
Primul turneu international 

de polo al anului începe as
tăzi în bazinul acoperit din 
Cluj-Napoca. La întreceri par
ticipă formațiile Slovan Bra
tislava (Cehoslovacia). Chemie 
Eiterfeld (R.D.G.). echipa lo
cală Voința și Lotul republican 

de juniori. Competiția este 
programată de vineri pînă du
minică.

• Săptămîna viitoare este 
programat un nou turneu in
ternațional la Cluj-Napoca. la 
care si-au anunțat particioarea 
M.A.F.S.K. Budapesta, Bauman 
Moscova, echipele locale Voin-
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Maria Popa va înscrie un nou gol pentru echipa Progresul
Foto : I. MIHAICA

CONFECȚIA BUCUREȘTI - 
HIDROTEHNICA CONSTANTA 

19-11 (11-4)

Anticipînd în campionat fi
nala „Cupei României" și cons- 
tituindu-se, astfel, în derby-ul 
etapei, meciul dintre Confec
ția București și Hidrotehnica 

ța și Politehnica și Lotul de 
iuniori. Cu acest prilej (23—25 
februarie) va avea loc și reci
clarea arbitrilor de Divizia A.

COMPETIȚII SPORTIVE OMAGIALE
DEDICATE ZILEI DE 16 FEBRUARIE

Astăzi, întreaga fără îi cinstește pe ceferiști ji petroliști, pe 
ceilalfi muncitori care au înscris în ianuarie-februarie 1933 o pa
gină eroică în lupta împotriva exploatării capitaliste. Alături de 
ceilalfi oameni ai muncii, care in aceste zile au participat la nu
meroase manifestări omagiale, și tinerii sportivi au luat parte 
Ia acțiuni dedicate acestui important eveniment. Din relatările 
sosite la redacție am refinut :

Vineri 16 februarie 1975

Constanța a avut un început 
neașteptat. După numai cîte- 
va minute Confecția conducea 
cu 4—0 pentru că Hidrotehnica 
evolua crispat, timorată parcă 
de importanța intîlnirii. Cons- 
tănțencele nu și-au mai reve
nit după acest șoc și au cedat 
fără drept de apel. Confecția 
a jucat ca la carte. In prima 
parte a folosit forța de șut 
a lui Eremia, ia,r în cea de-a 
doua — cînd textilista a fost 
ținută om la om de Cotirlă — 
și-a distribuit eficiența ofensivă 
pe celelalte coechipiere. In re
priza secundă contraatacul a 
fost cel care, îndeosebi, a stră-

Hristache NAUM

(Continuare in pag. 2-3)

Boxul românesc in plin efort de reafirmare
PRIMUL CONCURS OFICIAL AL iNOTATORILOR

LOTUL NAȚIONAL ARE NEVOIE 
DE ANTRENAMENTE INDIVIDUALIZATE
în majoritatea disciplinelor 

sportive, realizarea performan
țelor pe plan internațional de
vine tot mai dificilă azi. în 
condițiile sporirii numărului 
practicantilor la nivel mondial 
și ale perfecționării permanen
te a metodelor de pregătire. 
Majoritatea tehnicienilor au 
înțeles necesitatea creșterii vo
lumului și intensității antrena
mentelor, a optimizării proce
sului de pregătire în scopul 
obținerii unei eficiențe ma
xime.

După un an în care rezulta
tele boxerilor români au fost 
în evidentă scădere; campiona
tele mondiale de la Belgrad 
consemnînd declinul acestei în
drăgite discipline sportive în 
tară noastră, F.R. Bex a luat 
o serie de măsuri menite să 
ducă la reafirmarea pugilismu- 
lui românesc în arena interna
țională. In acest scop, a fost 
alcătuit lotul național de se
niori, s-a stabilit colectivul de 
antrenori. în componenta căru
ia există tehnicieni cu o boga
tă experiență (Ion Popa, Ion 
Kiriac). dar și specialiști mai

Boxerii aleargă in grup, dar, din păcate, ritmul este prea lent 
pentru a le asigura o bună pregătire fizică Foto : V. BAGEAC

tineri (Ion Dumitru, Marin 
Diaconescu), criteriul alegerii 
acestora fiind nevoia continui
tății în ciclul de pregătire 
club-lot.

Principalul obiectiv al boxe
rilor noștri fruntași în acest 
an este prezentarea la un ni-

' (Continuare în pag. 2-3)

Pentru cei mai buni înotători 
din tară, întrecerile „Cupei 16 
Februarie" reprezintă cea din
ții competiție oficială a anului. 
Concursurile vor avea loc sîm- 
bătă (ora 16,30) și duminică 
(ora 9) la Timișoara (bazin de 
25 m) Cu participarea sportivi
lor din județele Caraș-Severin, 
Arad, Bihor, Hunedoara si Ti
miș, la Cluj-Napoca (județele 
Maramureș, Sibiu, Mureș, Cluj) 
și la București (bazinul „23 
August") unde vor lua startul 
înotători din județele Galați,

PITEȘTI : HANDBALISTELE ÎN ÎNTRECERE

Handbalul, această disciplină 
sportivă care poate fi practi
cată și iarna, se bucură de un 
real interes în rîndul elemen
tului feminin din întreprinde
rile . și instituțiile municipiului 
Pitești. Zilele trecute, în Sala 
sporturilor din localitate, 10 e- 
chipe de fete s-au întrecut în 
cadrul unei interesante între

PLOIEȘTI : PATINAJUL, MAREA PASIUNE A ȘCOLARILOR

Peste 70 de elevi din școlile 
generale și liceele de cultură 
generală și de specialitate din 
„orașul petroliștilor" au par
ticipat la întreceri organizate 
la patinoarul Victoria- Iată 
cîștigătorii. în ordinea categori
ilor : Anca Drahuțăr și A. 
Bengea (ambii grădinița 23), 

Brăila, Constanța, Prahova si 
Municipiul București.

Competiția are în program 
probe de 100 m la toate proce
deele. curse de 200 m și 400 m 
mixt, precum și ștafete de 
4X50 m liber și mixt. Se vor 
alcătui separat clasamente pe 
probe si categorii de vîrstă. 
Cîștigătoare a competiției va 
fi desemnată, în fiecare loca
litate, selecționata județului 
care totalizează cel mai mare 
număr de puncte.

ceri, dotată cu „Cupa 16 Fe
bruarie" si desfășurată sub egi
da „Daciadei".' Suita de me
ciuri, în cea mai mare parte 
deosebit de disputate, a decis 
configurația primelor trei 
locuri : 1. Petrochimistul, 2. 
Dacia, 3. A.S.A. I.

Ilie FEȚEANU — coresp.

Lorcdana Sfetcu ($c. gen. 11) 
și I. Dumitrescu (Șc. gen. 20), 
Oana Iliescu (Șc. gen. 25) și 
D Alexandrescu (Șc. gen. 21), 
Adina Carabuceasu (Liceul pe
dagogic) și A. Popescu (Șc.

(Continuare In pag. 2—3)



la CI. de hochei (grupa D) de la Miercurea ciuc

CÎND PIERDEM, CIȘTIGĂM
în sala Floreasca, cele mai 

mici handbaliste de la Clubul 
sportiv școlar nr. 1 se antrenau 
la două porți. Jucau rapid, cu 
ardoare, trăgînd cu ochiul spre 
antrenoarea Irina Climovschi. 
Profesoara lăsa jocul „să 
curgă", preocupată, chipurile, 
să noteze ceva intr-un car
nețel.

— Intenționat nu urmăriți 
jocul?

— La scor egal, ața proce
dez, ne răspunde maestra eme
rită a sportului Irina Cli
movschi.

— Dar cind ia conducerea 
una din grupe ?

— Cind ia conducerea sini

anunțată de către o „delegaii“ 
a grupei care a primit gol.

— Acum a luat conducerea 
grupa „albastră".

— Peste o clipă jocul se va 
întrerupe ți o fetită cu lacrimi 
in ochi va veni să reclame 
ceva.

— Și dacă nu vine ?
— Vine. La virsta asta spor

tivii nu știu să piardă
★

— Tovarășă profesoară. Paula 
Jder m-a ținut de tricou, chiar 
in momentul cind inctrcam 
să marchez.

— Și vrei s-o pedepsesc, nu ?
— Da, s-o eliminați definitiv 

din joc !

— Bine... Paula, te rog să 
părăsești terenul I

în zece minute profesoara a 
mai repetat de vreo șase ori 
„bine"... și cind pe teren au 
mai rămas doar portăritele, 
Irina Climovschi a reunit lotu
rile in semicerc.

— Deci, ce am invățat astăzi, 
copii 7

— Astăzi, a început micuța 
Maria lordache, am invățat să 
atacăm.

— Și să ne apărăm, a com
pletat repede Daniela Mamai.

— Și să ciștigăm...
— Și să... pierdem cind nu 

ciștigăm. fără să mai venim cu 
reclamatii !

— Ei, tot am invăfat ceva! 
a încheiat profesoara.

Vosile TOFAN

OBIECTIVUL JUNIORILOR NOȘTRI: 
UN LOC PE PODIUM

Meciul era pe sfîrși- 
te, fetițele au 10—11 
ani și vor să ajungă 
ca ea. Acum o iubesc 
pentru că e cea mai 
tînără din echipa de 
senioare, sau poate 
pentru că are ochi al
baștri. Cine poate sti ? 
La 10—11 ani, intuiția 
afectivă nu se înșeală 
niciodată. în orice caz. 
ea joacă baschet cel 
mai bine din echipa 
mare e foarte serioa
să si pune mult suflet, 
deși are numai 18 ani. 
Asa se face că. fără să 
știe clar despre ce e 
vorba, fetițele de 10—11 
ani au înaintea lor un 
model. Un model de 
care antrenorii de bas
chet de la Progresul se 
folosesc în astfel de 
cazuri, cu bună st'intă. 
în vederea...

...Fetitele de 10—11 
ani au venit nentru se
lecție si cînd colo au 
găsit în sală un exem
plu care le îmbie la 
urmat 1 Ca din întîm- 
plare. selecția fusese

fixată la ora 10. dar la 
ora 10 în sală se iuca 
un meci de baschet de 
Divizia A. Așa că, da
că tot veniseră acolo, 
au rămas să vadă me
ciul. Era prima parti
dă Ia care asistau în 
viața lor. Nu prea 
înțelegeau ele cînd e 
aut. cînd e fault, cînd 
e aruncare, cînd sînt

„Ce-ar fi, fetelor, să 
mergem s-o felicităm?" 
Știau, toate, despre ci
ne era vorba. Au stră
bătut în fugă terenul 
și s-au repezit stol, să 
o îmbrățișeze. Doar 
cîștigase. nu-i așa ? 
Unele n-au apucat de- 
cît să o atingă în trea
căt Erau prea multe 
In jurul ei. Apoi, ea,

MODELUL
„pași”. Pe la jumăta
tea primei reprize, au 
făcut însă prima des
coperire : că totul e să 
arunci cu mingea prin 
inel si, imediat, pe ta
belă scorul se schim
bă 1 Iar cînd meciul 
s-a terminat, o undă 
de părere de rău s-a 
strecurat în grup. Par
că se terminase prea 
repede...

Atunci una dintre 
ele le-a îndemnat :

jucătoarea cea mare, 
îrîntă de oboseală, s-a 
ridicat să plece spre 
cabine, spre duș. spre 
odihnă. Atunci s-a au
zit vocea antrenoarei 
care le chema pe feti
tele de 10—11 ani la 
selecție. Efectul dorit 
se produsese. Fetițele 
cele mici aveau un 
model sportiv de ur
mat.

Copilele se uitau însă 
cu părere de rău după

Cornelia Hagiu. Ar fi 
vrut ca ea să mai ră- 
mînă. să le vadă cît 
suflet pun ele, cele 
mici, ca să ajungă ca 
ea. cea mare, chiar ia 
primul lor contact cu 
sportul acesta. Dar ea 
se îndrepta spre ieșire. 
Cînd a ajuns. însă, la 
usă, s-a oprit, ca și 
cum s-ar fi luptat cu 
ea însăși ca să-și în
vingă oboseala. între 
repausul mult așteptat 
și sala din spatele ei. 
încărcată incă de at
mosfera meciului. S-a 
decis. S-a întors si s-a 
așezat ne bancă ca să 
le asiste pe micile sale 
prietene. Un „ura •“ 
puternic a întîmpinat-o. 
Terenul s-a înviorat si 
mulțimea de noi bas
chetbaliste a început 
să fugă si mai tare 
după mingea ce trebu
ia aruncată cu orice 
preț prin inelul coco
țat tocmai în tavanul 
sălii.

Radu T1MOFTE

Continuindu-și pregătirile în 
vederea participării la grupa B 
a Campionatului european de 
juniori (Miercurea Ciuc, 4—8 
martie), lotul de hochei al 
României și-a inclus in pro
gram un test important dar — 
în același timp — foarte greu, 
invitind la București, pentru 
antrenamente comune și jocuri 
de verificare, echipa Ceho

slovaciei de juniori, cotată prin
tre cele mai puternice ale lumii.

Este un merit al Federației 
române de hochei de a fi a- 
dus pentru îmbunătățirea pre
gătirii juniorilor noștri un lot 
de asemenea reputație și de o 
ridicată valoare. Federația 
cehoslovacă a trimis o forma
ție alcătuită aproape exclusiv 
din „juniori mari" (plnă la 19 
ani), majoritatea dintre ei 
fiind de acum jucători maturi, 
cu experiență, care evoluează 
in formații din prima ligă a 
campionatului cehoslovac. Invi
tația făcută nu este înscrisă in 
calendarul competițional al fe- 
deraței, avînd doar caracter de 
pregătire.

Programul acestui stagiu 
comun a fost dens, cuprinzînd 
pe parcursul a 6 zile atît an
trenamente comune, -cît si 
jocuri de verificare. Antrenorii 
echipei noastre (M. Flamaro- 
pol. coordonator. Al. Kalamar 
și V, Boldescu) au lucrat îm
preună cu colegii lor ceho
slovaci (Josef Ulvr. Florian 
Strida și Iulius Kovaă), au 
purtat discuții pe tema pregă
tirii timpurii a tinerilor ho- 
cheiști. De notat că în timpul 
antrenamentelor și a partide- 
lor-școală. linii de jucători din 
formația cehoslovacă au evo
luat în cadrul echipei noastre 
și invers, ceea ce a constituit 
pentru juniorii români (cei

mai mulți în vîrstă de 16—17 
ani) un bun prilej de învăță
minte și de creștere a instruirii 
sportive. La cele 4 întîlniri de 
verificare a rezultat, cum era 
de așteptat, superioritatea 
netă a garniturii cehoslovace 
care a înscris, firește, nume
roase goluri. Dar nu scorul s-a 
urmărit în aceste partide. Ele 
au arătat atît jucătorilor cît 
și tehnicienilor noștri o serie 
de lacune care mai există în 
pregătirea echipei : Jocul slab 
al apărării, lipsa de precizie 
în pase, dificultatea ieșirii din 
propria zonă și organizarea 
atacurilor. . ca și finalizarea 
unor acțiuni ofensive favorabi
le. N-au scăpat, de asemenea, 
observației o serie de deficien
te tehnico-tactîce ale tinerilor 
noștri jucători.

„Toate acestea ne vor fi de 
folos în organizarea și plani
ficarea viitoarelor pregătiri, 
ne-a declarat antrenorul eme
rit Mihai Flamaropol. Aș dori 
să subliniez utilitatea deosebită 
pe care au avut-o antrenamen
tele comune efectuate cu un 
lot de o asemenea valoare. 
Deși garnitura pe care o vom 
prezenta la Campionatele eu
ropene de juniori de la Miercu
rea Ciuc prezintă încă o serie 
de deficiențe, tinerii noștri 
jucători sînt hotărîți să se mo
bilizeze Ia maximum, să lupte 
cu toată ardoarea, pentru a 
obține un rezultat bun. Ne 
propunem u-j lele pe podium 
Ia această importantă compe
tiție".

Sîmbătă și duminică lotul de 
juniori va întîlni. în două par
tide de verificare, pe campioa
na Poloniei, formația S. K. Pod- 
hale Nowy Târg.
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COMPETIȚII SPORTIVE OMAGIALE 
DEDICATE ZILEI DE 16 FEBRUARIE

(Urmare din pag. 1)

gen. 23). Andreea Dobre (Lie. 
pedagogic) și C. Sîrbu (Șc. 
gen. 71

I. TANASESCU — coresp.
IAȘI : COOPERATORII, 
PRIETENI Al SPORTULUI

In aceste zile au loc nume
roase manifestări sportive do
tate cu ..Cupa 16 Februarie". 
Peste 300 de cooperatori și 
membri ai familiilor lor au 
participat la întreceri de schi, 
șah, tenis de masă și popice, 
organizate de Voința Iași. Aso
ciația sportivă C.F.R. Iași, 
multe școli, precum și asocia
țiile sportive din Ruginoasa și 
Răducăneni au inițiat întreceri 
de tenis de masă și șah care 
se bucură de o largă partici
pare.

Alexandru NOUR — coresp.
BRASOV : IN JURUL MESELOR 

DE ȘAH Șl TENIS DE MASA 
în organizarea comisiei spor

tive din cadrul Consiliului ju
dețean ai sindicatelor, 63 de 
sportivi, reprezentînd 16 aso

ciații sportive din localitate, 
s-au întrecut în cadrul „Cupei 
16 Februarie" la tenis de ma
să. Carmen Popovici (C.T.C.E.) 
și Dan Oncioiu (I.A.B.U.) s-au 
clasat pe primele locuri. Să 
menționăm că întreceri de te
nis de masă și de șah se des
fășoară, în continuare, în ma
rea majoritate a întreprinderi
lor, instituțiilor și școlilor din 
orașul de la poalele Tîmpei.

Carol GRUIA — coresp.
GALATI : SIDERURGISTII

PE PODIUM
La marele Combinat side

rurgic Galați s-au desfășurat 
ample întreceri sportive de 
masă dotate cu „Cupa 16 Fe
bruarie". Atrăgătoarele compe
tiții au reunit la start peste 
3 000 de sportivi siderurgiști 
din 24 de secții de producție, 
în faza finală a întrecerilor, pe 
întreaga platformă, trofeele 
puse în joc au fost cucerite 
de oțelarul M. Mușat (la tenis 
de masă), turnătorul D. Cîr- 
maciu (șah) și N. Crețu (popi
ce).

T. SIKIOPOL — coresp.

ÎN DIVIZIA A LA HANDBAL
(Urmare din pag. I)

puns defensiva oaspetelor. Ci- 
teva cuvinte despre cei doi ar
bitri buzoieni : Tr. Ene a flu
ierat adesea neiinspirat, iar 
Gh. Mihalașcu l-a aprobat ta
cit.

Au înscris : Eremia 10, Sere- 
diuc 4, G. Constantinescu 2. V. 
Constantinesou 1, Crișu 1, Bi- 
diac 1 pentru Confecția; Hobin- 
cu 4. Cotîrlă 3,. Negru 2, To- 
mescu 1, Oneț 1 pentru Hidro
tehnica.

UNIVERSITATEA BUCUREȘTI - 
UNIVERSITATEA TIMISOARA 

15-15 (6-8) '

La capătul unui meci de 
valoare îndoielnică, pe par
cursul căruia ambele echipe 
ar fi trebuit să primească de 
nenumărate ori avertismente 
pentru... „noncombat", victoria 
n-a surîs nici uneia dintre for
mații și am spune că acesta 
este un lucru echitabil. Oaspe
tele pot fi nemulțumite deoa
rece au condus în majoritatea 
timpului, uneori chiar la 3 go

luri diferență, dar au fost e- 
galate chiar în ultimele se
cunde de joc pentru că — cre
dem noi — n-au acordat nici 
o clipă credit adversarelor.

Au marcat : Sandu 10, loan 
2, Caramalău 1, Bazarincă 1, 
Petre 1 pentru Universitatea 
București ; Ștefanovici 6. Cojo- 
caru 4, Popăilă 2, Luțaș 2, Vi- 
șan 1 pentru Universitatea Ti
mișoara. Au arbitrat bine : D. 
Purică și V. Erban (Ploiești).

ȘTKNTA BACĂU - RAPID 
BUCUREȘTI 17-13 (6-7)

Cei peste 2 000 de specta
tori care au urmărit jocul au 
trecut prin mari emoții. Pină 
în min. 37 bucureștencele au 
opus o rezistentă deosebit de 
puternică, conducînd în per
manență cu 1—2 goluri. Gaz
dele au egalat abia în min. 39, 
preluînd apoi conducerea și 
desprinzîndu-se pe merit în 
cîștigătoare. Au înscris : R. 
Florea 6. Torok 6. Marian 2, 
Lupșor 1, Amarandei 1, M. 
Florea 1 pentru Știința ; Iagă- 
ru 6, Mălai 3, Ignat 2, Moraru

1, Dițoiu 1 pentru Rapid. Au 
arbitrat bine N. Danieleanu și 
I. Nicolae (Ploiești). (I. IANCU 
— coresp.)

CONSTRUCTORUL BAIA MARE 
- RULMENTUL BRAȘOV 

13-12 (7-5) '

Handbalistele de la Rulmen
tul au luat conducerea de 
două ori chiar la începutul 
partidei, echilibrul în joc re
venind apoi și mențlnîndu-se 
pină la sfîrșitul primei repri
ze. în minutul 33, Constructo
rul conducea cu 11—6. dar a 
urmat o cădere și băimăren- 
celor le-au trebuit mari efor
turi pentru a cîștiga un meci, 
care dacă s-ar fi încheiat cu 
un rezultat de egalitate nu ar 
fi trebuit să surprindă pe ni
meni.

Au marcat : Cazacu 7, Iacob 
4, Secătureanu 1. Sasu 1 pen
tru Constructorul Baia Mare : 
Radu 4, Drăguței 4, Nan 2, 
Jerzicska 1. Pătruț 1 pentru 
Rulmentul Brașov. Au arbitrat 
bine N. Maghețiu si Tr. Șchio- 
pu (Timișoara). (V. SASARA- 
NU — coresp.).

BOXUL ROMÂNESC ÎN PLIN EFORT DE
(Urmare din pag. 1)

vel cît mai ridicat la campio
natele europene de la Koln 
(5—12 mai), competiția conti
nentală constituind un bun 
prilej de relansare a boxului 
românesc. Pentru 
acestui deziderat, 
noștri și-au convocat elevii la 
un prim stagiu de pregătire 
la Snagov. Zilele trecute le-am 
făcut o vizită fruntașilor pu- 
gilismulul nostru, cu dorința 
de a cunoaște modul cum se 
desfășoară pregătirile.

O succintă trecere în 
a membrilor actualului 
țional dezvăluie fontul 
componența actuală, 
fost foarte bine alcătuit. Ală
turi de elemente consacrate 
(Al. Turei, T. Dinu, S. Cuțov, 
I. Vladimir. I. Miron. S. Tîrî- 
13, V. Silaghî, C. Chiracu). e- 
xistă sportivi tineri, talentati, 
dornici de afirmare (V. Cioba- 
nu. D. lîadu. Gh. Negoiță. T. 
Cerc-l St. Imbre, N. Chiovea- 
nu. Gh. Butnaru, G. Doniei. I. 
Cernat), boxeri care, printr-o

realizarea 
antrenorii

revistă 
lot na- 
că. în 

lotul a

pregătire atentă și bine îndru
mați. pot realiza însemnate 
creșteri valorice. Dealtfel, noii 
componeți ai lotului manifestă 
interes în pregătire arată mul
tă sîrgumță în timpul antre
namentelor și nu evită efor
turile intense. S-ar putea spu
ne — fără teama de a exagera 
— că ei au adus un suflu nou 
în cadrul lotului național de 
box.

Referindu-ne la modul în 
care decurg antrenamentele, 
trebuie să afirmăm că volumul 
de muncă a crescut simțitor 
fată de alte etape asemănătoa
re din anii trecuți. Există o 
bună colaborare între antre
norii lotului si un climat fa
vorabil pregătirii corespunză
toare a selectionabililor.

Antrenamentele care vizea
ză perfectionarea tehn'co-tac- 
t>că se desfășoară în condiții 
corespunzătoare, existînd pre
ocupare din partea tehnicieni
lor noștri pen*ru o activitate 
mai intensă, mai bine îndru
mată. in special în ceea ce-i 
privește pe probabilii compo
nent ai echipei reprezentative

care va participa la campiona
tele europene. Totuși, trebuie 
spus că antrenorii lotului, pro- 
veniți de la diferite cluburi 
din Capitală, se ocupă în mod 
inegal de sportivii pe care îi 
au in grupă, acordind atenție, 
cu precădere, elevilor lor, cei
lalți componenți ai lotului 
fiind uneori neglijați De pildă, 
la antrenamentul la care am 
fost prezenți. am constatat că 
antrenorul M. Diaconescu a 
stat în permanentă lingă fos
tul său elev Daniel Radu. I. 
Kiriac l-a avut tot timpul sub 
observație și l-a îndrumat nu
mai pe Carol Hajnal, iar I. Du
mitru s-a ocupat de perechea 
dinamovistă V. Silaghi — I. 
Vladimir, restul de 10 pugiliști 
(erau prezenți in sală 14) ră- 
mînînd în grija antrenorului 
coordonator Ion Popa sau ...a 
nimănui.

Considerăm că o mai bună 
organizare a antrenamentelor, 
în care toți cei patru tehni
cieni să aibă sarcini foarte 
bine precizate, ar duce la o 
mai mare valorificare a cunoș
tințelor acestor pricepufi an-

RE AFIRM ARE
trenorî și la o eficiență supe
rioară.

Susceptibile de serioase îm
bunătățiri sînt si momentele 
rezervate pregătirii fizice. A- 
lergările în aer liber pot fi 
efectuate într-un ritm mai vioi, 
intercalate cu sprinturi și exer
ciții adecvate, executate în vi
teză. pentru a obține efectul 
dorit (șl necesar) asupra unui 
organism care va fi obligat să 
depună eforturi intense în 
timpul meciurilor viitoare.

Fără îndoială, pregătirea 
boxerilor noștri fruntași se 
desfășoară în condiții superi
oare altor etane si într-un cli
mat corespunzător. Dar, pentru 
o reafirmare cît mai grabnică 
a sportului eu mănuși din 
România este nevoie de efor
turi și mai susținute, de O 
ORGANIZARE SUPERIOARĂ 
A PROCESULUI DE PREGĂ
TIRE, de folosire a celor mai 
eficace (și plăcute) metode de 
antrenament, de valorificare 
integrală a capacității și price
perii antrenorilor noștri. Și 
toate acestea sînt posibile..!

Mihai TRANCĂ
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LOTO - PRONOSPORT
AP DEPUS BULETINELE 

PRONOSPORT?
Pentru amatorii de pronosticuri 

sportive, programul concursului 
de duminică 13 februarie 1879 
prezintă o atractivitate deosebită, 
dat fiind numărul mare de me
ciuri cu rezultate greu de antici
pat, mult mai greu decît la con
cursul anterior, cînd — totuși — 
nu mai puțin de șapte partide 
s-au încheiat la egalitate. Dumi
nica trecută, 36 de partlclpanți au 
reușit să indice 13 pronosticuri 
exacte, însă numai unul dintre el 
— Băcanu Marin din Brăila — a 
avut inspirația de a juca in eotă 
de 100%, obțlnind frumoasa su
mă de 23.277 lei la categoria I. 
Cîțl partlcipanțl vor realiza „13 
exacte" la concursul de poimîl- 
ne 7 Lista rămine deschisă...

MAI MULTE VARIANTE JUCA
TE — MAI MULTE ȘANSE de a 
vă număra printre marii cîștigă- 
torl la atractivul concurs Prono
sport de duminică 18 februarie 
1979 I

Iată pronosticurile date pentru 
acest concurs de V. Oană, porta
rul echipei F.C.M. Galați, re
cent cîștlgător al unul auto
turism „Skoda 105 L“ : 1) Bolog
na — Roma X; 2) Catanzaro — 
Inter X, *; 3) Lăzi o — Florenti
na 1; 4) Milan — Atalanta 1; 5)

Napoli — 1
— Juventu 
Ascoll 1; a 
X; 9) Barj 
lermo — T
— Cagliari]
Pescara Xl 
se 1, x.
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nile premergătoare „europene
lor", vor rămîne șapte fete și 
tot atîția băieți. în evidența 
antrenorilor T. Buzea — Mar
gareta Szemanyi (f), I. Patru 
— Al. Gomoiu (b) sînt jucăto- 

I. Hosu, C. Marin, Al. 
Belivacă, M. Do- 
Covăsală, C. Sta- 
Boariu, L. Soos, V. 
Szekely, respectiv 
Ildiko Szăsz, Ma- 

, Eva Mureșan.
Ioana Dogâru, 

Maria Czompok, 
Rodica Tigheanu- 

Angela

rii: 
Naszodi, S. 
mokos, Gh. 
matescu. S. 
Ivan și Ai, 
Elena ' Stan, 
ria Nichifor, 
Ibolya Katona, 
Eva Nagy, 
Zoia Petre, 
Pădurețu, Angela Caragea, 
Florica Gog și Maria Jijic.

Azi și mîine selecționabilii 
se vor reuni la arena Voința 
din Capitală pentru un control 
tehnic deosebit de sever și un 
joc de verificare, după care 
vor continua pregătirile la e- 
chipele lor. Un alt trial va 
avea loc luna viitoare, după 
care cei mai buni dintre se- 
lecționabili vor evolua la 
unghiularul internațional 
la Budapesta, unde vor 
ca adversare puternicele 
mâții ale 
Ungariei.

R.D. Germane
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C A.S.A. TG. MUREȘ — SLO
VAN BRATISLAVA (Cehoslova
cia) 1—o (0—0). A inserts Fazekaș 
(min. 61). Tirgmureșenll au ali
niat' formația : Solyom — Onuțan. 
Unchiaș, Ispir, Sipoș — Varodi 
(Pislaru), Hajnal, Bozeșan — Fa- 
zekas, Fonici, Both IL (C. Albu —' 
coresp.)

• METALUL SIGHIȘOARA — 
TATABANYA (Ungaria) 1—3 
(0—1). Au marcat : Dom a (min. 
84), respectiv Csaba (min. 32 din 
11 m), Nagy (min. 58) și Dupanyi 
(min. 73). (L Turjan — coresp.)

• „POLI” TIMIȘOARA — U.T.A. 
2—1 (2—1). A fost un joc frumos 
la care au asistat peste 5 000 de 
spectatorL Marcatori : Iuga (min. 
6), paitmlșan (min. 14), Coraș 
(min. «). Formațiile : „Poli” : 
Bathori — Floareș, Păltinișan, Me
hedinții, Vlșan — Roșea, Mușat, 
Lața — Iuga, Anghel (Cotec). Pe
trescu : U.T.A. : Ducadam — 
Bubela. Gall, Gaspar, Giurgiu 
(Iova) — Leac, Schepp (Vaczi), 
Broșovschl (Tamaș) — Cura. Do- 
mide (Țirban), Coraș. (C. Crețu 
— coresp.)

• CHIMIA TR. MĂGURELE — 
STEAUA 1—4 (0—3). Au înscris : 
Melroșu (min. 54), respectiv FI. 
Marin (min. 16), Năstase (min. 30). 
Zamfir (min. 34), lordănescu 
(min. 65). Divizionara A a aliniat 
formația : Răducanu — Nltu, FI. 
Marin, Agiu. L Gheorghe — Du
mitru. Aelenel. lordănescu — M. 
Ion, Năstase. Zamfir. Au mal fost 
folosiți : Iordache, zahlu șl A. Ic
nesc u. (D. Gruia — coresp.)

e si 
itori. 
at la 

mai 
patru 
por- 

și 11 
jocu- 
lațio- 
lămî-

și duminică, Iosif 
Ilie Băiaș și Elena 
vor participa la 

Vl-a ediție a com- 
„Cupa po- 

(Sue-

UPA
k). Pe 
tem- 

din 
de 

|eață,

ILUI

me-
Lîn 

P joi 
kato- 
e de 
barea 
etitii, 
non- 
sla- 

alom 
P In- 
fera-

S îmbăta 
Tismănar, 
Andreescu 
cea de a 
petiției scandinave 
Iară", de la Finnspang 
dia). La întreceri (pe echipe 
— formate din doi băieți și o 

mai 
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fată, și individual) vor 
fi prezenți popicari din 
tria, R. F. Germania, 
slavia, Ungaria și, 
Suedia. (T.R.).

A.S.A." LA SANIE
s-a desfășurat, joi dimineață, 
concursul de sanie „Cupa A.S. 
Armata Brașov" rezervat echi
pajelor de dublu. în mod sur
prinzător, victoria a revenit 
cuplului Ion Apostol — Teodor 
Bucur, care a întrecut cuplul 
Iacob Ispas — Victor Anghel, 
deținător al titlului de campion 
al țării.

Clasament : 1. Apostol —
Bucur (C.SO. Sinaia) 2:16,55; 
2. Ispas — Anghel (A.S.A.) 
2:18,01 ; 3. Florea — Covinciuc 
(Tractorul Brașov) 2:18,35.

înaintea întrecerilor pentru 
„Cupa A.S. Armata Brașov" au 
avut loc coboririle de antrena
ment ale oaspeților 
din R.D. Germană și 
slovacia) participant la 
cursul internațional de 
dotat cu „Cupa Bucegi", __
se va_ disputa, simbătă și du
minică, pe pista sinăiană.
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aceștia i-am terminat, dafi-ne alții I”, 
in care era criticat modal superficial 
in care s-a analizat în biroul consi
liului clubului Progresul București ac
tivitatea secției de tenis de masă, 
s-a hotărît ca un colectiv alcătuit din 
activiști ai federației de resort și 
C.M.E.F.S. București să efectueze un 
control de fond la secția respectivă 
șl să propună masurile ce se Impun.
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f CÎȘTIGURI MARI
la tragerea specială

PltOXOIXPItlS 
OLIMPIC

DIN 18 FEBRUARIE1979 &

excursii la 
JOCURILF OLIMPIC? 
DE LA MOSCOVA 1980
• IJCwMi Ounurca 
•U.Bitprta Tfc'Cii 
•lAtaBMl

Excursiile de 2 locuri la

• C.F.R. CLUJ-NAPOCA — 
SALGOTARJAN (Ungaria) 3—3 
(3—0). Au marcat : Țegean (min. 
23), Pop (min. 33), Bacoș (min. 
77). respectiv Biro (min. 51), Be- 
rlndan (min. 75) șl Kajdl (min. 
89). (L Lespuc — coresp.)

• GOVERLA (U.R.S.S.) — O- 
LIMPIA SATU MARE 2—2 (1—2). 
Meciul s-a disputat în orașul Uj- 
gorod. Pentru Olimpia au înscris 
Marcu șl Mureșan. (Z. Covaci — 
coresp.)

ȘTIRI...
• CONSFĂTUIREA ARBITRI

LOR DIVIZIONARI A. Milne șl 
duminică va avea loc la Bucu
rești, in sala de la etajul 8 al se
diului C.N.E.F.S., consfătuirea ar
bitrilor din lotul A. Au fost con- 
vocați 36 de „cavaleri ai fluieru
lui". Consfătuirea se va deschide 
mîine la ora 8 șl va cuprinde a- 
nallza comportării arbitrilor tn 
sezonul de toamnă 1978. In conti
nuare vor fi prezentate o serie de 
referate cu subiecte de actualita
te, referate încredințate unor ar
bitri în activitate : N. Rainea, o. 
Anderco, F. Coloși, C. Dinulescu, 
C. Ghiță, Gh. Ispas, C. Bărbules- 
cu, V. Roșu. Un alt punct al con
sfătuirii îl reprezintă testarea 
noștințelor arbitrilor din lotul 
vizionar A.

ȘTIRI...

CU- 
ai

• ÎNCHEIEREA CURSULUI DE 
ANTRENORI. Zilele trecute s-a 
desfășurat la sediul C.N.E.F.S. ul
tima reunire a celor S3 de absol
venți al cursului de antrenori or
ganizat de C.N.E.F.S. șl F.R.F., tn 
colaborare cu I.E.F.S. Proaspeții 
absolvenți au lost felicitați de 
conducerea forului de specialitate. 
In numele absolvenților a vorbit 
maestrul emerit al sportului Ion 
Voinescu, care a mulțumit pen
tru condițiile create, subliniind 
clștlgv.l in pregătirea de speciali
tate dobîndlt de cel care au ur
mat acest curs. Reamintim că — 
tn continuare — vor fi organiza
te noi cursuri de perfecționare, 
astfel ca majoritatea corpului de 
tehnicieni să-și Îmbogățească 
noștințele, să fie la curent 
noutățile de specialitate,

cu- 
cu

în16 FEBRUARIE”, 
asociației sportive

• „CUPA
organizarea . _ ___
C.F.R., are loc la Craiova „Cupa 
16 Februarie'1, la care participă e- 
chlpele Electroputere, Victoria sl 
C.F.R. Craiova șl formațiile fe
roviare din Slmeria, Caransebeș 
șl ROVA Roșiori. Finala va avea 
loc mîine. la Craiova.

Șl ATRACTIVE
• Autoturisme „Dacia 1300“ 

sau „Skoda 105 L“ pen
tru variantele (achitate 
100%) cu 5 numere din 
primele 6 la una din ex
tragerile fazei a Il-a 1

• Cîștiguri în numerar de
50.000, 25.000, 10.000 lei
etc.

efectuează 5 extrageri 
3 faze, totalizînd 
numere.
atribuie cîștiguri 

de categorii !
• Contravaloarea 

rilor de la faza 
suplimentară, se 
din fondul special al sis
temului Pronoexpres.

oferă posibilita- 
întrecerile Jocu-

• Se 
in 
de

• Se
20

34

pe

cîstigu- 
a III-a, 
suportă

Moscova vă 
tea de a-i susține pe sportivii români la 
rilor Olimpice din anul 1980 !

MAI MULTE BILETE JUCATE — MAI 
DE A CÎȘTIGA I

Nu uitați : biletele pot fi procurate numai pînă simbătă 
17 februarie a.c.

Agențiile Loto-Pronosport din întreaga țară vă oferă 
și bilete gata completate, precum si prospectul atractivei 
trageri speciale PRONOEXPRES-OLIMPIC din 18 februa
rie 1979.

MULTE ȘANSE

e F.C. BRĂILA — DINAMO 
BUCUREȘTI 2—1 (1—1). Au mar
cat : Telegraf (min. 31), Petrache 
(min. 76 din 11 m) și Vrinceanu 
(min 23) pentru bucureșteni. Di
namo : Eftimescu — Bădilaș (Chi- 
vu). Lucuță (Custov), Cheran, I. 
Marin — Oprea. L Moldovan 
(Țevi). Banciu — Mușat (Tâlnar), 
Vrinceanu, D. Nicolae. (N. Cos- 
tin — coresp.)

• șonni sibiu — chimia rm. 
vilcea 5—t (3—0). Autorii golu
rilor : Turtea (min. 11), Bratu 
(min. 26 șl 35), Schwartz (min. 33 
și 56), respectiv Savu (min. 30 din 
11 m) și Teleșpan (min. 33). Chi
mia a aliniat formația : Roșea 
(lordănescu)-----Lepădată (Băr-
buț). Circeag. Savu, Clneă — G. 
Stan, Carabageac, Teleșpan — 
Negrea (R'isu). stanca (Verpu), 
C. Nicolae. (T. Maniu — eorespd

a ceahlăul p. neamț — 
S. C. BACAU 3—2 (1—t). Au În
scris : Jel eseu (min. 47). Miroșan 
(min. 51). Giroveanu (min. 39), 
respectiv Antohl (min. 25) șl Câr- 
pucl (min. 30). Formația a doua 
a echipei băcăuane a tnt&nit di
vizionara C I.M. Piatra Neamț tn 
fața căreia a cedat cu 2—0 (1—0). 
(C. Rusu — coresp.)

a METALUL PLOPEN1 — GLO
RIA BUZĂU 2—1 (1—0). Au mar
cat : Rădulescu, Eparu. respectiv 
Gh. Radu. (M. Boghlcl — coresp.)

a F.CAL REȘIȚA — C.S.M. 
DBOBETA TR. SEVERIN 1—1 
(0—0). Autorii golurilor : Uțiu
(mih. 90) pentru gazde șl Căprl- 
oru (min. 66) pentru oaspeți. (D. 
Glăvan — coresp.)

a MUREȘUL DEVA — AURUL 
BRAD 2—0 (0—0). A inserts Enescu 
(min. 56 și 74). (L Simion — co
resp.)

a OLTUL SF. GHEORGHE — 
UTILAJUL FAGARAȘ 1—0 (0—0). 
A marcat Benczik (min. 62). (G. 
Briotă — coresp.)

a GLORIA BISTRIȚA — CJ.R. 
CLUJ-NAPOCA 1—1 (1—1). AU 
Înscris : Nicolae (min. m. res
pectiv Mureșan (min. 10). Meciul 
s-a disputat miercuri. (I. Toma — 
coresp.)

a PANDURH TG. JIU — JIUL 
1—3 (1—0). A înscris Predulescu 
(min. 33). Pițurcă, de la gazde, a 
ratat un penalty in min. 76. (M. 
Bălai — coresp.)

DUMITRU, APT ȘI PENTRU 

LOTUL REPREZENTATIV!
După cum s-a transmis, 

nu o dată, de la fata locu
lui și așa cum s-a putut ob
serva și din rezumatul fil
mat al meciului de miercuri, 
compartimentul cel mai de
ficitar al lotului A, în par
tidele test susținute în Bul
garia, a fost cel al mijlo
cașilor. Intr-atît de slab a 
evoluat, în genere, linia me
diană, „cheia de boltă” a 
unei echipe, incit s-a regre
tat, pe bună dreptate, ab
sența lui lordănescu ți a lui 
Dumitru ; primul — retinut 
acasă pentru exa
mene, cel de-al 
doilea — benefici
ind, cum se 

la cererea 
învoire medi 
men precis. Maladia acu
zată de mijlocașul stelist 7 
O durere sacro-iliacă dreap
ta. manifestă, cu precădere, 
in anotimDUl rece.

Diagnostic precizat de o 
comisie medicală a centrului 
specializat de la „23 August" 
(din care a făcut parte și 
dr. Mugur Ghimpețeanu, 
medicul echipei Steaua), 
însoțit de următoarea con
cluzie : „Stare de sănătate 
bună, care nu ridică proble
me de fond limitante ale 
capacității de efort și, im
plicit, ale randamentului". O 
concluzie cu care este de 
acord și Dumitru, el con
simțind să se pregătească pe 
timp rece la echipa de club, 
unde l-am găsit săptămtna 
trecută, și să joace in toate 
partidele de verificare ale 
formației sale, pe o vreme, 
de asemenea aspră. Oricum, 
In condiții mai puțin priel-

control

nice decît acelea de care au 
beneficiat componenții lotu
lui A pe toată durata șede
rii lor în Bulgaria. îi pot 
confirma lui Dumitru acest 
adevăr chiar coechipierii 
săi de la Steaua. Sameș și 
Anghelini.

Dar ce a fost, a trecut 
Rămînind acasă și pregă- 

tindu-se cu echipa de club, 
în condițiile de care am a- 
mintit, Dumitru s-a călit și 
niai mult în vederea abor
dării cu succes a sezonului 
de primăvară. Toate datele, 

trecute recent în 
fișa lui medicală, 
mai precis la 5 și 
6 februarie 
solicitat

Steaua 
Fotbal", ni 
de Centrul 
sportivă), sînt tot atîtea re
pere de creștere a perfor
manței sportive în cazul 
cătorului Dumitru.

Resurse de ridicare a 
pacită'.ii de efort, ni 
spus,, există din belșug 
Dumitru. Rămîne doar _
printr-un antrenament adec
vat, el să le pună în va
loare, potențîndu-i marile 
calități tehnico-tactice.

La nici 29 de ani, Dumi
tru este, firește, departe de 
a-și fi spus în fotbal ulti
mul său cuvînt. Atît la for
mația de club, care vizează 
păstrarea titlului de campi
oană, cit și la echipa na
țională, ale cărei obiective 
sînt, desigur, și mai impor
tante...

Și 
s-a 

de

(„un 
clu-

R.
de

F.
precizat 

medicină

ju-

Gheorghe NICOLAESCU

Divizionarele B înaintea returului

AURUL BRAD SPERA SA REEDITEZE 
JOCURILE BUNE DIN FINALUL SEZONULUI TRECUȚ

în primul său an de activi
tate la Aurul Brad, echipă pe 
care a preluat-o la 1 iulie 1978 
— după ce în cei 13 ani de an- 
trenorat a activat la F.C. Bi
hor, Corvinul Hunedoara, Mu
reșul Deva și Victoria Călan — 
Ladislau Vlad pare hotărît să-și 
confirme reputația de tehni
cian competent în selecționarea 
și formarea tinerilor fotbaliști. 
Pledează în favoarea acestei a- 
firmații atît poziția fruntașă pe 
care se află, la încheierea tu
rului. formația pe care o an
trenează, cit și activitatea efec
tivă care se desfășoară, zi de 
zi, în cadrul colectivului de 
fotbaliști de la Aurul Brad. 
Sintetizînd bilanțul turului cam
pionatului. Ladislau Vlad ne 
spunea : „Sînt mulțumit de 
evoluția echipei în finalul pri
mei părți a întrecerii, cînd toți 
jucătorii au dat dovadă de 
o angajare totală la pregătire 
și jocuri, intr-un cadru disci
plinar exemplar. Mai mult de
cît cîștigarea tuturor jocurilor 
acasă, mă bucură că băieții 
mei au înscris goluri și în de
plasare, și nu pot să nu subli
niez că Ia Deva și Cugir am 
terminat la egalitate".

Pentru a menține acest 
„ritm" și în retur, startul pre
gătirilor pentru cea de-a doua 
parte a campionatului s-a dat

la finele primei decade a lunii 
ianuarie, după o temeinică a- 
naliză a jocurilor din tur și 
stabilirea concretă a obiective
lor pentru viitoarele jocuri. 
Antrenorul, jucătorii, ceilalți 
factori cu atribuții încearcă să 
evalueze cît mai obiectiv posi
bilitățile echipei („Prima șan
să o au alte formații, și in pri
mul rînd Universitatea Cluj- 
Napoca, Gloria Bistrița și chiar 
F.C.M. Reșița"), propunîndu-și 
să reediteze jocurile bune din 
ultimele etape ale turului. Se 
apreciază că clasarea pe locu
rile 4—5 ar fi un „bilanț" bun. 
„Mai presus de toate, ne decla
rau jucătorii, dorim să-i mul
țumim pe cei prezenți, dumi
nică de duminică, în tribunele 
stadionului și pe toți minerii 
de aici care ne urmăresc acti
vitatea".

în ianuarie, jucătorii de la 
Aurul Brad au efectuat, 5 zile 
pe săptămînă. cite două antre
namente zilnice, la complexul 
sportiv de la Gura Barza, de 
lîngă Brad, care asigură con
diții bune de pregătire. S-a 
urmărit, cum era și firesc, asi
gurarea unui potențial fizic ri
dicat, pe baza căruia să se lu
creze cu mai mult randament 
și la ceilalți factori, tehnic, 
tactic, psihic. Echipa a susținut 
și cîteva meciuri de verificare

(cu Corvinul, Jiul și Mureșul),’ 
iar în perioada următoare sînt 
programate altele, cu adversari 
la fel de puternici, în care se 
va încerca structurarea formu
lei de bază pentru abordare*, 
returului. Antrenorul LadislaK 
Vlad consideră linia de atad| 
drept punctul forte al echipaflK 
socotind că Pelrișor — Giffljtț 
(Schwartz) — Stoica pot 
cînd face față rigorilor DivqBg 
ei A. Reîntoarcerea lui KIMk 
la Corvinul Hunedoara a ri®fi 
cat unele probleme în privjnpl" 
liniei de mijloc, în care urmei— > 
ză să fie folosit un jucător 
tînăr, Victor Oncu, căruia i se 
întrevăd șanse reale de afir
mare. Giurgiu și Buciuman 
sînt doi fundași laterali CU1’ 
concepție modernă de
fac față sarcinilor duble cKraM 
părare și atac. Rudisuli ÎPafc 
tar), Moraru șl Petri că (funo^H 
centrali) sînt ceilalți jucătorf 
formației spre care se îndreaptSf 
speranțele antrenorului Mjit 
dislau Vlad și ale iubitorilo*' 
de fotbal din orașul Brad. ■ .i 

Ambianța de lucru, conștîM* 
ciozitatea pregătirilor, munca, 
serioasă de zi cu zi a întregiți 
echipe sînt tot atîtea garanții) 
că si rezultatele vor fi aici P«’ 
măsura așteptărilor.

Constantin MACOVE1 J

CU 400 DE COPII ȘL.
Sala sporturilor din Pitești 

a găzduit recent al doilea 
turneu de minifotbal. INIȚIA- 
TIVA, strădaniile clubului 
F.C. Argeș, ale pepinierei 
acestuia, condusă cu aceeași 
energie și pricepere de Le- 
onte Ianovschi, de a oferi cit 
mai multe jocuri micuților 
fotbaliști^ merită a fi sublinia
te din capul locului. Și pen
tru ca aceste jocuri sd devi
nă atractive, pasionante, cu o 
miză oarecare, s-a recurs la 
TURNEUL cu mai multe echi
pe, cu reprezentantele unor 
centre fotbalistice puternice 
din toată țara. Rind pe rind. 
s-au perindat pe la Pitești, 
in această iarnă, formațiile de 
copii ale cluburilor Dinamo 
București, A.S.A. Tg. Mureș, 
Universitatea Craiova, Poli
tehnica Iași, C.S. Tirgoviște. 
Chimia Rm. Vilcea, Gloria 
Buzău. Adăugind echipele clu
bului piteștean și pe cele ale 
școlii generale cu clase de 
fotbal din același oraș, nu
mărul lor se ridică la 30, tur
neele fiind organizate la trei

categorii de vîrste, 10, 12 și 
13 ani. Peste 400 de copii au 
jucat în fața unei săli arhipli
ne care a aplaudat cele mai 
frumoase faze, pe cei mai ta- 
lentați dintre micuții jucă
tori, indiferent că a fost vor
ba de portarul vilcean Pîmea,

Accente
de atacantul local Moromete 
sau buzoianul Stănciulescu. 
COPIII AU JUCAT. Chiar dacă 
afară era burnitd sau viscol. 
„Am susținut întotdeauna — 
afirmă Leonte Ianovschi — 
șl o vol face și tn continuare 
eu aceeași convingere, că pînă 
la 14—15 ani copiii trebuie să 
afle toate secretele fotbalului. 
Este virsta deprinderilor teh
nico-tactice, virsta cînd efec
tiv ÎNVAȚĂ fotbalul. ȘI n-o 
pot face mai bine decît lu
cind. In sală, afară, oriunde, 
oricind, vara sau iarna”.

APLAUZE!
Turneele de la Pitești au 

demonstrat că se poate și 
iarna. Dar, accentuăm noi, 
mai ales vara. Vara cînd ziua 
e mai mare, cînd copiii au 
mult timp liber, cînd terenu
rile sînt bune și mai puțin 
aglomerate. Clubul F.C. Ar
geș a organizat și in vara 
trecută cîteva competiții. Și-a 
propus s-o facă șt la vară, 
in vacanța elevilor, cu parti
ciparea echipelor unor cluburi 
ca Universitatea Craiova, 
C.S. Tîrgoviște, Chimia Rm. 
Vilcea etc.

Un exemplu de urmat 7 In
discutabil. Pentru că este vor- 

■ ba, intr-un fel, de unul din 
SECRETELE performanțelor 
clubului piteștean privind 
creșterea și promovarea unor 
veritabile talente. Din cite 
sîntem informați, Bacăul tinde 
să „copieze" inițiativele arge
șenilor. Numai de n-ar fi sin
gurul oraș.Ț. sensibil la ast
fel de acțiuni.

laurențiu DUMITRESCU



DOUĂ ECHIPE ROMANEȘTI IN FAZA FINALA 
A CUPELOR EUROPENE LA VOLEI

Vom revedea la București, c’upă 12 ani, o cupă (sau două) ? ■—
De astăzi pînă miercuri vo

leiul masculin reintră în scenă 
pentru ultimul act al compe
tițiilor continentale rezervate 
echipelor de club. O trecere în 
prim-plan care suscită, mai 
mult ca oricînd. interesul a- 
matorilor de volei din tara 
noastră, dată fiind prezenta în 
faza finală a acestor între
ceri a formațiilor bucureștene 
Steaua si Dinamo. Dar nu atît 
pentru simpla lor prezență, cît 
mai ales pentru șansele con
siderabile pe care reprezentan
ții noștri le au de a termina 
învingători în întrecerile din 
Belgia. Se vor întoarce oare

actuală pare să le fie 
favorabilă...

va intra în focul 
pentru Cupa cupelor 
ia parte pentru pri- 
formația 
află de

belgian

junctura 
cea mai

Prima 
disputei 
(la care 
ma oară) 
care se 
orășelul _
unde a făcut chiar în ziua so
sirii un prim antrenament de 
acomodare, iar ieri alte două 
ședințe de pregătire. Adversare 
îi vor fi, în ordine, vicecampioa- 
nele Olandei (Volley Club Ge- 
meenservicc). Bulgariei (Levski- 
Spartak Sofia) si Cehoslovaci
ei (Ruda Hvezda Fraga). Prin 
urmare, un turneu final în

dinamovistă. 
miercuri în 

Roeselare.

LA ROESELARE (BELGIA), iN CUPA CUPELOR
Vineri, ora 20 : Ruda Hvezda Praga - Levski Spartak Sofia 

ora 22 : Dinamo București - V.C. Gemeenservice
Simbătă, ora 13 : Ruda Hvezda - Gemeenservice

ora 20 : Dinamo - Levski Spartak
Duminică, ora 18 : Levski Spartak — Gemeenservice 

ora 20,30 : Dinamo - Ruda Hvezda Praga
• Arbitri desemnați : Ravanne (Franța), Van Welden, 

Machon și Rovald (toți Belgio).

pei cupelor. Steaua va debuta, 
la Bruxelles, în faza finală a 
C.C.E. Marți, campionii noștri 
vor primi replica echipei Piek- 
samaen, campioana Finlandei, 
în semifinalele competiției (în 
cealaltă semifinală se întîlnesc. 
în aceeași zi și în aceeași sală. 
Plomien Sosn'owiec și Slavia 
Bratislava). Deși finlandezii au 
produs o mare senzație prin 
eliminarea, pe parcurs, a for
mației Dynamo Berlin, socotim 
că bucureștenii vor valorifica 
superioritatea lor tehnico-tac- 
tică și că miercuri vor disputa 
finala. care va fi desigur, 
mult mai grea. Miercuri seară, 
cînd vom afla răspunsul la 
întrebarea: va lua. după 12 
ani. drumul Bucureștiuluî una 
din cupele europene ? Sau a- 
mîndouă ?

Aurelian BREBEANU

SPORTIVI ROMANI
START EXCELENT AL LUI 

FLORIN GHEORGHIU
După consumarea primelor 

trei runde, în turneul interna
tional de șah de la Sao Paulo 
conduc marii maeștri Florin 
Gheorghiu (România) și Liu- 
bomir Liubojevici (Iugoslavia), 
cu cite 3 puncte. Ii urmează, 
la o jumătate de ’ punct, marii 
maeștri Oscar Panno, Anatoli 
Lein și Viktor Korcinoi-

LUCIA ROMANOV 
ÎN CIRCUITUL „INDOOR" 

în turneul internațional fe
minin de tenis de la Columbus 
(Ohio), jucătoarea româncă 
Lucia Romanov a învins-o cu 
6—7, 6—3, 6—3 pe cunoscuta 
tenismană cehoslovacă Maria 
Pinterova. Tînăra compatrioată 
a acesteia, Iva Budarova (18 
ani), a eliminăt-o cu 6—7, 6—3,

PESTE HOTARE
7—6 pe americanca Janet New
berry, cotată ca principală fa
vorită a turneului. Alte rezul
tate: Andrea Whitmore (S.U-A.)
— Pat Medrado (Brazilia) 3—6, 
6—3, 6—2 ; Nina Bohm (Suedia)
— Hather Ludloff (S.U.A.) 
6—4, 6—2: Marcie Louie 
(S.U.A.) — Isabelle Villinger 
(Elveția) 6—3, 6—2; Julie Har
rington (S.U.A) — Iris Riedel 
(R.F.G.) 3—6, 7—6, 6—4.
BOXERII NOȘTRI LA BELGRAD
în gala sferturilor de finală 

ale turneului de box de la 
Belgrad: Simion Cuțov (cat. 
ușoară) învinge prin ab. 3 pe 
iugoslavul Crvebkov ; Titi Cer
cel (pană) b. ab. 2 Pavlovici 
(Iugoslavia); Ion Miron (mijlo
cie mică) b. neprez. Skaro 
(Iugoslavia); iar Alexandru Tu
rei (semimuscă) p. p. Konova
lov (Iugoslavia).

SURPRIZELE CONTINUA
Seria surprizelor continuă ta 

turneul international de tenis de 
la Palm Springs (California). Du
pă eliminarea ta primul tur a 
campionului suedez Bjorn Borg, 
a fost nevoit să părăsească con
cursul și americanul John McEn
roe. care a pierdut cu 6—7, 7—S, 
7—6 (tie break 10—8) ta fața com-

LA PALM SPRINGS
patriotului său Eliot Teltscher, la 
capătul unei partide care a durat 
3 ore șl jumătate.

Alte rezultate din turul II: Con
nors — Gunthardt 6—0, 6—4; Hi
gueras — Carmichael 7—6, 6—1;
Stockton — Dupre 7—6, 6—4; Ma
yer — Sadri 6—1, 6—2; Lutz — 
Fillo) 6—1. 6—3

cupelor 
obține 

a cam-

dinamoviștii cu Cupa 
de la Roeselare ? Va 
Steaua prima ei Cupă 
pionilor europeni ? Se va mîn- 
dri. în acest început de an 
preolimpic. voleiul nostru cu 
adjudecarea ambelor trofee, 
performantă care ar putea să-l 
relanseze moralmente în bătă
lia pentru calificarea reprezen
tativei la turneul final al Jocu
rilor Olimpice de la Moscova ? 
Iată întrebări pe care și le 
pun în aceste zile mii și mii 
de suporteri ai echipelor noas
tre, pentru care competițiile 
din Belgia au semnificații și 
implicații mai largi decît ca
drul strict al cupelor. Și le 
pun cu speranța ur.ei mai con
vingătoare reafirmări a voleiu
lui masculin românesc care, cu 
ani în urmă, domina cu auto
ritate întrecerile continentale 
la nivelul echinelor de club, 
prin Rapid si Dinamo. echiDe 
ce făceau din finalele C.C.E. 
finale românești. Și cînd re
prezentativa noastră se afla 
constant între protagonistele 
marilor competiții internațio
nale.

Acum. Ia 12 ani de la ultima 
victorie a unei echipe de club 
românești (Dinamo) în C.C.E., 
iubitorii sportului așteaptă de 
la’ Steaua si Dinamo recuceri
rea prestigioaselor trofee. Con-

care, după părerea noastră, so
licitările sextetului pregătit, de 
George Eremia și Wiliam 
Schreiber vor urma. în cele 3 
zile de concurs, o linie ascen
dentă, iar soarta trofeului va 
fi în mare parte decisă de 
ultimul joc.

De ce înclinăm, totuși, să 
acordăm prima șansă voleiba
liștilor dinamoviști 1 Mai întîi, 
pentru că precedentele apro
piate pledează pentru o astfel 
de judecată. Dinamo a întîlnit 
și învins, în competiție oficia
lă, atît pe Ruda Hvezda Praga, 
cît și pe Levski-Spartak Sofia. 
Apoi, pentru că ..alb-roșii" au 
manifestat în ultimul timp o 
formă bună. în fine, pentru 
că sextetul de bază (Oros, Du- 
mănoiu, Tulovan, Enescu, Gîr- 
leanu, Păușescu) are la această 
oră în cei 4 jucători de rezer
vă deplasați la turneul final 
(Vrîncut. Chiș. Băroiu și Căta- 
Chițiga) înlocuitori de siguran
ță, care se încadrează bine 
în sextet, după cum au dove
dit în jocurile de campionat 
în care au fost folosiți mai 
frecvent, fie ca urmare a in
disponibilității 
fie în cazul 
formă, fie în 
deosebite.

După numai 
minarea turneului final

unor 
unor 
situații

titulari, 
ieșiri din 

tactice

o zi de Ia ter- 
al Cu

IN COMPETIJIILE EUROPENE
în meci contînd pentru grupele 

sferturilor de finală ale competi
ției europene feminine de bas
chet „Cupa Liliana Ronchetti", e- 
chipa poloneză L.K.S. Lodz a în
trecut pe teren propriu, cu sco
rul de 82—”5 (44—44), formația

FEMININE DE BASCHET

TELEX • TELEX
ATLETISM a Italianul Mattioli 

a stabilit un nou record mondial 
pe teren acoperit în proba 
3 000 m marș, cu 11:32,7, 
drul meciului triunghiular 
culm de la St Sebastian, 
tate finale: Italia — Anglia 
Italia — Spania 68,5—63,5;
— Anglia 70—62. a Crosul de la 
Geneva a revenit cehoslovacului 
Vlastimil Zwiefelhofer — 11 km 
In 33:20.7.

CICLISM a ..Turul Meditera- 
nei" a început cu o etapă „pro
log" disputată la Perpignan 
cîștigată de rutierul olandez 
Raac

FOTBAL a La Tel Aviv, 
meci amical: Israel — Grecia 
(3—1). Au marcat: Peretz (3) și 
Shu.n, respectiv Delikaris. a La 
Genova selecționata U.R.S.S. a 
dispus de formația Genoa din di
vizia secundă italiană cu 2—0 
(1—0). Ujpești Dozsa Budapesta 
a jucat în orașul Medellin (Co
lumbia) cu formația locală Inde- 
pendiente. pe care a învins-o cu 
2—0 (1—0). a In turneul de ju
niori de la Viareggio (Italia): Fio
rentina — Wisla Cracovia 5—0.

HOCHEI a La Ljubljana: Iu
goslavia — Selecționata provinciei 
Ontario (Canada) 1—2 (0—0, 1—2. 
0—0).

tenis a Rezultate dm turneul 
feminin de la Los Angeles: Tracy 
Austin — Mima Jausovec 6—2, 
6—0; Martina Navratilova — Ma
rita Redondo 6—0; 6—0; Barbara 
Potter — Kerry Reid 6—4, 6—0.

de 
în ea

rn as- 
Rezul- 
68—64; 
Spania

șl 
Jan

ta
4—1

Slavia Praga. Partida a fost arbi
trată de cuplul Cornel Negulescu 
(România) — Peter Maischak 
(R. D. Germană). Alte rezultate 
din cadrul aceleiași competiții : 
Spojnia Gdansk — Pagnossin Tre- 
visio 90—65 (42—32); Epit6k Sze-
kesfehervar — Faenza (Italia) 
38—53 (36—23); Marita Plovdiv — 
Kralovopolska Brno 80—78 (31—27).

La Barcelona, ta sferturile de 
finală ale „Cupei campionilor eu
ropeni" (feminin), echipa bulga
ră Minlor Pernik a învins cu sco
rul de 72—66 (40—35) formația lo
cală Intima.

De cînd frații Heiden colecționează serii de victorii

TITLURILE DE CAMPIONI Al GHETII

Certitudinile au savoarea lor 
în sport, poate la fel ca și 
surprizele. Publicul își iubește 
marii campioni, acei giganti ai 
marilor întreceri, care lasă fără 
replică întreg lotul de compe
titori. Dacă este așa, atunci 
patinajul-viteză are astăzi ase
menea supercampioni. Sînt doi 
și poartă același nume: Hei
den. Bineînțeles, am numit pe 
Eric și Beth Heiden, frate și 
soră.

Apariția intempestivă a lui 
Eric Heiden în universul gla
cial al viteziștilor, a.cum trei 
ani, s-a soldat cu o serie în
treagă de recorduri. Cel mai 
spectaculos dintre ele a coin-

ERIC HEIDEN

cis cu cucerirea titlului mon
dial, la ediția 1977 a supremei 
întreceri pe pistele de gheață. 
Școlarul din Madison (statul 
Wisconsin) devenea cel mai tî- 
năr campion al lumii din isto
ria aproape centenară a com
petiției. împlinea atunci 18 ani.

Al doilea „record" — tot atît 
de insolit — l-a smuls acelor 
cronometrului și tabelelor de 
punctaj în anul următor, 1978. 
Atunci, americanul repeta u- 
riașul său „hat-trick“, obținînd 
toate cele trei cununi de lauri 
ce poartă însemnele de campi
on mondial : la juniori, la 
sprint și la poliatlonul mare.

Anul acesta, al treilea din 
suita de sezoane triumfale ale 
campionului, marile performan
țe continuă. Pentru a-și reîn
noi medalia de cîștigător, Eric 
Heiden a fost obligat să mear
gă la Oslo, în fief-ul principa
lului său adversar, norvegia
nul Jan Egil Storholt, campion 
olimpic. Pe gheața stadionului 
„Bislet", martor al atîtor mari 
dueiuri între alergătorii pe pa
tine, Heiden a făcut literalmen
te „vid" în jurul său. Nu nu
mai că și-a lăsat în urmă riva
lul, dar nu i-a oferit acestuia 
nici măcar consolarea unei vic
torii singulare (la 10 000 m nor
vegianul pornise totuși favorit). 
Campionul mondial a încheiat 
victorios în toate cele 4 probe I 
Și, totodată, își consfințește 
propriul „record" de trei edi
ții cîștigate consecutiv, egalînd 
pe cele ale iluștrilor săi prede
cesori : Oskar Mattisen (1912— 
14), Hjalmar Andersen (1950— 
52) și Ard Schenk (1970—72).
Mai rămîne ca anul viitor Eric 
Heiden să majoreze la 4 cifra 
victoriilor consecutive, pentru 
a rămîne performer unic în 
toria patinajului.

Modestia caracterizează 
acest tînăr sportiv, suplu și 
guros (1,84 m înălțime ; 74 
greutate). Acum un an la Lake 
Placid, sărbătorindu-și victoria 
în C.M. de sprint, pe același 
inel de gheață unde va încerca 
iama viitoare să cucerească 
medaliile „Olimpiadei albe", 
Eric Heiden era foarte laconic 
în declarațiile făcute presei.

BEȚII IIEIDEN

IS-

pe 
vi- 
kg

Mai mult chiar, el spunea : „Nu 
știu ce mă poate bucura mai 
mult, propriile succese sau cele 
ale surorii mele, Beth..."

Beth Heiden este cu un an 
mai mică decît fratele ei. Anul 
trecut era a doua pe podiumul 
campionatului mondial al sprin
terelor, la mică diferență față 
de prima clasată, sovietica Liu
bov Sadcikova (26 ani) — 174,670 
p față de 174,850 p. La actuala 
ediție a întrecerii supreme, 
desfășurată la Haga, tînăra a- 
mericancă (19 ani) și-a imitat 
fidel fratele, cîștigînd pe toate 
distantele : 500, 1 500, 1 000 și 
3 000 m. O afirmare de supe
rioritate rar întîlnită în com
petițiile gheții și care dove
dește îmbinarea perfectă a ca
lităților de viteză și rezistență.

Frații Heiden sînt antrenați 
de ex-campioana americancă 
Diane Holum. Ea îi pregătește 
cu asiduitate și pentru viitoa
rea lor participare la J.O. de 
iarnă de la Lake Placid, de 
anul viitor. Pe teren propriu, 
cei doi frați pornesc, desigur, 
ca mari favoriți. Și supremația 
lor va fi foarte greu de clătinat.

Radu VOIA

• SCRIMERII ROMÂNI AU PORNIT 
OFENSIVA pentru C.M. de la Melbourne- 
79, acolo unde floretista Olga Orban- 
Szabo cîștiga, acum 23 de ani, prima 
medalie olimpică a scrimei românești. 
Recent, am consemnat succesele interna
ționale de prestigiu ale floretistelor, flo- 
retiștilor și sabrerilor.® PESTE UN AN, 
în februarie 1980, J O. de la Lake Pla
cid 1 La această oră toate obiectivele 
olimpice sînt gata și au fost bine apre
ciate, zilele trecute, de către concuren- 
ții competiției preolimpice. • D-ALE 
IERNII ÎN FOTBAL : de mai bine de o 
lună de zile, meciurile din campionatul 
Olandei nu s-au mai desfășurat din cau
za condițiilor atmosferice nefavorabile, 
iar etapa a 25-a a campionatului primei 
ligi de fotbal scoțiene a fost amînată, 
ca șl partida Scoția — Belgia din C.E. 
Scoțienilor le-a rămas astfel timp să 
savureze Ia T.V. reluarea partidei An
glia — Irlanda de Nord (4—0) • ÎȘI VA 
PUTEA ÎNCUNUNA NATALIA MĂRĂ- 
ȘESCU, la sfîrșitul acestei luni, cele pa
tru recorduri mondiale ale sezonului, cu 
o medalie de aur la „europenele" indoor 
de la Viena ? Excelentele sale calități de 
fondistă, ca și voința sa de autodepășire 
sînt premise esențiale. Așteptăm cu In

credere, dar gîndul ne fuge, totuși, la 
Jocurile Olimpice de la anul... • AMIN
TIRI, AMINTIRI, cu acestea a început 
să rămînă multiplul recordman mondial 
și campion olimpic Viktor Saneev, al 
cărui record la triplusalt pe teren aco
perit (17,16 m) a fost doborît de conce-

fo-

tățeanul său Ghenadi Valiukevicî, care 
a stabilit la concursul de la Minsk cea 
mai bună performantă mondială indoor, 
17,29 m • DUPĂ CE BJORN BORG a 
savurat decernarea titlului de campion 
mondial al anului 
net pe principalul 
(6—2, 6—3), iată-1 
capotînd în fața 
Manson, clasat pe 
mondială 1 O singură
Borg : Manson l-a învins în anul trecut

trecut, învîngîndu-1 
său rival, Connors 
pe jucătorul suedez 
americanului Bruce 
locul 112 în ierarhia 

consolare are

și pe Năstase. • BALCANIADA DE TIR 
DE LA SOFIA a evidențiat că juniorii 
noștri sînt azi printre performerii aces
tei zone geografice, mîine însă ei tre
buind să devină performeri continentali 
și, nu peste multă vreme, cei care vor 
prelua ștafeta tradiționalelor succese ro
mânești la J.O. Altfel, totul rămîne o 
promisiune neonorată. • NEESKENS VA 
PARAȘI ECHIPA C-F. BARCELONA la 
sfîrșitul acestui sezon (30 iunie), el ră- 
mînînd să opteze pentru una din multe
le oferte ce i s-au făcut : două ameri
cane (Los Angeles Aztecs și Cosmos 
New York), două vest-germâne (Bayern 
Miinchen șl Borussia Monchengladbach), 
și două din propria țară (Ajax Amster
dam șl Feyenoord). Probabil că dilema 
jucătorului olandez va fi între dorul de 
casă și suma cea mai consistentă pentru 
semnarea contractului. • UNA DIN 
CHESTIUNILE PUSE DE TELESPEC
TATORI lui Eddy Merckx, înaintea unei 
emisiuni cu celebrul campion de ciclism: 
„Soțul meu a avut un preinfarct și doc
torii i-au recomandat mersul pe bicicle
tă- N-a veți cumva o bicicletă în plus ?“ 
De unde atîtea biciclete?...

Paul SLAVESCU
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