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41 de zile plnâ ia Olimpiada de iarnă g 
J

de la Lake Placid

f 198 de zile pină la Olimpiada de vară |

de la Moscova

MESAJUL DE ANUL NOU
ADRESAT ÎNTREGULUI NOSTRU POPOR, 

LA POSTURILE DE RADIO Șl TELEVIZIUNE,
DE TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUSESCU

SUCCES DEPLIN 
SPORTIVILOR NOȘTRI 

ÎN ANUL OLIMPIC 1980!

-^OSAGi TOVARĂȘI ȘI PRIETENI,
CETĂȚENI Al REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA,

Lumea sportului de pretu
tindeni a pășit în anul 
olimpic 1980, an al Jocu

rilor Olimpice de iarnă de Ia 
Lake Placid (13—24 februarie) 
și al Jocurilor Olimpice de 
vară de la Moscova (19 iulie — 
3 august), cu gîndul la o re
prezentare cît mai valoroasă, 
la cît mai multe succese. A 
mai rămas un singur ciclu de 
pregătire, costumele sînt la 
probă, emoțiile devin mai pu
ternice, febra olimpică va cu
prinde curînd sute de milioane 
de oameni, de la un capăt la 
celălalt al pămîntului.

De azi, au mai rămas 41 de 
zile pină la aprinderea flăcă
rii olimpice a celei de a XIII-a 
Olimpiade de iarnă, la Lake 
Placid, și 198 de zile pînă la 
inaugurarea celei de a XXII-a 
ediții a Jocurilor Olimpice de 
vară, pe stadionul „V. I. Le
nin" din Moscova.

Sportivii noștri pășesc încre
zători în acest an olimpic. Dacă 
la Jocurile Olimpice de iarnă 
participarea lor va fi mai re- 
strînsă iar _ șansele la me
dalii mai reduse, la Jocu
rile Olimpice de vară spor
tul românesc se va prezen
ta cu o delegație capabilă să 
depășească cea mai bună re
prezentare din istoria partici
pării noastre la Jocurile Olim
pice, pe aceea de Ia Montreal, 
din. anul 1976. în acest scop, 
cei mai buni sportivi români, 
antrenorii lor, specialiștii, con
ducerile și activiștii C.N.E.F.S. 
și ai celorlalte instituții și or
ganizații cu atribuții în sport, 
aplică Programul aprobat de

Comitetul Politic Executiv al 
C.C. al P.G.R. din luna noiem
brie 1976, privind dezvoltarea 
activității de educație fizică șt 
sport pe anii 1976—1980 și pre
gătirea sportivilor români in 
vederea participării la Jocurile 
Olimpice din anul 1980.

Datorită îndrumării și spri
jinului permanente primite da 
ia partid, aplicării cu strictețe 
a prevederilor hotăririlor și do
cumentelor de partid, mișcare* 
sportivă din țara noastră s-* 
consolidat în ultimii ani, reu
șind, din annl 1975 pînă în pre
zent, să păstreze locul al cin
cilea in lume, în condițiile unei 
concurențe mereu crescinde. 
Plasarea constantă pe această 
poziție în clasamentele ne
oficiale pe puncte și me
dalii, întocmite după per
formanțele realizate la cam
pionatele mondiale ale spor
turilor olimpice, arată posibili
tăți reale ca și în al șaselea 
an, 1980, sportul românesc să 
dețină, după Jocurile Olimpice 
de la Moscova, același loo 
fruntaș, cele patru țări aflate 
de regulă în fruntea clasa
mentelor olimpice și mondiale, 
U.R.S.S., S.U.A., R.D.G. șl
R.F.G., nefiind încă ajunse, 
punctele și medaliile lor aflîn- 
du-se la distanță de urmări
tori. In același timp, locul al 
cincilea in lume este invidiat și 
asaltat an de an de sportivii 
din țările care .s-au aflat în 
trecut în preajma acestui loc 
cum sînt Ungaria, Polonia, 
Franța, Italia, Anglia sau din

(Continuare în pag. 2-3)

Anul 1979, pe care îl încheiem peste citeva 
minute, a marcat un nou pas înainte in dezvol
tarea și modernizarea bazei tehnico-materiate a 
societății noastre, în sporirea avuției naționale 
și ridicarea nivelului de trai al poporului, In 
înfăptuirea obiectivelor edificării socialismului și 
comunismului pe pămintul României.

La 23 August am sărbătorit împlinirea a 3 de
cenii și jumătate de la victoria revoluției de eli
berare națională și socială, trecind in revistă 
victoriile epocale obținute de clasa noastră 
muncitoare, de întregul popor, sub conducerea 
Partidului Comunist, în înfăptuirea revoluției și 
construcției socialiste, în lichidarea înapoierii 
țării și făurirea unei civilizații materiale ți spi- 
rituale noi, in afirmarea României ca țară R- 
beră, prosperă și independentă.

lanți 
a aXalizat stadiul actual al ________ _____
tații românești și a stabilit obiectivele șl sard- 
nilș pentru următoarea etapă istorică.

Toate marile înfăptuiri în transformarea revo
luționară a societății, in creșterea potențialului

fri acest an a avut loc, de asemenea, Con- 
>ul al Xll-lea al partidului, care a făcut bi

lanțul realizărilor dobindite in actualul cincinal, 
a aXalizat stadiul actual al dezvoltări] so de

ei material și spiritual sînt rezultatul politicii 
partidului nostru, care aplică neabătut ideile 
socialismului științific, adevărurile universal va
labile, la condițiile concrete ale României, al 
elanului întregului popor care înfăptuiește pro
gramul partidului ce exprimă interesele și aspi
rațiile supreme ale întregii națiuni. Aceste reali
zări pun in evidență superioritatea orinduirii 
noastre socialiste care asigură manifestarea ple
nară a energiei și capacității creatoare a po
porului nostru.

Pentru succesele de seamă realizate pe toate 
planurile in anul 1979, adresez, in aceste mo
mente solemne, cele mai calde felicitări clasei 
muncitoare, țărănimii, intelectualității, tuturor oa
menilor muncii, fără deosebire de naționalitate, 
întregului popor care, sub conducerea gloriosu
lui nostru partid, iși făurește, liber și demn, pro
priul destin - destinul socialist și comunist

Noul an in care intrăm este hotăritor pentru 
îndeplinirea cu succes a întregului cincinal. Să 
ne mobilizăm toate forțele pentru transpunerea 
cu succes in viață a prevederilor planului pe 
1980 ridicind la o calitate nouă, superioară, 
activitatea din industrie, agricultură, transporturi, 
construcții, din știință și invățămint, din toate

(Continuare in pag. 2-3)

REVELION SPORTIV 1980
31 decembrie 1979 — 1 ianuarie 1980. Contorul timpului a 

trecut peste noaptea, peste clipa care leagă doi ani, două de
cenii. Cumpăna anilor, acum și cumpănă a deceniilor, i-a găsit 
și pe sportivii noștri fruntași alături de întreg tineretul țării, 
de toți cetățenii patriei, in mijlocul familiilor, colegilor de sport 
și prietenilor. Răgazul scurt al vacanței, prilej de bilanț, de 
bucurie și destindere, de retrăire condensată a satisfacțiilor 
sportive ale anului preolimpic a fost deopotrivă, pentru foarte 
mulți dintre ei, momentul cel mai propice pentru făurirea spe
ranțelor de viitor. Pentru purtătorii nădejdilor noastre sportive, 
pentru „tricolori", viitorul înseamnă, în primul rind... Jocurile 
Olimpice. Noul an este an olimpic și in clipa în care fiecare 
dintre noi și-a pus in glnd dorința intimă pentru anul care a ve
nit, olimpicii noștri, celebrități ale sportului mondial sau — 
deocamdată — doar aspiranți 
purtați de puterea minții în

CADOURI DE SFIRȘIT
DE AN....

zile,
de aur a gimnasticii

Pentru numai cîteva 
echipa 
noastre s-a destrămat La Deva 
au rămas numai Marta și Bela 
Karoly, adică cel mai renumit 
cuplu de tehnicieni ai spor
tului mondial in deceniul care

GÎNDURI DE ENTUZIASTĂ ANGAJARE
PENTRU ÎNFLORIREA CONTINUĂ A SPORTULUI ROMÂNESC

VICTORIA OLIMPICA-CEL MAI FRUMOS VIS! SlNTEM HOTĂRlȚI SA REVENIM IN FRUNTE! DORIM UN AN ClT MAI BUN SPORTULUI
Pentru 

nul 
an 
cel 
cei _ HM
i-am trăit. Sezonul 
competițional ră- 
mîne o înșiruire 
de amintiri fru
moase, pentru că 
am reușit să cîș- 
tig toate cursele 
la care am parti
cipat deși anul 
trecut, pe vremea 
gceasta, nu știam 
Mjj in ce probă

' Sads-
cea mai 

EK? am trâit-o,
^Rur, la Blcd,

1979 
bun, 
mai 
23

mine a- 
a fost un 
aș spune
bun din 
pe care

unde am cîștigat 
titlul de campioa
nă mondială la 
schit simplu. Iar 
un titlu mondial 
este, pentru orice 
sportiv, cea mal 
mare bucurie pe 
care o poate avea... 
într-un an 
limpic !

Sper ca 
pe care îl

la stilul
cu rezultate controver-

greco-romane,

neo-
anul 

în-
SANDA TOMA 

campioană mondială 
la canotaj

(Continuare .»■ 
In pag. 2-3) ?

Pentru luptătorii de 
anul 1979 s-a încheiat 
sate. După un prim test promovat cu perfor
manțe foarte. bune — Campionatele europene 
din luna aprilie, de la București —, unde re
prezentanții țării noastre și-au păstrat titlul 
de cea mai bună echipă din Europa, cucerind 
și trei titluri de campioni continentali, au ur
mat „mondialele" de la San Diego, unde 
comportarea luptătorilor români a fost sub 
așteptări. Desigur, acest eșec ne-a nemulțumit, 
l-am analizat temeinic cauzele și, firește, am 
desprins concluziile necesare.

Acum, cind „furtuna" a trecut și apele s-au 
liniștit, in lotul nostru s-a instalat din nou

ION CORNEANU 
antrenor emerit la lupte

(Continuare în pag. 2—3)

MUREȘAN
La început de 

an nou. privim la 
ceea ce am făcut, 
dar mai ales la 
ceea ce vom face, 
pentru că de mo
dul cum vom 
munci în viitor, de 
angajarea noastră, 
va depinde înde
plinirea sarcinilor 
care stau in fața 
mișcării sportive 
din județul Mureș. 
Acum, gindindu- 
mă la perspecti
vele anului 
trebuie mai 
să pornesc 
înălțătoarele

1980. 
intii 

de la 
și

mobilizatoarele i- 
dei și îndemnuri 
ale celui de-al 
Xll-lea Congres 
al partidului, care 
ne-a deschis noi 
drumuri pentru ca 
munca noastră, a 
tuturor, să fie mai 
plină de conținut, 
mai avintată. Spun 
aceasta, deoarece

GEZA KOȘA 
prim-vicepreședinte 

al C.J.EF.S. Mureș

(Continuare 
în pag. 2-3)

la gloria stadioanelor, vor fi fost 
ambianța arenei olimpice...

a trecut. Campioanele mondia
le — care abia au trecut, la 
urma urmei, pragul spre ado
lescență — Emilia, Melita, Du- 
mîtrița, Rodîca, Marilena s-au 
întors în orașele lor natale, 
alături de părinți, la Arad. Si
biu, Onești sau București. Fie
care a pus, alături de cadou
rile primite din partea celor 
dragi, cîte o medalie de au» 
adusă de la Fort Worth, ca
doul lor de sfîrșit de an pen
tru toți cei oare iubesc spor
tul î fiecare a promis una a- 
semănătoare de la Moscova.» 
Sîntem siguri că bradul reve
lionului următor al gimnaste
lor noastre va fi încărcat ca 
și mai multe... medalii I

Dar Nadia ? înainte de a 
pleca cu familia în Paring. Na
dia — „copilul minune" de la 
Montreal a ajuns, iată, vete
rana echipei I — a scos din 
vitrină cele trei steluțe de 
aur de la... Montreal. Adrian, 
fratele mai mic. i-a cerut oa 
după Moscova numărul lor să 
ajungă cel puțin cît al cercu
rilor olimpice. Și Nadia i-a 
promis...

PATZAICHIN LA MUNTE, 
FĂRĂ CANOE I...

...dar alături de soția sa șl 
fetița, Yvonne, oare ara ani
șori cam cite olimpiade a lăsat 
în urmă tăticu’ (Mexico, Mim- 
chen, Montreal); adică ..mer
ge pe patru". Și alături de 
colegii săi din flotila caiacului 
și canoei care au rămas la 
hotelul Orizont din Predeal șl

(Continuare in pag. 2-3)



MESAJUL DE ANUL NOU
ADRESAT ÎNTREGULUI NOSTRU POPOR,

LA POSTURILE DE RADIO Șl TELEVIZIUNE,

DE TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
(Urmare din pag. 1)

domeniile construcției socialiste. Sâ _ aplicăm 
ferm noul mecanism economico-financiar, întă
rind continuu autoconducerea și autogestiunea 
economică ți ridicind eficiența întregii producții 
materiale. Sâ menținem mereu viu spiritul revo
luționar in muncâ și creație, sâ milităm neobosit 
pentru ridicarea nivelului de conștiință al mase
lor și promovarea in toate sferele de activitate o 
principiilor eticii ți echității socialiste.

Pregătirea ți desfășurarea alegerilor de depu- 
lați in Marea Adunare Națională ți in consiliile 
populare, ca ți crearea organizațiilor proprii 
ale Frontului Unității Socialiste vor trebui să de
termine dezvoltarea ți mai puternică a demo
crației noastre socialiste, participarea tot mai 
activă a poporului la conducerea societății, la 
făurirea propriei sale istorii.

Realizind obiectivele de plan in anul care 
începe peste citeva clipe, să asigurăm pregă
tirea temeinică a trecerii la noul cincinal, la 
înfăptuirea concretă în viață a Directivelor Con
gresului al Xll-lea și a celorlalte programe-direc- 
tivă adoptate in inaltul forum al

Strîns imiți în j 
mân - i
— să nu precupețim nimic pentru a zidi in Româ
nia cea mai dreaptâ și mai umană orinduire 
cunoscută in istorie - orinduirea socialistă și 
comunistă.

inaltul forum al partidului.
‘ i jurul Partidului Comunist Ro- 

nucieul vital al întregii noastre națiuni

Dragi tovarăși ți prieteni,
Congresul al Xll-lea, analizind in spiritul con

cepției materialismului dialectic ți istoric marile 
schimbări și mutații care au loc pe arena mon
dială, a pus în evidență atit intensificarea tot 
mai puternică a luptei maselor populare, a for
țelor progresiste, a popoarelor pentru o viață 
liberă, independentă și prosperă, cit ți ampli
ficarea crizei economice, petroliere ți financiare, 
adincirea unor contradicții, agravarea conflic
telor existente ți apariția altora noi, ivirea unor 
momente de încordare ți accentuarea instabili
tății în viața internațională. Pornind de la a- 
ceste realități, partidul nostru a apreciat ți apre
ciază că singura alternativă la agravarea con
tinuă a 'situației mondiale este renunțarea la po
litica de forță ți dictat, la amestecul in treburile 
interne ale altor state, Ia politica sferelor de 
influență și hegemonie, și promovarea unei po
litici noi de colaborare egală in drepturi și re
ciproc avantajoasă intre toate statele. In acest 
spirit, Congresul a definit cu claritate pozițiile 
internaționale ale României, liniile directoare ale 
politicii sale externe in perioada următoare.

In anul pe care-l încheiem, patria noastră a 
continuat să se afirme pe plan internațional ca 
un puternic detașament revoluționar in lupta 
pentru progres social, destindere și pace.

Vom promova și in viitor, cu toată hotărirea, 
o politică de prietenie și colaborare cu toate 
țările socialiste - de care ne leagă Idealurile 
ți țelurile comune ale noii orinduiri — de re
lații multilaterale cu popoarele ce pășesc pe 
calea propășirii economico-sociale independente, 
lărgind, totodată, în spiritul coexistenței pașnice, 
raporturile cu țările capitaliste dezvoltate, cu 
toate statele lumii, fără deosebire de orinduire 
socială. Și in viitor vom situa consecvent, la baza 
întregii noastre politici externe, principiile ega
lității in drepturi, respectului independenței și 
suveranității naționale, neamestecului in treburile 
interne și avantajului reciproc, ale nerecurgerii 
Io forță și la amenințarea cu forța, — militind 
neabătut pentru generalizarea lor în întreaga 
viața internațională.

Ca și pină acum, ne vom aduce întreaga con
tribuție la cauza înfăptuirii securității pe conti
nentul nostru. împreună cu celelalte popoare eu
ropene vom participa activ la buna pregătire a 
reuniunii de la Madrid, astfel incit aceasta să 
dea un puternic impuls infăptuirii unitare a do
cumentelor de la Helsinki, colaborării intre toate 
statele continentului și, in mod deosebit, trecerii

ta măsuri concrete ți eficiente de dezangojere 
militară ți dezarmare, fără de care nu se pot 
concepe pacea ți securitatea in Europa ți In 
intreaga lume. Considerăm că esîe in interesul 
vital al tuturor popoarelor Europei să împiedice 
amplasarea de noi rachete ți arme nucleare pe 
continent, făcindu-se totul pentru diminuarea 
înarmărilor, pentru reducerea uriașelor arsenole 
militare concentrate in această regiune a lumii.

O importanță hotăritoare pentru cauza păcii 
are renunțarea la forță ți la amenințarea cu 
forța in relațiile dintre toate statele, soluțio
narea problemelor litigioase dintre ele numai 
pe cale politică, pașnică, prin tratative intre 
părțile interesate^ In acest context, apreciem că 
trebuie intensificate eforturile pentru realizarea 
in Orientul Mijlociu a unei păci globale, trai
nice ți juste care să ducă la retragerea Israe
lului din teritoriile ocupate ți la asigurarea drep
tului la autodeterminare pentru poporul pales
tinian, inclusiv constituirea unui stat propriu 
independent

imperativul cel mai arzător al timpurilor noas
tre, dezideratul vital al tuturcr popoarelor, este 
realizarea dezarmării, ți in primul rind a dezar
mării nucleare. Asigurindu-se un echilibru care 
să nu pună in pericol securitatea nici unei părți, 
trebuie făcut totul pentru reducerea sistematică 
a cheltuielilor militare, a efectivelor militare ți 
armamentelor, retragerea trupelor străine in gra
nițele naționale, lichidarea bazelor ți a blocuri
lor militare ți făurirea unei lumi fără arme ți 
fără războaie. Uriațele fonduri ce se cheltuiesc 
astăzi pentru înarmare să fie îndreptate numai 
spre asigurarea progresului economico-social al 
popoarelor, spre îmbunătățirea continuă a vieții 
pe planeta noastră.

Se impune, totodată, să se acționeze mai ferm 
pentru lichidarea subdezvoltării in care se mai 
află o mare parte a omenirii, precum ți a ori
căror forme de inegalitate ți asuprire a altor po
poare, pentru instaurarea unei " 
mice internaționale bazată pe 
de deplină egalitate, care să 
tuturcr țărilor ți, îndeosebi, al 
urmă, să înlesnească accesul 
turor națiunilor ta cuceririle civilizației modeme.

Soluționarea constructivă a marilor probleme 
ce confruntă omenirea impune, mai mult ca ori- 
cînd, participarea activă a tuturor statelor - 
fără deosebire de mărime sau orinduire socială — 
ta viața internațională, democratizarea largă a 
relațiilor interstatale, întărirea rolului Organiza
ției Națiunilor Unite in promovarea colaborării, 
păcii ți securității mondiale.

Realitatea demonstrează că stă in puterea 
popoarelor ca, acționind unite, cu fermitate ți 
consecvență, sâ împiedice agravarea climatului 
internațional, izbucnirea unui nou război ți să 
impună un curs nou in politica mondială, de 
destindere ți colaborare, să asigure triumful 
cauzei libertății ți independenței, pacea ți secu
ritatea pe planeta noastră.

Dragi tovarăși ți prieteni,
Să facem totul pentru o rec'iza cu deplin suc

ces planul pe anul 1980 ți pe întregul cincinal, 
pregătind, totodată, temeinic frecarea ta cinci
nalul viitor, asigurind traducerea in viață a is
toricelor hotăriri ale Congresului al Xll-lea al 
partidului, a mărețului Program de edificare a 
societății socialiste multilateral dezvoltate ți îna
intare a României spre comunism I

Fie ca noul an sâ aducă tuturor popoarelor 
izbinzi tot mai însemnate in realizarea aspira
țiilor lor de progres ți bunăstare, de dezvoltare 
liberă, de colaborare ți pace I

Cu prilejul Anului Nou, vă urez tuturor, dragi 
tovarăși ți prieteni, succese, satisfacții ți bucurii 
cit mai mari în muncă ți viață, realizarea dorin
țelor ți aspirațiilor de mai bine, multă sănătate 
ți fericire I

In aceste clipe sărbătorești, vă adresez, dragi 
concetățeni, urarea troditionolă : „LA MULȚI
ANI" I

noi ordini econo- 
re tații echitabile, 
asigure progresul 
celor râmase in 

neîngrădit al tu-

REVELION SPORTI
(Urmare din vag. 1)

pentru cele 3—4 zile de văcări
ți-

Formăm, așadar, la telefon 
922, apoi 56501 și cerem ca
mera 506.

— La mulți ani, Ivane! 
Ce-ți dorește pentru 1980 „ca- 
noea amiral** 7

— In primul rînd, sănătate 
pentru a le putea face 
te celelalte. Apoi, dacă 
tea, vint de dreapta pe ca
nalul de la Krflatskoe în pri
mele două zile ale lui 
Sau, măcar, calm plat...

— Ce înseamnă întii și doi 
august ?

— Sint zilele finalelor con
cursului olimpic de caiac-ca- 
noe...

echipă națională și- 
categorie (48 kg — 52 
și el plecat la

DE

pe toa- 
s-o pu

august.

leg de 
vecin de 
kg), era . 
cursul amintit.

Constantin Alexandru 
vizitat însă la redacție ime
diat după întoarcerea de la
ultima întrecere a anului, pe 
care a încheiat-o, ca de obicei, cu o ■ ■ ■ - ...
firesc, 
primit 
ciației 
mânia 
mare 
drept cel mai merituos 
al sezonului 1979.

— Cu foarte multă

con-

ne-a

victorie. L-am întrebat, 
în primul rînd, cum a 
vestea că ancheta Aso- 
Presei Sportive din Ro- 
’ * J-------- * cu o

voturi, 
sportiv

l-a desemnat, 
majoritate de

O COLECȚIE 
COMPLETAT I

Ia un concurs __
Kirovakan, in R.S.S. 
cu numai trei zile

des-

_ _ ____  ____  bucurie
și, de ce să n-o spun, cu min- 
drie. în aprilie, la București 
am cîștigat pentru a cincea 
oară titlul de campion euro
pean, în august, la San Diego 
pentru a doua oară pe cel 
mondial. Onoarea de a fi ales 
cel mai bun sportiv român al 
anului este însă o premieră...

— Ce-și poate dori un spor
tiv care în anul preolimpic cu
cerește atit titlul mondial cit 
șl pe cel european ?

— Desigur, o medalie olim
pică de aur. singura care îmi 
lipsește din colecție. Și să cîș- 
tige pentru a doua oară conse
cutiv titlul de cel mai bun 
sportiv român al anului, chiar 
dacă dorește sincer ca în de
cembrie viitor alegerea să fie 

i ca între 
candidați să se afle și alți co
legi din reprezentativa de lup
te greco-romane I

Sosit de 
fățurat la 
Armeană, 
înaintea lui... 1980, Constantin 
Alexandru ne-a dat emoții. Cel 
mai bun sportiv român al a- 
nului preolimpic nu putea lip
si din reportajul nostru j dar 
cum să aflăm unde își va pe
trece noaptea Anului Nou ? 
Colegii din redacție ne-auspus 
că-1 vom găsi cu siguranță îm- mai grea și speră 
preună cu Nicu Gingă, care îi —-* -- -*■- 
este nu numai cel mai bun pri
eten ci ți... cumnat. Gingă, co-

GINDURI
VICTORIA

CEL MAI
(Urmare

an,
rft

und 
fi 1 
toa 
lim 
obț 
să
cu.d
de 1 
la 
ți j
ia 
nei. 
vii!

DE
OLIMPICĂ

FRUMOS
din pag.

ENTUZIASTA ANGAJARE

VIS !
i)

cepem acum să fie la fel de 
rodnic. Și dacă este adevărat 
că un campion al lumii devine 
aproape automat primul favorit 
la Jocurile Olimpice, știu că 
drumul spre podium este încă 
presărat cu multe și grele ob
stacole. Doresc 
inima să ciștig
va, victoria olimpică este cel 
mai frumos vis al oricărui 
sportiv. Voi face tot ce-mi 
stă in putință pentru a o ob
ține și abia atunci voi consi
dera că am ajuns, intr-adevăr, 
în virful ierarhiei. Pină atunci, 
muncă, muncă,

DORIM UN AN
SPORTULUI

din toată 
la Mosco-

muncă...

Cil MAI BUH
MUREȘAN

rmare dTn pag. 1)

asemenea tuturof domeniilor de 
activitate economică și socială, 
dorim și noi să ridicăm șta
cheta calității, si obținem re
zultate pe măsura condițiilor 
create de partid. Trei rint 
principalele noastre obiective 
in anul 1980. In primul rind, 
sintem cu gindul la Jocurile 
Olimpice de la Moscova, acolo 
unde vrem să se afle și sporti
vii mureșeni, acum selecționați 
in loturile naționale, dar cu 
ferma hotârire de a se numă
ra printre protagoniștii între
cerilor. De asemenea, vom 
dezvolta și mai mult sportul 
de masă, prin găsirea unor noi 
forme, atractive și variate, 
care să ducă la o mai largă 
cuprindere a tuturor cetățeni
lor in activități continue, con
tribuind astfel, eficient, la creș
terea unui tineret robust, la în
tărirea sănătății populației.

SUCCES DEPLIN SPORTIVILOR NOȘTRI IN ANUL OLIMPIC 1980!
(Urmare din pag. I)-

alte țări care vizează să apară 
In primele șase locuri ale cla
samentului olimpic, cum sînt 
Bulgaria, Cuba, Cehoslovacia.

Iată de ce sportivii și antre
norii noștri nu trebuie să con
sidere că locul al cincilea în 
lume li se cuvine de drept pe 
baza performanțelor din ultimii 
ani. inclusiv 1979. Acest ultim an, 
deși satisfăcător, n-a fost 
încheiat pe măsura posi
bilităților reale ale unor Io
turi olimpice care nu au mai 
reușit să se mențină la 
nivelul realizărilor din ul
timii ani, cum sint de pildă 
luptele greco-romane, scrimă și 
caiac-canoe «.a. Analizele făcu
te la sfîrșitul- anului trecut au 
arătat oscilații în pregătire și 
concursuri, care s-au datorat în 
primul rînd unor cauze subiec
tive, printre care automul-

țumirea manifestată de unii 
sportivi consacrați care au 
deținut recent și pot obține 
încă supremația mondială în 
ramurile sportive și în probele 
lor. Hotărîrea Biroului Exe
cutiv al C.N.E.F.S. din 27 de
cembrie 1979, privind măsurile, 
conducerea și organizarea acti
vității din perioada finală a 
pregătirii olimpice, prevede ac
ționarea cu fermitate pentru 
realizarea integrală a prevede
rilor și măsurilor adoptate în 
domeniul pregătirii olimpice, 
intensificarea antrenamentelor 
și realizarea formei maxime a 
sportivilor in perioada Jocu
rilor Olimpice, întărirea spiritu
lui de echipă Ia toate loturile 
olimpice, îndepărtarea orică
ror tendințe de automulțumire, 
indisciplină, vedetism, capricii.

Eliminarea tuturor lipsurilor 
constatate trebuie să consti
tuie preocuparea de bază a an-

a
trenorilor și sportivilor care 
știu bine că întrecerile olim
pice sint mai dificile decit 
orice campionate europene 
sau mondiale. Așa se explică 
faptul că, în majoritatea cazu
rilor, realizările la Jocurile 
Olimpice sint mai reduse decit 
acelea din anii preolimpici. 
Prin urmare, recuperaiva de 
către sportivii noștri, la Jocu
rile Olimpice de la Moscova, a 
medaliilor și punctelor irosite 
în anul trecut la unele spor
turi și probe, ca și menținerea 
și chiar sporirea celor adju
decate, trebuie să fie în atenția 
continuă a sportivilor, antre
norilor și specialiștilor,

în gîndurile exprimate cu o- 
cazia Noului An 1980, sportivii 
români, membri ai loturilor o- 
Umpice și reprezentative, și-au 
exprimat voința lor fermă, nea
bătută, dăruirea și abnegația 
lor pentru o pregătire supe-

rioară, consistentă in perioada 
eelor aproape 200 de zile cite 
au mai rămas pină la Jocurile 
Olimpice de la Moscova.

Sîntem convinși că în această 
perioadă scurtă sportivii și an
trenorii, care dispun de toate 
condițiile necesare pentru o 
pregătire superioară, vor face 
tot ceea ce depinde de ei pen
tru a aborda cea de a XXII-a 
ediție a Jocurilor Olimpice de 
vară cu performanțe înalte, la 
nivelul podiumului olimpic, și 
de a obține rezultatele așteptate, 
de a întrece palmaresul Jocu
rilor Olimpice de la Montreal, 
de a spori gloria sportivă a 
patriei noastre !

SUCCES DEPLIN tuturor 
sportivilor noștri, candidați o- 
limpici, in titularizarea în e- 
chipa olimpică a României 
și in obținerea de medalii, cit 
mai multe, cit mai străluci
toare 1

Totodată, avem in vedere creș- 
■ terea bazei materiale a spor

tului, amenajarea unor noi 
terenuri simple, cu sprijinul 
tineretului, al oamenilor mun
cii, astfel ca educația fizică și 
sportul să fie mai bine anco
rate in viața de toate zilele a 
cetățenilor județului. Înfrățiți 
in muncă și ginduri — români, 
maghiari și de alte 
— oamenii muncii 
parte a țării sint 
riți ca și in noul 
tribute din plin la 
sportului mure șan, 
românesc.

naționalități 
din această 
ferm hotă- 
an să con- 
dezvoltarea 
a sportului

SlNTEM HOTĂRlȚI SĂ REVENIM 
IN FRUNTE !

(Urmare din pag. 1)

atmosfera de muncă temeinică 
și încredere in forțele proprii. 
Am convingerea că băieții sint 
capabili in continuare de suc
cese la fel de mari cum au 
fost cele realizate in anii din 
urmă. Cu aceste ginduri 
pășim in noul an. De aici și 
hotărîrea de a ne pregăti cu 
toată răspunderea ți seriozita
tea pentru a ne prezenta la 
turneul olimpic de la Moscova 
în cele mai bune condiții. Do
rim din țoală inima ca reputa
ția scolii românești de lupte 
greco-romane să fie amplificată 
cu ocazia Jocurilor Olimpice 
din vara lui 1980 și vom de
pune toate eforturile pentru 
realizarea acestui obiectiv ma
jor.

CU
cu

AMBIȚII MAI
RĂSPUNDERI

ii
ca'u
No-

MAR

mă gin-

SPORITE
sportiv fruntaș
in primul rind, la perfor-

Ca 
dese, 
manța pe care vreau s-o ating 
in noul an — o nouă medalie 
de aur la Campionatele mon
diale de popice. Dacă am reu
șit in ediția de acum doi ani 
a mondialelor, de la Lucerna, 
să devin campion al lumii ți 
să obțin medalia cea mai stră
lucitoare, împreună cu cei
lalți coechipieri, și in clasa
mentul pe națiuni, acum, eînd 
întrecerile supreme vor avea 
loc la noi in țară mă simt și 
mai mult obligat să lupt din 
toate puterile pentru a reuși 
cele mai inalte performanțe. 
Atit eu, cit și colegii mei din 
reprezentativa națională' ne 
vom pregăti cu cea mai mare 
seriozitate, vom munci fără 
preget la orele de antrenameni.

Nu voi uita nici de echipa 
mea. Rulmentul Brașov, in 
care joc și sint foarte fericit 
că sextetul nostru a terminat 
pe primul loc in serie turul 
campionatului. Ne vom strădui 
să ne menținem pe acest loc 
de frunte, să fim prezenți In 
turneul final al campionatului. in ------ 
de

lupta decisivă pentru titlu 
campioană a țării.

iOSIF TISMĂNAR 
campion mondial la po



• Dialog cu Ștefan

CIT DE MULT
găsit-o 
■elălalt 
fornia, 
i de 
icumu- 
ă de 
'79 sa- 

mari 
5. cam- 
•șitară, 

con- 
Mos- 

„Cupa 
i per
și 200 
m ți 
3 pe 

zin o- 
bilan- 

sn. A- 
fami- 
36 ea
ce a 

va fi. 
a noul

AS VREA SA JOC
ÎNTR-UN TURNEU FINAL DE CAMPIONAT MONDIAL!H

Sames, cel mai bun fotbalist al anului 1979

ri de-

în 
e. Ar 
înota
te O- 

a o 
icesc, 
o se- 
ecun- 
idică. 
1:02.0 
)ate... 
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pioa- 
nstea

cu
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Familia Bunaciu inchină un pahar în cinstea viitoarelor ^succese 
ale lui Carmen. Fotografii : Dragoș NEAGU

nici bucuriile nu vor mai fi 
de-acum înainte numai ale 
lui. Și nici întrebarea noastră 
nu va mai fi adresată, de a- 
ceastă dată, la singular :

— Așadar, ce-și dorește 
pentru 1980 atit de tînăra fa
milie Floroiu ?

— Nu numai pentru 1980 ci 
pentru toată viața : sentimen
tul care ne-a unit să rămînă 
la fel de puternic. Și să ne 
aducă un... Floroiu junior că
ruia tăticul să-i spună într-o 
zi povești cu Rono. Foster, Vi
ren, Puttemans și alți aseme
nea... „zmei".

— Și ce-o să-i spună despre 
Olimpiada de la Moscova ?

— Că Ilie a luptat ca nicio
dată — și ca întotdeauna pînă 
la ultima picătură de’ energie 
— pentru a obține cel mai 
frumos rezultat al carierei sale 
atletice !

Cioarec, alt internațional de 
la Steaua, un alt membru al 
familiei balonului oval. Ion 
Pintea, unul din „prinzători", 
și, la 31 de ani, decanul de 
vîrstă al naționalei, ne mărtu
risește gîndul comun al co
legilor de națională: un „bis“ 
spectaculos în turneul peste 
Canalul Minecii și, mai ales, 
victorie în fața „cocoșului 
lic“ la București...

UN SINGUR PAHAR !

ga-

ar-

I
I
I
I

mai 
» An 
le la UN „B|S“ PESTE 

CANALUL MfNEClI...

-------?>
proșabil. Nu știu cît de 
este el alături de... mine

— Care sînt vîrfurile 
atac de „prim-plan" 
fotbalului nostru, 
părerea stoperului de 
caj Sameș ?

— Din generația foarte tî- 
nără, imi plac, îndeosebi, Ter- 
heș și Adrian Ionescu, Dintre 
ceilalți, Dudu Georgescu și Că- 
mătaru, ultimul fiind și el 
destul de tinăr. -

— Ce preferi ca adver
sar direct ? Un vîrf de tip 
„buldozer" sau un „stilist"?

— Pe fiecare trebuie să-l 
joci altfel. Pe un stilist il țin 
mai aproape, nu-i bine să-l 
lași să pună primul piciorul 
pe minge. în ceea ce mă pri
vește, mă împac cu un -virf 
de gabarit mare pe care pot 
să-l contracarez bărbătește. 
Sînt, în schimb, ceva mai a- 
tent cu vîrful fragil care abia 
așteaptă un atac maj tare ca 
să se trîntească în careu du
pă un penalty. Și, nu o dată, 
arbitrii, dintre acei care nu 
conduc în spiritul jocului 
atletic, modern, se lasă păcă
liți și fluieră

— Poți 
dine, cu 
tivă, a 
Stelei la 
pioană ?

1. Universitatea Craiova, 
întrucît secondanta noastră a 
încheiat sezonul cu o victorie 
la Borussia Monchengladbach;
2. F.C. Argeș, deoarece finalul 
stagiunii de toamnă a găsit-o 
în ascensiune de formă, cu 
poftă de a-și recuceri titlul;
3. Dinamo, pentru că ea este— 
eterna noastră rivală.

— Ce-ți dorești mai mult 
pentru 1980 ?

— Să pășesc cu drepri. ală
turi de ceilalți tricolori, in 
preliminariile C.M. Să pâșua 
și apoi să... cc 
idee cit de n 
joc Intr-un 
campionat n 
mine, cel din 
timul pe care 
să-1 prind. Int 
avea 32 de an 
echipa mea si 
pionatul și Cupa. Și, in sCr- 
șit, mai doresc ca Andra al 
meu să se decidă — in ’80 va 
împli 5 anișori — intre tobiță 
Și... minge. Este de pe-acum 
mei înalt cu 0 șchioapă decit 
băieții de vîrstă lui.

Numai bun pentru un 
itor... Sameș II, stoper 
marcaj...

Gheorghe NICOLAESCU

sigur j
de 
ale 

după 
mar-

Liderul clasamentului Divi
ziei A la sfirșitul sezonului 
de toamnă, echipa Steaua are, 
de curînd, un lider și la „in
dividual". Este vorba de fot
balistul nr. 1 al anului 1979, 
Ștefan Sameș, jucătorul pe cît 
de contestat într-un trecut nu 
prea îndepărtat, pe atît de a- 
preciat azi, printr-un frumos 
fair-play — mea culpa, chiar 
și de foștii lui critici. „N-aveți 
idee cît de mult au contri
buit prea zeloșii mei contesta
tari la succesul de astăzi, ne 
mărturisește proaspătul lau
reat. îinj spuneam și în somn 
că trebuie să-i dezic, că pot 
deveni un „stilp" al apărării 
imediate in sensul bun 
vîntului".

— ...Și ai reușit.
— N-a fost simplu 

Am muncit 
din dinți la 
ment ca să

— Cum 
de acolo 

jocul...
mai acela al Stelei, in ge
neral...

— S-a jucat mai 
îndoială, dar nu in 
stant. Trebuie, din 
un meci să prezinte 
deosebit pentru ca 
componenții lor, să 
pot. Cazul nostru, al celor de 
la Steaua, în partida cu Uni
versitatea Craiova, al... Uni
versității Craiova cu Leeds, 
cu Borussia Monchengladbach, 
ca să mă refer doar la cele 
mai concludente exemple. în 
aceste jocuri apar marcajul și 
presingul, apare mai des și 
șutul la poartă. De unde rezul
tă că există resurse și în fot
balul nostru, insuficient ex
ploatate în momentul de față.

— Cui., 4- înțelegi cu 
colegii dc cuplu ? Ai zKXf.e- 

rințe 1
— în general, bine. Am însă 

grijă să mă adaptez la fiecare 
situație. Jucînd, de pildă, lin
gă Agiu, trebuie să fiu mai 
prudent. Alături de Florin 
Marin, pot să mă aventurez 
in atac — ce vreți, mie 
place foarte mult golul ! 
fără teama contraatacului 
vers, întrucît Florin mă 
plinește cu precauție, 
fură jocul. Preferințe am 
la echipa națională, unde mă 
completez de minune cu Ște- 
fănescu. Simte jocul perfect, e 
un libero cu un plasament ire-

al cu-

deloc, 
i strîns 
antrena-

11 m...
să-mi dai o or- 
motivația respec- 
contracandidaților 
titlul de cam-mult, am

fiecare i
mă autodepășesc. 
s-a văzut Sameș, 

din linia de fund, 
anului ’79 ? Nu nu-IPe tînărul medaliat cu 

gint la campionatele europene 
de box Daniel Radu l-am gă
sit în noaptea Anului Nou în 
casa părintească, înconjurat de 
prieteni și colegi de sport. 
Blondul pugilist era bronzat 
și bine dispus. După o peri
oadă de timp petrecută la Pia
tra Arsă, pe 
care explică 
a feței sale, 
ne-a spus că 
pentru 1980.
cînd pășim în noul an, fiecare 
își face un bilanț, se gîndește 
la ce va fi. Așadar, ce va fi 
în viitor. în noul an ? Vor fi 
Jocurile Olimpice de la Mos
cova. Acesta este gîndul ce mă 
preocupă cel mai mult. La 
„europenele" din ’79 am pier
dut finala din cauza lipsei de 
experiență și, ^upă cum s-a 
scris, a arbitrilor. Sper ca în 
finala olimpică să nu se mai 
repete această poveste !“

...Și, în cinstea acestei 
rințe, Daniel a închinat cu 
porterii singurul pahar de 
al anului 
decembrie 
1980 !

platoul Bucegilor, 
culoarea măslinie 
tînărul sportiv 
are planuri mari 
„Desigur, acum

I
I
I

bine, fără 
mod con- 
păcate, ca 
un interes 

echipele, 
dea tot ce

I iS VI 
i 'rTot la socri, dag în Bucu

rești, pe bulevardul Ion Șulea,
il găsim și pe 
Enciu Stoica, îm
preună cu soția
Viorica-Alexandra 

și viitorul titular 
al liniei a IlI-a a 
naționalei de rug
by din anul... 2 000, 
Alexandru, acum 
în vîrstă de un an 
și șase luni. După 
ce a fost doi ani 
la rînd primul 
rugbyst al țării, 
Enciu Stoica a 
„pierdut" primul 
loc în fața cole
gului său din linia 
a treia a repre
zentativei, Florică 
Murariu. „Șepta- 
rul“ XV-lui trico
lor ne spune însă 
că împlinirile în 
plan extrasportiv 
— în 1979 a deve
nit inginer — au 
compensat ghini
oanele (acciden
tări și îmbolnă
viri) care i-au 
scăzut randamen
tul între buturi. 
Și ne mai spune 
că în 1980 va re
deveni 
care a 
mirația 
lor și

La celălalt capăt _ _____
reștiului, în Drumul Taberil 
alături de soția sa 
și fetița Corina, precum și de 

^invitații lor, Dorela și Nicolae

ița vitrinei cu 
cursă lungă...

C- 
ia

jucătorul 
stîrnit ad- 

britanici- 
francezilor. 
al Bucu- 
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Categoria 2 : (11 rezultate) : 
variante 25% a 2.493 lei

Categoria 3 : (10 rezultate) :
223,50 variante a 1.055 lei.

Cîștlgurile de categoria 1 au 
revenit următorilor : VASILE
CUIBUȘ din Brașov, NASTUrica 
MAIURU din Cervele-Dolj și 
mircea florea din Bălăceanca- 
niov.

REZULTATELE CONCURSULUI 
PRONOSPORT DIN 30 

DECEMBRIE 1979
I. Cagliari — Roma

JI. Catanzaro — Udinese 
Juventus — Ascoli 
AvelUno — Perugia (pauză) 
Avellino — Perugia (final) 
Bologna — Napoli (pauză) 
Bologna — Napoli (final) 
Inter— Fiorentina (pauză) 
Inter — Fiorentina (final) 
TazIo — Torino (pauză) 
Lazio — Torino (final) 
Pescara — Milan (pauză) 
Pescara — Milan (final)

2 
X 

2 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
2 
1 

X 
_____ _______ , 1

FOND TOTAL DE CÎȘTIGURI : 
524.034 let

MIINE PRIMELE ȘANSE...
Astăzi este ultima zi pentru 

procurarea biletelor de participa
re la prima tragere obișnuită 
Loto din anul 1980. Așadar. o 
bună posibilitate de a vă număra 
printre primii cist leit ori de au
toturisme și importante sume de 
bani din acest an. bineînțeles eu 
condiția de a juca de astăzi nu
merele preferate. MAI MULTE 

ÎTE — MAI MULTE ȘANSE 
SUCCCESI

ni.
IV.
V. 

VL 
vn. 

vin.
IX.
X.

XI. 
XII. 

xm.

1979. Și, pînă 
viitor, singurul

do- 
re- 
vin 

în 
din

★
Acasă, în mijlocul familiilor, 

între prieteni sau colegi de 
sport, sportivii au întîmpinat 
sosirea Noului, An cu voioșie, 
cu bucuria realizărilor obținu
te în anul care a trecut și cu 
speranța viitoareio r împliniri. 
Pretutindeni, străbuna urare 
românească LA MULȚI ANI a 
fost însoțită nu numai de o 
cupă de șampanie sau un pa
har de vin ci și de urările de 
noi succese, tot mai mari în 
viața personală și pe terenul 
de sport. Adăugăm cu căldură 
urărilor primite pe cele ale 
redacției noastre și pe ale 
dumneavoastră, stimați cititori, 
cei care sînteți mereu cu ini
ma alături de acești tineri care 
făuresc gloria sportivă a pa
triei noastre socialiste 1

DIVIZIONARELE A
SUB TRANSFOCATOR
Cîte visuri nu-și făcuseră su

porterii „șepcilor roșii4* după ce 
„U“ defilase în mare ținută prin 
fața echipelor de Divizia B, cîș- 
tigînd „la pas“ dreptul la pro
movare I A fost un moment de 
mare euforie, mai ales că se 
apropia și a șaizecea aniversare 
a clubului. In ceea ce ne priveș
te, nu împărtășeam optimismul 
studenților din tribună, care 
făceau repetiții de cor pentru ca 
„Oda bucuriei4* ! 
plin pe stadionul
Someșului. Chiar

să răsune din 
de pe malul 

• la Încheierea
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ITALIA-ROMÂNIA

LA NEAPOLE
Federația italiană de 

fotbal a anunțat oficial 
că meciul amical dintre 
echipele Italiei și Româ
niei care se va desfă
șura la 16 februarie în 
Italia, va avea loc pe 
stadionul din Neapole.

MULTESCU u
Duminică dimineață, cînd 

marea majoritate a fotbaliști
lor guștau din plin din vacan
ță, colegii lor, cei din lotul re
prezentativ, încheiau, pe o vre
me aspră, o primă și scurtă pe
rioadă de pregătire a turneu
lui lor sudamerican. I-am în- 
tilnit pe terenul Laromet, unde 
încinseseră un joc (10—10) în 
toată regula. De o parte : Ior- 
dache — Tilihoi, Sameș, $te- 
fănescu, Munteanu II — Dinu, 
Boloni — M. 
tarii, Bălăci, 
te : Cristian 
bău, Nicolae, 
nu, Mulțescu

DINU 7-5

Răducanu, Cămă- 
De cealaltă par- 
I — Ncgrilă, Sa- 
Kollcr — Țiclea- 

— Augustin, Ter-

heș, D. Nicolae. După 2 re
prize a 30 de minute fiecare, 
echipa lui Multescu (care se 
angajase mai bine la efort și-și 
păzise cu un plus de atenție 
zona din fața porții lui Cris
tian) întrecea cu 7—5 echipa 
colegului său de club, Dinu.

La despărțire (selecționabilii 
au piimit trei zile de vacanță), 
în prag de An Nou, antreno
rul C. Cernăianu le-a urat ju
cătorilor — pentru 1980 — să
nătate, fericire și... două victo
rii, din tot atîtea posibile, în 
preliminariile C.M. O dorință 
care, firește, este și a antreno
rului.

BILEȚELE CU SUBIECTE NECUNOSCUTE
camplonatulul Diviziei B, 
convorbire eu „bătrinul“ 
Clmpeanu și cu toarte 
antrenor Teodor Pop, emiteam 
părerea că „U“ Cluj-Napoca are. 
la ora respectivă, cel mult 5—6 
Jucători capabili să tacă față ri
gorilor Diviziei naționale A. Re
mus Clmpeanu, lucid ca întotdea
una a lost de acord. Teodor Pop, 
mai plin de speranțe, mărea pro
centajul, tncîntat probabil și de 
un joc amical bun in compania 
echipei lui Mateianu.

Ce s-a lntîmpiat odată cu în
ceperea toamnei campionatului ? 
După cum vă aduceți aminte, a 
existat un moment care a licitat 
șl mai mult euforia de start, mo-

„U“ CLUJNAPOCA

în ir-o 
Remus 
tînărul

• Puncte realizate : 15 (12 acasă 4- 3 în deplasare) ; procentaj :

• Golgeterii echipei : Cimpeanu II 7, Batacliu 5. Roduță 4, Moru. 
Fl. Pop, L. Mihai ți Vidicon — cite 1. Panaite (S. C. Bacău) - 
autogol.
• Jucători folosiți î 22 — Moș. Ciocan și Suciu — cite 19 meciuri.

Doorotă Șl Batacliu — cite 18, L. Mihar 17. L Mureșan și Răduță — 
cite 15. Mânu 14, Anco 13. lâzâreanu, FI. Pop, Florescu și Cimpeanu II 
— ’■ " — — - Porațchi 3,— cîte 11, Moldovan 7, Vidioan 6, Bagiu și Boca — cite 4, 
A Mureșan și Floarea — cîte 2, Bukosi 1.
• Media notelor echipei : 6,32 (6,24 aocsă — 6,40 în
• Jucători eliminați ; nici unul.
• Cartonașe galbene : 12 (7 jucători) : ceîe mai multe
• A expediat 221 șuturi Ic poartă (164 acasă + 57 în_ r_____ ,,

dintre care 96 pe spațiul porții (76 acasă 4- 20 în deplasare) și a 
•xecutct 115 camere (97 acasă + 13 in deplasare).
• A beneficiat de 2 lovituri de Io 11 m, ambele transformate (Mo- 

•*u și Gmpecnu 10 ; a fost sancționată cu 3 penaIty-uri : 1 transfor
mat. 2 rotate.
• La meciurile susținute acasă ou asistat 197 000 de spectatori, 

cei mai mufa - cite X 000 în etapele o 5-a, o 7-a și a 10-a. la 
pcrtide’e cu A.SA Tg. Mureș, Politehnica Timișoara și Dinamo.

deplasare).

Mânu 3. 
deplasare).

men tul victoriei in deplasare a- 
»upra Sportului studențesc. Cu 
aceste două puncte ciștigate, 
„șepciie roșii" și-au zis că totul 
s-a rezolvat. Echipa, ailîndu-se 
In primele locuri după 5—6 eta
pe, a scăzut ritmul pregătirilor, 
ceea ce s-a repercutat imediat 
asupra randamentului. Șl astfel, 
exact, In perioada in care se fă
ceau pregătiri pentru aniversarea 
festivă a eternului „U“. a venit 
meciul cu Chimia Rm. Vilcea, 
care a Însemnat primul duș. Din 
nefericire pentru clujeni, a ur
mat o a doua tnfringere pe 
teren propriu, cea din partida cu 
Dinamo, și astfel „U“ a intrat 
— pe parcursul a numai citeva 
zile — in psihologia echipei an
grenată In lupta pentru evitarea 
retrogradării Nimic nu mai ră
măsese din atmosfera de încre
dere de la startul campionatului.

„U“ a încercat să stringă rîn- 
durlle, să cirpească găurțle. a și 
reușit un 2—2 la Galați, in ulti
mul minut de joc, a început să 
spere din nou, dar, cînd ii era 
lumea mai dragă, a interveiili 
și veșnica lege a compensației în 
fotbal, care a operat necruțător 
fâcind ca studenții bucureșteni 
să-și reia la poalele Feleacului 
punctele pierdute in Dealul Spi
rit. Cu aceste ultime două punc
te pierdute — to a doua etapă 
a... returului I — ..U“ a intrat in 
situația dificilă a echipei cu mi
nus 5 in „clasamentul adevăru
lui".

Așadar, fără a complica r 
mult lucrurile, poziția actuală a 
echipei clujene se datorează unui 
amestec de tinerețe șl naivitate, 
pe fondul unul lot nu prea în-, 
chegat, în care numărul jucăto
rilor capabili să forțeze limitele

Diviziei A nu-1 depășește pe cel 
din finalul titlului cîștdgat în B. 
Echipa practică un joc plăcut, 
poate chiar prea plăcut uneori, 
cu devieri fine, cu evitarea șocu
rilor, dar și cu o îngrijorătoare 
scădere a capacității de joc. Cu 
alte cuvinte, ,,U“ mîngîie prea 
mult balonul, așa cum au făcut-o 
cîndva Mateianu, Petru Emil, 
Octavian Popescu, Suciu, cu di
ferența că acum. în față, nu e- 
xista un Ivansuc, un Marcu sau 
un Horațiu Moldovan.

„U4* es-te alcătuită astăzi 
tr-un singur înaintaș care 
bate efectiv cu apărarea adversă 
(Batacliu), dintr-o linie de mij
loc în care subtilitatea lui Cîm- 
peanu II trebuie suplinită me
reu de eforturile lui Fi. Pop și 
Mânu, dintr-o linie de fund în 
care Ciocan oscilează între „su
blim și ridicol44, enervat, poate, 
și de indecizia fundașilor late
rali și de erorile frecvente ale 
celor trei portari.

La ora cînd scriem aceste rîn- 
durl, se pare că „U“ a recurs 
lâ clasica „intervenție chirurgi
cală" a îndepărtării antrenorului 
și a mai luat hotărîrea ca ex- 
fotbalistul Remus Clmpeanu să 
se ocupe de baschet și de tirul' 
cu arcul. Mai importante decît 
aceste schimbări sînt, însă, schim
barea de atitudine a jucătorilor, 
care au continuat să poarte prea 

■ mult. în acest tur. șapca licea
nului șl să amine mereu pregă
tirea intensivă pentru niște , 
ze" la care, din nefericire, 
tras bilețele cu subiecte mai 
țin cunoscute : capacitate 
efort, sobrietate în anărare. 
sistență bărbătească în atac.

loan CHiRILA

dln-
se
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au 

pu- 
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SPORTIVI ROMANI PESTE HOTARE
HANDBALISTII 

DE LA H. C. MINAUR 
ÎNVINGĂTORI 

ÎN BERLINUL OCCIDENTAL
Tradiționalul turneu Internațio

nal mase alin de handbal care se 
desfășoară în ziua de Anul Nou 
în Berlinul Occidental a fost 
cîștigat la actuala ediție de echi
pa H. C. Minaur Baia Mare, care 
a terminat neînvinsă totaiizînd 5 
puncte Pe locurile următoare 
s-au clasat formația Iugoslavă 
Zelezmciar Sarajevo — 5 puncte 
(golaveraj inferior), Selecționata 
Berlinului Occidental — 2 puncte 
și echipa poloneză Korona Rid
eze — o puncte.

Handbaliștii români au obținut 
dtuta victorii : 14—6 cu Selecțio
nata Berlinului Occidental 18—10 
cu Korona Kielcze șl au terminat 
la egalitate : 10—10 cu Zelezniciar 
Sarajevo.

Alte rezultate : Zelezniciar — 
Korona 15—9, Zelezniciar — Selec
ționata Berlinului Occidental 
19—7, Selecționata Berlinului Oc
cidental — Korona 15—10.

Cel mai eficace jucător ăl tur
neului a fost handbalistul român 
MironiJC. cu 18 goluri.

clnd, în ordine, formațiile Ceho
slovaciei cu 73—65, R. F. Germa
nia. cu 81—72, șl Ungariei cu 
91—57. Cele mal bune jucătoare 
ale echipei noastre au fost Mari
ana Bădlnici. Doina Mate, Mag
dalena Pal șl Diana Bălaș (care 
a fost șl coșgetera turneului cu 
62 o marcate). Pe locul 2. Ceho
slovacia, care a întrecut R.F.G. 
cu 52—51.

CAMPIONATUL EUROPEAN 
DE ȘAH PENTRU JUNIORI
in runda a opta a campionatu

lui european de șah pentru ju
niori. de la Groningen, jucătorul 
român Adrian Negulescu l-a în
vins pe Stiger. In runda a 10-a, 
Adrian Negulescu a remizat cu 
AznaparașvUi (U.R.S.S.). Alte re
zultate : Cornin — Plasket 1—0, 
Elyoseph — Erst 1—0, Damiano- 
vici — Motwani 1—0. Duven — 
Rivas remiză. In clasament con
duce Cernin (U.R.S.S.) — 9 p, 
urmat de Aznaparașvili (U.R.S.S.) 
8 p, Adrian Negulescu 
nia), Rivas (Spania) și 
(Israel) — cu cite 6'/, p.

(Româ- 
Elyoseph 
etc.

FINALAMIHNEA NASTASE IN 
LA PORT WASHINGTON

BASCHETBALISTELE NOASTRE 
■ VICTORIOASE ÎN TURNEUL 

DE LA NEUSTADT (R.F.G.)
Echipa feminină de baschet 

■României a încheiat anul 1979 
un fnttnos succes. Particlpînd 
turneul ' ". - -■• ____
zile ale lunii decembrie în orașul 
Neustadt (R. F, Germania) re
prezentativa României s-a clasat, 
neînvinsă, pe primul Ioc, între-

a 
cu 

_______________ ___ la 
desfășurat îff ultimele

Turneul mternațional de tenis 
pentru copil (12 ani) desfășurat 
la Port Washington a foât ctști-. 
gat de iugoslavul Bruno Oresar 
care în finală l-a întrecut cu
6— 3, 6—2 pe Mlhnea Năstase
(România). In semifinale : 
Năstase — A. Padovanl 6—7, 6—2,
7— S șl B. Oresar 
6—1, 3—6, 7—5.

Ia finala probei de dublu, O-

M.

S. Rlbeiru

resar (Iugoslavia) șl Bloom (Is
rael) au Învins cu 6—1, 7—6 pe 
Sțihnea Năstase și Sergio Rlbeiru 
(Brazi) ia).

TURNEE ALE UNOR ECHIPE DE 
RUGBY IN FRANȚA

Trei dintre echipele frunta
șe ale rugbyului românesc au 
efectuat, în ultimele zile ale 
anului 1979, scurte turnee în 
Franța. Campioana țării, Steaua, 
a susținut 3 partide : 30—9 cu 
Trignac, echipă din divizia se
cundă, 59—6 cu o selecționată 
Trignac — Pornic și 38—0 cu 
o selecționată din Nantes, în 
cel mai frumos meci al tur
neului. Cei mai eficace jucă
tori : Fuicu și Teleașă. Și 
R. C. Grivița Roșie a avut trei 
evoluții, dar prima a durat™ 
23 de minute, instalația de noc
turnă a stadionului echipei de 
prima divizie Arras defectîn- 
du-se la scorul de S—0 in fa
voarea bucureștenilor. In ur
mătoarele partide, grivițenii au 
întrecut cu 15—6 selecționata 
L’Ille de France și cu 15—0 
pe Toumon, echipă din divi
zia a doua, întărită cu jucă
tori de pe prima scenă a rug
byului francez. Remarcâri: 
Simion, Al. Marin, Stroe șl 
Voicu. Rapid a obținut șl ea 
victorii : 16—13
Coastei de aur 
din acest med 
mise în direct
franceză) și 16—12 cu Dijon, din 
divizia secundă. Cel mai efica
ce jucător al feroviariloc a 
fost Năstase.

Aniversarea Republicii Cuba

ASCENSIUNE REMARCABILA SPRE
CULMILE PERFORMANTEI

De 21 
cubanez 
victoria 
nuarie 1959 noua istorie — socialistă — a acestei țări la- 
tino-americane. Transformările sociale petrecute in cei 21 
de ani scurși de la proclamarea Republicii Cuba au avut 
consecințe imediate fi în sfera activității de educație fi
zică ji sport, care a cunoscut o amplă dezvoltare pe 
noi fi trainice, atit in domeniul sportului de masă, cit 
celui de performanță.

de ani, prima zi a noului an are pentru poporul 
o semnificație aparte. In această zi este celebrată 
revoluției cubaneze, prin care a inceput la 1 ia-

baze 
fi al

Campionatele naționale de sprint

AGNES RUSZ SI MIRCEA VRÎNCEANU 
CEI MAI RAPIZI PATINATORI

Campionatul național de sprint, 
•ediția 1978—’79, rezervat seniorstar 
și aminat din cauza timpului ne
favorabil, a fost reprogramat pe 
pista naturală din .
duc, reunind aproape 40 de pa- 

■tinatori de viteză din *
șl asociații sportive.

In absența celor trei „olimpici", 
Vasile Coroș, deținătorul titlului. 
Andrei Erdeiyi și Dczideriu Je
nei, aflați pentru teste medicale 
la București, studenta bucureș- 
teancă Agnes Rusz și profesorul 
de educație fizică ȘLrcea Vrta- 
cean-’ -j—Lxrt principalii favoriți, 
et ■'Enfuntind o puternică rezis
tență din partea reprezentanților 
-Imnului val". P-ezentîndu-se în 
evident progres, ei au avut o 
comportare constantă, tnregis- 
trind rezultate bune pentru acest 
început de sezon. Agnes Rusz, 
terminind neînvinsă cele patru 
evoluții, și-a menținut invidiatul 
titlu, iar Mircea Vrînceanu, sin
gurul dintre seniori cu o pregă
tire corespunzătoare, a reușit să 
îmbrace tricoul de campion.

~au avut cei mai puternici 
sari în juniorii Teodor 
neanu, Ion Optacarin, și 
Simona Todoruț, în vîrstă 
mai 14 ani. Primul a cîștigat, în 
manșa a doua, cursa de 506 m, 

^cu 42,4 într-o manieră care a

Miercurea

W cluburi

El 
adver- 
Farao- 
mlcuța 
Se nu-

lăsat să se întrevadă că elevul 
antrenorului Victor Sotțrescu are 
tacă mari resurse pentru obține
rea unor timpi superiori. De a- 
semenea, Ion Opmcarlu (antre
nor — Ernest Ulrich) și-a con
firmat ascensiunea de formă, fi
ind un învingător merituos în 
prima probă de 1 900 m cu 
1 : 27,0, pe o gheață moale cu un 
coeficient redus de alunecare, iar 
Simona Todoruț (pregătită de 
prof. Mihai Timiș) a SjKB- a 2 
zecimi d®. sect»®" pe locul se- 
ctasa ta proba de 500 m ta urma 
campioanei țării.

Iată ultimii dștlgători : 1000 m 
(f) — Agnes Rusz (I.E.F.S. Bucu
rești) 1 :38.4, (b) — Ion “ ' 
riu (Tractorul Brașov) r : z*,u ; 
500 m (f) — Agnes Rusz 47,8, (b) 
— Teodor Faraoneanu
Buc.) 42,4 ; 1000 m (I) — Agnes 
Rusz 1 :37,1, (b) — Mircea Vrtn- 
ceanu (I.E.F.S. București) 1 :26,2.

CLASAMENTELE FINALE : fe
minin — 1. Agnes Rusz 193,050 p 
(campioană republicană), 2. Eva 
Szigeti (Voința Miercurea Cluc) 
195,050 p, 3—4. Maria Pardl (Vii
torul Cluj-Napoca) 
Todoruț (Viitorul 
199,400 p, 5. 
(Mureșul Tg.
Eva Molnar 
duc) 200,600 
M. Vrînceanu

Oplnca- 
1 : 27,0 ;

(I.E.F.S.

„CUPA DECEMBRIE"
LA HOCHEI PE GHEATA

MIERCUREA CIUC, 2 (prin te
lefon). Pe modernul patinoar ar
tificial acoperit s-au înche- 

Jat întrecerile celei de a 21-a e- 
diții a „Cupei 30 Decembrie* la 
hochei. Victoria finală a revenit 
formației cehoslovace de prima 
ligă Iskra Banska Bistrica, care 
a. totalizat 5 p și avînd un gola
veraj superior (25/11) a cîștigat 
trofeul. Pe locul secund, tot cu 
5 p. dar cu un golaveraj mai 
Blab (20/11). s-a clasat reprezen
tativa Bulgariei. Pe următoarele 
Jocuri : Selecționata Miercurea 

’duc cu 2 p șl Avîntul Gheor- 
gherd 0 p.

Iată Și rezultatele din Ultimele 
două etape : Iskra Banska Bis
trica — Avlntul Gheorghenl 12—1 

4—0, 5—1), au marcat :
Dakar 2, Martlnovlcl 

Majdek, 
respectiv 

Se- 
6—2 

care, 
final, 
mar- 
D an

i(î—0, 
Harvat 2,
2, Dzurak 2, Beldach, 
Harhalf, Ondreichka, 
Szabo ; R. 1. Bulgaria 
lecționata Miercurea Ciue 
(0—0, 0—0, 6—2), meci în 
cu 2 minute înainte de 
scorul era doar de 3—21, au 
Cat : Todorov 2, Zabunov, 
cev, Vaslliev, Ivanov, respectiv 
Er6s și Demeter ; R. P. Bulgaria 
— Avlntul Gheorghenl 8—3 (2—2, 
4—1, 2—0), au marcat : Ncnov 4, 
Todorov 2, Dancev, Pancev, res
pectiv GySrgy, Daniel și Szabo ; 
Iskra Banska Bistrica — Selec
ționata Miercurea Cluc 7—4 (3—2, 
3—L 1—1), meci foarte frumos, 
spectaculos, au marcat : Harvat
3, Marlinovici 2, Dzurak, Majdek, 
respectiv E. Antal 2, Peter și De
meter.

Valeriu PAȘCANU — coresp.

cu Selecționata 
(20 de minute 
au fost trans
la televiziunea

ÎNTRECERILE de tenis 
DE LA TÎRGOVIȘTE

Cu două zile înaintea sfîrșitulul 
Iul 1979 reprezentativa de tente 
a țării noastre a susținut un ul
tim examen amical, în compania 
echipei Ungariei. Disputată ta 
pragul debutului sezonului com- 
petlțional oficial pe teren acope
rit (4 Meciuri în cadrul concur
sului curopeăh dotat cu trofeul’ 
„Kings Cup* și un med în „Cu
pa Davls*, ou echipa Iugoslaviei), 
confruntarea bu r—z 
o satie&tcție. Din cele 
dări susținute echipa 
le-a pierdut pe toate.

Rezultatele ultirpelor 
România B — Ungar 
(J. Birou — J. Benyik 3—6, 1—4 ; 
A Dlrzu — R. Machan 3—6, 6—2, 
2—6 ; L. Mancaș, L. Bucur — L 
Benyik. R. Machan 6—4, 3—4,
5— 7) ; România A — Ungaria B 
1—2 (FI. Segărceanu — P. SzSke
6— 4, 6—3 ; D. Hărădău — Z. 
Kuharszky 6—1, 3—6. 4—4 ; FL 
Segărceanu, J. Bîrcu — P. 
Szoke, Z. Kuharszky 3—4, 4—4).

Drumul mereu ascendent 
marcat de mișcarea sportivă 
cubaneză din momentul re
organizării ei a cunoscut 
mai multe etape. Una din
tre acestea a fost, de bună 
seamă, cea constituită de 
crearea la 23 februarie 1961 
a Institutului Național al 
Sporturilor. Educației Fizice 
și Recreării (INDER). Au 
urmat alte măsuri cu conți
nut nou : pianul de pregă
tire generală a .copiilor, cu
noscut sub numele de „Plan 
de la Caile*, desființarea, 
în 1962, a oricărei practici 
profesioniste, planul de pre
gătire a învățătorilor și in 
domeniul educației fizice 
(„Planul INDER-MINED*), 
înființarea Școlii Superi
oare de Educare Fizică, a- 
vînd ca obiectiv pregătirea 
cadrelor de instructori și 

dezvoi- 
sportive, 
privitor 
sportive

oferii nici 
patru me-

Româniel

profesori necesari 
tării activității 
„Planul Montana* 
la crearea bazelor 
etc.

Ca urmare, sportul cuba
nez și-a făurit o puternică 
bază de masă, cifrată la 
circa 6 milioane de prac- 
tlcanți ai exercițiului fi
zic, precum și cadrul cores
punzător afirmării din ce 
în ce mai viguroase pe 
tărimul performanței. Așa

se explică numeroasele 
cese realizate de sportivii 
și echipele Cubei în marile 
confruntări mondiale și 
olimpice. Nume ca Juanto- 
rena, Leonard, Casanas, 
Gonzales (atletism), Steven
son, Ramirez, Gomez (box), 
Urrutea (haltere) etc. au 
făcut înconjurul lumii, a- 
cești sportivi și mulți alții 
cucerind medalii olimpice, 
mondiale sau ale Jocurilor 
Panamericane. Este bine
cunoscută astăzi școala cu
baneză de volei (echipa 
feminină fiind în posesia 
titlului mondial, iar cea 
masculină obținînd meda
liile de bronz la ultimele 
ediții ale J.O. și C.M.), cea 
de baseball, cea de baschet. 
Judoka, șahiștii, luptătorii, . 
cicliștii, canotorii sau gim- 
naștii se afirmă în mari 
întreceri internaționale.

Impetuosul avînt pe ca
re-1 cunoaște sportul cu
banez, valoarea sa ridicată, 
îl recomandă pe reprezen
tanții săi între favoriții 
multor probe din concursu
rile olimpice de la Mosco
va, la care sportivii cuba
nezi 
măr 
față 
J.O.

SUC-

speră să obțină un nu- 
superior de medalii 
de ediția trecută a

FOTBAL MERIDIANE
• ITALIA. Ia etapa a 14-a a 

campionatului s-au înregistrat re
zultatele : Avellino — Perugia
2—2 ; Bologna — Napoil 0—0 ; 
Cagliarl — Roma 1—3 ; Catanzaro 
— udinese 1—1 ; Inter — Fioren
tina 0—0; Juventus — Ascoll 2—3; 
Lazio — Torino 2—1 ; Pescara — 
Milan 2—1. In clasament conduce

de Milan

șl Simona 
Cluj-Napoca) 

Ibolya Szatmari 
Mureș) 199,600 p, 6. 
(S„ C. Miercurea 
p; masculul — 1. 
172,750 p, — cam

pion republican, 2. T. Farao
neanu 174,060 p, 3. L Opin- 
cariu 174,750 p. 4. N. Jenei (IEFS 
București), 175,750 p, 5—6. S. An- 
ghel (Viitorul Cluj-Napoca) șl 
A. Lakatos (C.S.M. Cluj-Napoca) 
176,150 p.

Traian 1OAN1TESCU

SAO PAULO (Agerpres). — 
Tradiționalul cros care se desfă
șoară pe străzile orașului brazi
lian Sao Paulo cu ocazia Noului 
An a fost cîștigat la a 55-a edi
ție de atletul american Herb 
Lindsay. Acesta a parcurs dis
tanța de 9 000 m, în 23 : 26,05. 
Lindsay a părăsit grosul pluto
nului cu 3 MO m înaintea scfeiril, 
făcînd o cursă de unul singur. 
Pe locurile următoare s-au clasat 
Jose Sena (Portugalia) — 23:33,01 
șl Victor Mora (Columbia) — 
23 : 34. Unul din favoriții compe
tiției. finlandezul Lasse Viren s-a 
clasat pe locul 16, cu 24 1 43.

La feminin, competiția a fost 
cîștigată de Dana Slater (S.U.A.).

Ea a realizat pe un traseu ta 
lungime de 8106 tn timpul de 
29 : 97,05. fiind urmată ta clasa
ment de Lebora Medina (Colum
bia) — 31 : 04,06 șl savana Pere
ira (Brazilia) — 34 :17,66.

GUILLERMO VILAS
ÎNVINGĂTOR LA MELBOURNE

— Campiona- 
de tenis ale 
turneu al se

ta Me<-

B.C. GALAH-CIȘUGATHARE A „CUPEI f.R. BOX'*
Finala competiției „Cupa F.R. 

Box", disputată la Galați, a re
unit formațiile Rapid București 
șl Box club Galați. Judecind după 
evoluțiile componenților celor 
două echipe în partidele semi
finale, cel mal mulți specialiști 
apreciau că ultimul act al celei 
mal mari competiții pugllistice 
pe echipe a țării este deschis 
oricărui rezultat. Dar, comporta
rea superioară a gălățenilor față 
de cea din ajun, ca șl unde mo
dificări neinspirate în echipa 
bucureșteană au făcut ca gaz
dele să cîștlge la un scor 17—4) 
concludent.

La „semlmuscă". Sandu Pe
trescu a adus prima victorie e- 
chlpel sale, tnvingîndu-1 la 
puncte, nu fără emoții (a fost 
trimis Ia podea în prima repri
ză), pe Radu Nedelcu. Rapidistul 
Gheorghe Brumă s-a impus, fi
resc, în fata juniorului ion 
ștefan, dar învinsul s-a dovedit 
un tînăr curajos, cu viteză de 
execuție, care trebuie pregătit 
cu multă atenție pentru Însuși
rea bagajului de cunoștințe teh
nice de care are nevoie. Vasile 
Stancu (cocoș) a realizat cel de 
al doilea punct pentru Rapid, ob- 
ținînd verdictul la puncte dato
rită finalului întîlnlril, cînd l-a 
dominat cu autoritate pe ștefan 
Duminică, evident obosit.

Petre Roșea (pană)' este unul 
dintre tinerii pugiliști gălățeni 
care a realizat progrese însem
nate. EI l-a învins prin descali
ficare pe Ion Ignea, a cărui in
troducere în formația Rapid nu 
s-a dovedit justificată. Deși 
trecut la o categorie superioară 
de greutate, rapidistul Victor Du-

chin ar fi putut să-1 depășească 
pe semiușorul gălățean Nlcolae 
Stoenescu. Pentru aceasta, însă, 
ei ar fi trebuit să-și valorifice, 
pe tot parcursul meciului, supe
rioritatea în lupta de aproape, 
așa cum a făcut-o în ultima re
priză. Altfel. Stoenescu a punc
tat cu directe de la distanță, 
primind, corect, verdictul.

Intilnirea dintre ușorii Mitică 
Glogojeanu (B.C. Galați) șl 
Gheorghe Vasile a fost extrem 
de aprigă. In final, pentru un 
plus de precizie (șl corectitudi
ne) în lovituri, Glogojeanu a în
vins la puncte J

Dumitru Bute a cîștigat înain
te de limită intilnirea cu seml- 
mljloclul rapidlst Gheorghe Cos- 
tache, care se dovedește tot mal 
fragil în reception area lovituri
lor. Cu un croșeu de stingă la 
bărbie, gălățeanul l-a pus k.o. 
chiar în prima repriză. Aproape 
în aceleași condiții a cîștigat si 
Ion Modrogan (Rapid) partida cu 
tînărul gălățean Petre Simionlcă, 
oprit de arbitru în primul rund.

La mijlocie Sandu Tîrilă s-a 
dovedit din nou extrem de util 
echipei sale. Deși a trecut prin 
momente dificile în prima repri
ză (a fost numărat) a meciului 
cu Ion Lupu. el a știut să de
pășească un 
bine pregătit, 
decisiv ' ' 
mafia 
Costică 
puncte . 
pld). iar greul rapidist 
Vasile, ' ' ‘
învins 
M1CU.

MELBOURNE, 2. 
tele internaționale 
Australiei ultimul 
zonului, s-au Încheiat 
bourne cu victoria argentinianu
lui Guillermo Vilas, învingător 
în finala cu 7—6, 6—3, 6—2 asu
pra americanului John - --■ 
Rezultatele semifinalelor :
— Amaya 7—5, 3—6, 7—6, 
Sadri — Dibley 6—4, 7—6, 
6—4. In „sferturi* : 
6—2, 3—6, 7—6, 4—6
— Frawley 7—6. 6—3, 6—7, 
Amaya — Renner 7—6, 
6—4 ; Dibley — Edmondson 3—6, 
6—3. 3—6, 7—6. 6—4.

In firiăla feminină, disputată 
între jucătoare americane, Bar
bara Jordan o dispus cu 6—3, 
6—3 de Sharon Walsh.

Sadri. 
Vilas
7—« ;

6—7,
Vilas — Dent 

6—2 ; Sadri 
- ' " 6—1,

6—4,

Inter (20 p), urmată 
UT P).
• SPANIA (etapa

Vallecano — Espanol _ , ___
Barcelona — Valencia 2—1 ; Al
meria — Athletic Bilbao ' * 
Saragossa — Las Palmas 
Betis Sevilla — 
0—0 ; Salamanca 
Real Madrid 
Clasament
P ; 2. Real Sodedad — 
3. Gljon — 19 p.
• ANGLIA (etapa a

Bristol — Brighton 2—2 ; 
try — Middlesbrough 
Crystal Palace — Norwich 0—0 
Everton — Nottingham Forest 
1—® ; Ipswich — West Bromwich 
4—0 ; Leeds — Derby 1—0 ;
Southampton — Arsenal 0—1. ce
lelalte mecl’irt au tost aminate. 
Clasament : 1. Liverpool 
(două jocuri mal 
Manchester United 
med mai puțin) ;
28 p.
• PORTUGALIA

Boavista _
Sporting — Guimaraes 2—6 : 
Portimonense — Benfica Lisabona 
0—2 ; Varzim — B eira Mar 1—0; 
Belen eases — Lelria 2—1. Clasa- 
meat ; 1. Sporting — 23 p ; i. 
F.c. Porto — 23 p ; 3. Benfica — 
a p.
• In clasamentul celor mai bune 

reprezentative europene de fotbal 
pe care-1 Întocmește anual revista 
„France Football", primul loc in 1373 
a fost ocupat de selecționata 
Iugoslaviei, urmată de formațiile 
R.F. Germania, Austriei, Anglie^ 
Belgiei, Olandei, Poloniei, Fran
ței, Italiei și Cehoslovaciei. E- 
chipa României se află pe locul 
25 din 32 de formații clasate.

In 1978, titlul de cea mal buni 
echipă din Europa revenise re
prezentativei Olandei.

a 14-a) 1 
2—2 ; C.F.

4—2 ; 
4—0 ;

Atletico Madrid
— Malaga 3—0 ; 
- Sevilla 2—6. 

L Real Madrid — 23
22 p ;

24 a) :
Coven-

2—0 î

1.

F.C.

- J4p 
: ».

P Cu»
3. Arsenal —

PE GHEATA SI PE ZAPADAa a
TURNEUL CELOR 4 

TRAMBULINE

adversar tenace și 
aducînd punctul 

(ăl șaselea) pentru for- 
gălățeană. La semigrea, 
Chiracu l-a întrecut la 

pe Constantin Florea (Ra- 
Viorel 

în evident progres, l-a 
la puncte pe Dumitru

• Primul concurs din cadrul 
tradiționalei competiții interna
ționale de sărituri cu schlurile 
„Turneul celor 4 trambuline- s-a 
desfășurat la Oberstdorf (R.F.G.), 
revenind ui Jocken Danneberg 
(RJ3.G.), cu 248,2 p (sărituri de 
ill și 167 m). Pe locurile urmă
toare. austriecii Hubert Neuper 
243,5 p șl Alfred Groyer 241,8 p, 
ultimul cu un nou record al tram
bulinei — 113 m. Al doilea concurs, 
desfășurat la Garmisch Partenkir- 
chen (R.F.G.), a lost cîștigat de aus
triacul Hubert Neuper, cu 232,2 p 
(sărituri de 96 și 99 m), urmat 
de finlandezul Jari Pțțjkkonen — 
230.4 și norvegianul Johan
Saetre — 229.7 p. fii clasamentul 
general, după cele două con
cursuri. conduce H. Neuper 
(475,7 p).

desfășoară in Finlanda, a progra
mat primele meciuri ale turneului 
final : U.R.S.S. — Cehoslovacia 
5—2 (O—i, 1—1, s—0) ; Finlanda
— Suedia 3—2 (0—1, 3—6, 0—1).

REINTRAREA CUPLULUI 
RODNINA — ZATTEV

H.

C.M. DE HO CHEI-TINERET

Mihai TRANCA
• Campionatul mondial de ho

chei al echip-elor de tineret, care se

• Proba de perechi din cadrul 
concursului de patinaj artistic de 
la Leningrad a revenit campio
nilor olimpici Irina Rodnina șl 
Aleksandr Zaițev, eu 149,14 punc
te. Celebrul cuplu sovietic șl-a 
făcut cu acest prilej reintrarea 
ta activitatea competițională după 
□ absență de peste un an de 
zile. Pe locul secund s-a clasat 
perechea Marina Cerkasova — 
Serghel Sahrai — 144,12 p. Ia 
proba feminină individuală, vic
toria a revenit Kirei Ivanova cu 
178,92 p. urmată de Natalia Strel
kova — 174,14 p. Campionii mon
diali Natalia Ltalciuk șl Ghena- 
di Karponosov au cîștigat proba 
de dansuri, cu 212,12 p. Pe locul 
secund, cuplul Irina Moiseeva ■ 
Andrei Minenkcv, cu 208,.22 p.
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