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TRUP ȘI SUFLET 
LINGĂ PARTID!
Azi se deschid la Bucu

rești lucrările Conferinței 
Naționale a Partidului 

Comunist Român, eveniment de 
o deosebită însemnătate in via
ța comuniștilor, a întregului nos
tru popor. Prin intermediul tele
viziunii vom fi cu toții martorii 
unui istoric moment din viața 
partidului ți a țării, care va da 
o perspectivă nouă dezvoltării 
patriei noastre socialiste. Confe
rința Națională a partidului va 
face o analiză temeinică a în
tregii activități desfășurată de la 
Congresul ai Xl-lea al P.C.R. 
pînă in prezent ți va adopta 
hotăriri menite să asigure îna
intarea intr-un ritm ți mai sus
ținut a țării pe drumul făuririi 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate.

In aceste momente Înălță
toare, gindurile tuturor oameni
lor muncii* din țara noastră se 
indreaptâ cu recunoștință către 
partid și conducătorul iubit al 
partidului și- poporului nostru, 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, 
cu încredere neabătută in fo
rumul comuniștilor, cu adeziune 
deplină la toate transformările 
revoluționare care angrenează 
România pe orbita progresului, 
bunului trai și al civilizației so
cialiste.

Conferința Națională a parti
dului este așteptată cu un inte
res major și întimpinată de toți 
oamenii muncii cu emoționante 
acte de dăruire și atașament 
exprimate prin numeroase înde
pliniri înainte de termen a pla
nului in economie, pe primii doi 
ani ai cincinalului, ți ridicarea 
la cote de eficiență sporită a 
activității in toate celelalte sec
toare. Acționindu-se astfel se 
îndeplinesc cu consecvență ho- 
tărîrile Congresului al Xl-lea ți 
ale Programului Partidului Co
munist Român, bilanț care este 
deosebit de bogat in înfăptuiri. 
Ața cum releva in recentele sale 
cuvîntări tovarășul Nicolae 
Ceausescu, se poate spune că 
rezultatele obținute în toate 
domeniile de activitate sint re
marcabile. Noul plan cincinal va 
consemna pînă la sfîrțitul aces
tui an o producție suplimentară 
de circa 30 de miliarde de lei, 
pe baza succeselor din econo
mie aplicîndu-se noi măsuri de 
majorare a veniturilor oamenilor 
muncii ți de dezvoltare a con
strucției de locuințe.

Însuflețiți de hotărirîle Con
gresului al Xl-lea ți de perspec
tivele mărețe pe care le con
turează Conferința Națională a

partidului, constatind zi de zi 
cit de rodnic se reflectă in 
viață ți in nivelul de trai măre
țul Program al partidului, tinerii 
patriei noastre au obținut suc
cese deosebite la locurile de 
muncă, învățătură ți sport
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• 80 la sută dintre petrochimițtii de la Teleajen pe terenul de 
sport • Fosta voleibalistă, laboranta Elena Georgescu, delegată 

la Forumul comuniștilor
Combinatul Petrochimic Te

leajen, unul dintre giganții pe
trochimiei românești, este cel 
mai mare producător de uleiuri 
pentru motoare din țara noas
tră.

— Uleiurile produse la noi 
sînt foarte căutate pe piețele 
externe — în Orientul Mijlo
ciu, America de Sud, în Europa — 
ne spuneg tovarășul Ștefan Ale
xandru, secretarul Comitetului 
de partid al combinatului. De 
asemenea, bitumul este expor
tat în numeroase țări. Planul de 
investiții prevede o nouă extinde
re a combinatului : vom produce, 
pentru prima oară în țară, cocs 
de petrol pentru siderurgie, sulf 
din benzină, etilenă și propilenă 
pentru industria maselor plas
tice. în cinstea Conferinței Na
ționale a partidului personalul

muncitor și-a luat angajamente 
suplimentare, pe care le-a în
deplinit cu cinste, așa cum cere 
tradiția petroliștilor.

Tovarășul Ștefan Alexandru 
lucrează aici de mai bine de 
trei decenii. A fost martor și 
participant activ la procesul 
de transformare a micii rafină
rii de ieri in uriașul combinat 
de azi, care se întinde pe sute 
de hectare.

fl străbătem împreună cu pre
ședintele comitetului sindicatu
lui, tovarășul Dumitru Jercan, 
care ne vorbește cu mândrie 
despre hărnicia colectivului de 
aici, despre succese în îndepli
nirea sarcinilor de plan. Firește, 
nu uită nici de pasiunea pentru 
sport a petrochimiștilor.

(Continuare în pag. 2—3)

Cu inimile pline de bucurie ți mîndrîe patriotică, sportivii 
fruntași ai țării noastre raportează Conferinței Naționale a Parti
dului Comunist Român bilanțul succeselor lor internaționale 
din anul 1977, la campionatele mondiale și europene : 99 de 
medalii, dintre care 26 de aur, ceea ce menține România in 
grupul fruntaș al țârilor lumii unde s-a instalat după Jocurile 
Olimpice de la Montreal, din anul trecut In același timp 
sportivii noștri se angajează să ducă mai departe performanțele 
sportive românești, să sporească această zestre de trofee, să 
indeplinească obiectivele trasate mișcării sportive de către partid.

Aur Argint Bronz Total

CAMPIONATE MONDIALE 5 8 5 18
CAMPIONATE MONDIALE UNIVERSITARE 12 10 14 36
CAMPIONATE EUROPENE 7 5 15 27
COMPETIȚII EUROPENE (echipe de club) 1 4 1 6
CAMPIONATE MONDIALE (juniori) 0 0 1 1
CAMPIONATE EUROPENE (juniori) 1 4 6 11

Total general 26 31 42 99

Astăzi, în jurul orei 9,00, 
posturile noastre de radio 
și televiziune vor trans
mite direct, din Sala Pa
latului Republicii, ședința 
de deschidere a Conferin
ței Naționale a Partidului 
Comunist Român.

I
%

COMPETIȚII
OMAGIALE
• Pentru a cinsti marele e- 

veniment politic din viața po
porului nostru — Conferința 
Națională a partidului —•, o e- 
chipă de alpiniști din județul 
Cluj, formată din reprezentanți 
ai asociațiilor sportive sindicale, 
va fixa azi o placă omagială pe 
cel mal inalt masiv muntos din 
județul Cluj : virful Vlădeasa, 
aflat la altitudinea de 1 838 m.

• In cadrul manifestațiilor 
sportive organizate în munici
piul Cluj-Napoca în întîmpi- 
narea Conferinței Naționale a 
partidului, la bazinul din loca
litate s-a desfășurat un atrac
tiv turneu internațional de polo, 
organizat în condiții remarca
bile de A. S. Voința. întrecerea 
a fost dominată de echipa aso
ciației organizatoare, care a și

(Continuare în pag. 2—3)

„DACIADA" ÎSI ADUNĂ VOINICEI 
LA POALELE CEAHLĂULUI

• in întrecere — tineri din 36 de localități • De pe tractor, pe 
podiumul „Cupei Bicazului" o Bistriceanu s-a întors cu un nou 

trofeu de pe... Bistrița
Duminică dimineață, soarele 

a găsit Ceahlăul cu fruntea a- 
coperită de coroana de argint 
a zăpezii. Pulberea albă îm
prăștiată peste noapte din înal- 
turi a „curs“ spre văl, încărun
țind pădurile, pînă jos, în Bl- 
caz. Era, parcă, un decor anu
me pregătit pentru a face mai 
plăcută duminica sportivă orga
nizată aici pentru tineretul din 
ținuturile Neamțului, în cinstea 
Conferinței Naționale a parti
dului.

La Cămin — impunătorul lă
caș de cultură ridicat de cei 
care au zăgăzuit apele Bistri
ței, scoțînd din ele lumină — 
era lume multă : mici și mari, 
bărbați cu căciuli brumării și 
copii în cojocele înflorate, du
pă obiceiul locului. „Niciodată 
chemarea de a p&rfînioa Ia o

întilnire sportivă de masă nu 
a avut un ecou atit de puter
nic — spunea tovarășul Ion 
Balcîza, prim-vlcepreședinte al 
C.J.E.F.S. Nu mai puțin de 36 
de localități și-au trimis repre
zentanții sportivi la Bicaz“. Su
te de competitori, la care se a- 
dăugau alte sute de spectatori.

...Pe scena scăldată de lumi
nă ca în plin soare au început 
întrecerile de trintă. Brațele 
vînjoase se încrucișează pe tru
puri pline de sănătate. „Capul 
sus. Vaideș I Acuma, Vaideș !“ 
Peste toate vocile se ridică, în
să, una anume: „Hai, amu. 
Petre I Pune-1 jos, Petre, că 
doară nu-i așa de tare ca ti
ne !“ Și Petre Vaideș din Bi- 
cazul Ardelean își pune adver-

(Continuare In pag. t—3)



TRUP ȘI SUFLET La încheierea Diviziei de lupte libero

LÎNGĂ PARTID!
(Urmare din pag. 1)

In bilanțul muncii de pină 
acum dedicat transpunerii in 
viață a hotăririlor Congresului 
al Xl-lea al partidului, mișcarea 
sportivă românească și perfor
merii săi 
importante, 
tovarășului 
luat ființă 
„Daciada" 
ticarea sporturilor întregul tineret 
și o mare parte o populației, 
asigurîndu-se astfel condițiile 
necesare pentru creșterea con
tribuției educației fizice și spor
tului la eforturile generale în
dreptate spre făurirea și educa
rea omului nou al societății 
noastre, la formarea unui tineret 
sănătos, bine dezvoltat fizic și 
psihic. De asemenea, a crescut 
in mod considerabil pe plan in
ternațional prestigiul performan
ței sportive românești, la Jocu
rile Olimpice de la Montreal din 
anul 1976 înregistrindu-se bilan- 
țul-record din istoria participării 
României la Jocurile Olimpice : 
27 de medalii și 179,5 puncte, 
țara noastră situindu-se astfel 
pe locul al 6-lea în lume.

ou realizat progrese 
Datorită inițiativei 

Nicolae Ceaușescu a 
competiția națională 
care atrage la prac-

IN ANUL 1977 a fost inreg:s- 
trată o nouă serie de succese 
internaționale, sportivii români 
obținind la campionatele mon
diale ți europene UN NUMĂR 
DE 99 DE MEDALII DINTRE 
CARE 26 DE AUR. TOȚI DEȚI
NĂTORII ACESTOR MEDALII, 
sportivii noștri fruntași, pentru 
performanțele cărora tricolorul 
românesc a fost inălțat pe cel 
mai înalt catarg, în acordurile 
Imnului nostru de Stat, DEDICĂ 
SALBA LOR DE MEDALII CON
FERINȚEI NAȚIONALE A PARTI
DULUI.

Trup și suflet lingă partid, ei 
se angajează, in același timp, 
să muncească mai mult, să se 
pregătească mai bine, pe dru
mul realizării unor performanțe 
superioare pe plan european, 
mondial ți olimpic, pentru a se 
afla in rindurile tuturor acelora 
care, ascultrnd glasul partidului, 
chemarea secretarului său gene
ral, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
sînt hotăriți să-ți consacre toată 
capacitatea ți eforturile pentru 
a contribui la continua dezvol
tare ți înflorire a scumpei noas
tre patrii, Republica Socialistă 
România.

PREGĂTIREA EXEMPLARĂ - CONDIȚIE OBLIGATORIE IN OBȚINEREA SUCCESULUI

COMPETIȚII
(Urmare din pag. 1)

OMAGIALE

cucerit locul I în clasament. 
Voința Cluj-Napoca a totalizat 
6 p, învingînd cu 8—3 pe Em- 
por Halle, 13—6 pe Arkonia 
Szczecin și 9—1 pe Voința-Vi- 
itorul Cluj-Napoca. Au urmat 
în clasament: 2. Arkonia Szcze
cin 4 p (6—4 cu Empor Halle, 
5—3 cu Voința-Viitorul), 3. Vo- 
ința-Viitorul Cluj-Napoca 2 p 
(6—5 cu Empor Halle), 4. Em
por Halle 0 p.

• în organizarea asociației 
sportive „Armata" a avut loc 
în parcul „Sub Arini" din Si
biu un cros la care au partici
pat peste 200 de sportivi din 
asociațiile municipiului. între
cerile au fost dominate de con- 
curenții de la C.S.Ș. Șoimii și 
A.S.A. (I. IONESCU — coresp.)

• în municipiul Ploiești au 
avut loc 
sportive 
Naționale 
antrenat 
elevi din 
vățămînt 
pe patinoarul

desfășurat întreceri de patinaj 
viteză, cu participarea unor in
vitați din Galați. Programate 
pe categorii de vîrstă — la bă
ieți și fete — disputele au fost 
cîștigate de Adina Cărăbuceanu, 
Rodica Ionescu, Camelia Radu
lescu (Galați), Cristina Jercan 
(Ploiești), iar la băieți de Do
rin Radu, Florin Pădurescu 
(Galați), Daniel Crislescu și 
Dragoș Fahonțu (Ploiești). La 
complexul „Victoria" au avut 
loc întreceri de tenis de masă, 
la care s-au înscris peste 100 
de pionieri. (I. TANASESCU — 
coresp.)

numeroase întreceri 
dedicate Conferinței 
a partidului, care au 
un număr mare de 
toate unitățile de în- 
din localitate. Astfel, 

artificial s-au

• La Timișoara, la centrul 
de șah al Medicinei, 66 de con- 
curenți s-au întrecut intr-un 
concurs omagial, cîștigătorii 
fiind Maria Tauș (Lie. ind. 5) 
și Alexandru Szalmari (Lie. ind. 
9). Peste 150 de tineri, califi
cați în urma celor 11 faze zo
nale la șah, tenis de masă și 
popice s-au întîlnit în etapa 
județeană care a avut loc la 
Casa tineretului. S-au eviden
țiat asociațiile din Nădrag, Re- 
caș, Otvești, Peciul Nou și Mar
ginea. (P. ARCAN — coresp.)

Turneul final al Diviziei de 
lupte libere, încheiat duminică 
la Brașov, a reunit 80 dintre 
cei mai buni luptători din țară, 
compqnenți ai formațiilor fina
liste : Steaua, Dinamo Brașov, 
Steagul roșu Brașov, Hidroteh
nica Constanța, Lemnarul O- 
dorhei, Rapid București, C.F.R. 
Timișoara și U. M. Timișoara,

Organizate după sistemul tur
neelor individuale (fierare cu 
fiecare), întrecerile finale ale 
campionatului republican pe e- 
chipe ne-au oferit prilejul să 
constatăm capacitatea de luptă 
a celor mai mulți dintre spor
tivii noștri fruntași de Ia acest 
stil, într-o competiție de o deo
sebită duritate. Cei 80 de con- 
curenți au fost supuși unui a- 
devărat tur de forță, majorita
tea lor susținînd cite șapte me
ciuri în mai puțin de 30 de ore, 
solicitare la care nu sînt obli
gați să facă față nici în cele 
mai mari competiții internațio
nale. în aceste condiții, fireș
te, nu s-au putut clasa pe pri
mele locuri la categoriile lor 
decît acei sportivi care au avut 
o foarte bună pregătire. în fi
nal, echipa Steaua, fără îndoia
lă cea mai bună, cu Iotul cel 
mai valoros, a reușit să cîștige — 
dar cu extrem de multe emoții 
— depășindu-i „pe linia de so
sire" pe luptătorii de la Dina
mo Brașov.

Sportivii brașoveni (antrenori 
I. Bătrîn și I. Iancău) au me
ritul de a se fi prezentat în
tr-o formă foarte bună de con
curs (referirea este valabilă 
pentru toți componenții echi
pei, indiferent de experiența lor 
competițională) și a lipsit foar
te puțin ca ei să întrerupă și
rul victoriilor echipei Steaua în 
campionatul pe echipe. Sportivi 
ca E. Cristian, St. Morcov, 
Ianko, V. 
brănel, D. 
în special, 
au luptat 
chipa lor, 
bine pregătiți din toate puncte
le de vedere. Ultimul a impre
sionat pe toți- cei prezenți prin 
comportarea sa, ocupînd, în 
mod surprinzător, primul loc 
la categoria 82 kg, printre în-

A. 
Stănescu, Gh. Do- 

Ignat, C. Sandru și, 
juniorul Gh. Fodore 
exemplar pentru • e- 
dovedindu-se foarte

CONCURSURI
DE ÎNOT

Miine pleacă la Berlin 
înotători români invitați 

concurs

SE EXTINDE COMBINATUL
(Urmare din pag. 1)

— Avem echipă de popice în 
Divizia A, echipă de handbal 
în B și de fotbal în C. Dar cea 
mai importantă realizare a 
noastră — angajament asumat 
în cinstea Conferinței Naționale 
a partidului — este atragerea 
pe terenurile de sport a peste 
80 la sută din oamenii muncii. 
Campionatele interne Ia fotbal, 
volei, handbal s-au desfășurat 
non-stop în tot cursul anului, 
iar în preajma Conferinței, com
petițiile omagiale organizate la 
tenis de masă și șah au cu
noscut o afluență deosebită.

Vizităm citeva secții. Se lu
crează intens. Motoarele duduie

din plin, iar oamenii sînt con
centrați asupra muncii lor. A- 
flăm că la Conferința Națională 
a partidului, Combinatul petro
chimic de la Teleajen este re
prezentat de doi delegați.

— Spre mîndria sportivilor 
din combinat — ne spune pre
ședintele sindicatului — unul 
dintre delegați este laboranta 
Elena Georgescu, care a practi
cat voleiul de performanță. Co
muniștii de aici au desemnat-o 
pentru rezultatele remarcabile 
în muncă, dar și pentru exem
plul personal oferit în activita
tea obștească, pentru strădani
ile sale în atragerea oamenilor 
pe terenurile de sport.

Sever NORAN
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a face o fotografie de grup...
Cu satisfacția de a fi cucerit un nou titlu, luptătorii echipei 
Steaua au acceptat invitația de a face o fotografie de grup...
vinșii săi (prin tuș !) numărîn- 
du-se și Tiberiu Seregely de la 
Steaua, sportiv în care specia
liștii și-au pus (și își mai pun 
încă) mari speranțe.

Forma slabă a unor sportivi 
valoroși de la Steaua ar fi, 
deci, cea de-a doua explicație a 
dificultății cu care a obținut 
echipa lor victoria finală. Sere
gely are scuza (parțială) de a 
fi fost accidentat în toamna a- 
cestui an și, firește, pregătirea 
sa tehnică a fost întreruptă. 
Dar cine l-a oprit pe acest 
component al lotului național, 
sportiv de perspectivă, să-și 
păstreze buna pregătire fizică, 
aiergînd sau efectuînd alte e- 
xerciții fizice care nu-i solici
tau lucrul cu brațul rănit ? Căci 
juniorul brașovean nu i-a fost 
superior lui Seregely din 
punct de vedere tehnic. Dim
potrivă. Dar Fodore, deși do
minat la puncte, l-a solicitat 
atît de mult pe Seregely, in
cit, în ultimul rund, slaba sa 
capacitate de efort l-a făcut 
să piardă priiî tuș în fața unui 
junior... Și Seregely nu este 
singurul luptător (de talie in
ternațională) de la Steaua care 
a coborît învins de pe saltelele 
din Sala sporturilor de la Bra
șov. în această situație au fost

INTERNATIONALE>

și L. Sandor, V. Pușcașu, I. 
Ivanov, M. Fîrcălabu. Cea mai 
bună comportare dintre sporti
vii militari au avut-o Gigei 
Anghel (învingător detașat la 
cat. 62 kg), Ion Arapu și Ion 
Dumitru (victoriile ultimilor doi 
asupra dinamoviștilor D. Ignat 
și, respectiv, C. Șandru, fiind 
decisive pentru desemnarea e- 
chipci campioane).

Se cuvin consemnate și me
ritele luptătorilor de la Steagul 
roșu Brașov (antrenor Ion Mu- 
reșan), Hidrotehnica Constanța 
(S. Azizi), Lemnarul Odorhei (J. 
Kovacs) și Rapid (V. Pătrașcu), 
ale căror echipe s-au clasat, în 
această ordine, pc locurile ur
mătoare.

Referindu-ne la întreaga com
petiție, trebuie să remarcăm că 
ea a fost realmente utilă, men- 
ținînd în pregătire un număr 
foarte marc de luptători pe în
treg cuprinsul anului, fapt care 
a contribuit în mare măsură și 
la progresul unor tineri evi- 
dențiați la Brașov ; N. Vișan 
(Rapid), D. Anlohi (Dinamo), 
S. Velicu (St. r.) — 48 kg, P. 
Szomboly (Lemnarul), I. Sanchi 
(Hidrotehnica) •— 52 kg, A. Va- 
sui (St. r.) — 57 kg, Șt. Lo- 
treanu (Hidrotehnica) — 62 kg, 
Gh. Fodore (Dinamo), AI. Mîțu 
(St. r.) — 82 kg. etc, sportivi 
care pot realiza progrese și mai 
mari.

Mihai TRANCA
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marele concurs internațional 
organizat de Comitetul olimpic 
din R. D. Germană. Vor face 
deplasarea Carmen Bunaciu, 
Anca Miclăuș, Ligia Anastases
cu, Horațiu Neagrău și Ladislau 
Szakadati (care în ultimul 
moment a înlocuit-o pc Miha- 
cla Costea).

e Bazinul (50 m) acoperit 
din Baia Mare va găzdui în 
următoarele zile două mari 
concursuri internaționale de 
înot. Primul dintre acestea va 
avea loc în zilele de 11 și 12 
decembrie. întrecerile sînt re
zervate sportivilor născuți în 
1963 (și mai tineri), care vor 
putea participa 
la campionatele 
juniorilor. în 
pe care îl va 
noastră se află 
pioană și recordmană a 
Irinel Pănulescu.

O 
aceeași 
unui alt concurs internațional 
deschis

în anul viitor 
europene ale 

fruntea lotului 
prezenta țara 

multipla cam- 
țării,

ei săptămînă mai 
piscină va fi

tîrziu, 
gazda

sportivilor de toate

„DACIADA" ISI ADUNA VOINICII LA POALELE CEAHLĂULUI3
<Urmare din pag 1)

sarul în tuș. O femeie tînără, 
cu obrajii îmbujorați ca și ai 
lui Petre, cea care îl încuraja
se, îl sărută în văzul lumii. 
Voinicul se întoarce spre noi 
puțin stingherit : „E Floarea, 
nevastă-mea. A avut ceva trea
bă la Bicaz..." „Ba, spune drept 
— sare femeia, cu ochii scăl- 
dați de bucurie — spune 
ai avut și tu nevoie de o 
de galerie..."

Alte și alte perechi de 
neri își măsoară voinicia. 
podiumul halterofililor e ani
mație mare. Arbitrul numără 
răspicat : „...9, 10, 11, 12 I. Bra
vo, Dumitre ! Ești campion !“ 
Notează în fișă : Dumitru Pes
căruș, Războieni, 12 ridicări de 
haltet-ă. Consătenii lui Pescăruș 
îl felicită. „îs cam obosit, le 
spune el. Anul trecut, la Bur
lești, am ridicat hiarele aiestea 
de 14 ori". De ce ești obosit,

că 
țîră

ti- 
La

Pescăruș ? „Am tras tare toată 
săptămînă să gătăm cu arături
le. Știți, io-s tractorist". Și 
campion la haltere, Pescăruș I 

în cele două săli de sus este 
liniște „de bibliotecă". Doar din 
cînd în cînd se aude fîșîitul 
pieselor împinse pe cartonașele 
cu pătrățele albe și negre. Ală
turi de noi, un tînăr profesor îi 
șoptește fetiței de lîngă el, în
mărmurită parcă de sfială: „To
tul e să fii atentă. Să nu te 
grăbești". Fetița aprobă din cap, 
privindu-1 pe profesor drept în 
ochi.

„Sîntem tocmai de la Tupi- 
lați . ■— ne spunea profesorul 
Constantin Roșu. Am plecat de 
la ora 5 ca să ajungem la 
vreme". Ai putut să te scoli 
așa de dimineață, Daniela ? Fe
tița răspunde grăbită : „Păi, 
nici n-am dormit decît puțin..." 
Emoțiile primului ei concurs nu 
i-au dat somn Danielei FoeȘe- 
neanu. Și a avut bucuria de a 
cîștiga trei partide.

în sălile unde sînt amplasate 
cele 4 mese de tenis este luptă 
mare. După dispute dîrze, pe 
parcursul a cîtorva ceasuri bu
ne, au ajuns în finală Ivan 
Grigoroșoaie din Bicaz și Pe
tre Bistriceanu, venit de la 
Roznov. Spectatorii sînt împăr- 
jiți acum în două. Grigoroșoaie 
are mai mulți suporteri dar, o 
minge ca un fulger alb, ulti
ma, i-a scăpat, 
se va întoarce 
Bistrița cu încă

Ne îndreptăm 
Trecătorii se opresc și urmăresc 
grupurile de tineri gureși, cu 
obrajii pișcați de ger, în care 
recunosc pe participanții 
„Cupa Bicazului" 
„Daciadei", organizată 
Conferinței 
dului.

A fost un 
al sportului 
turile Neamțului.
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BAIA MARE
lavîrstele. Nu vor lipsi de 

startul acestei interesante com
petiții C. Bunaciu, H. Neagrău, 
A. Miclăuș, A. Horvat, C. Ho- 
țescu, L. Anastasescu, H. Lu- 
caciu, M. Costea și alți înotă
tori fruntași din țara noastră. 
Pînă Ia această oră și-au anun
țat participarea în cele două 
concursuri și sportivi din 
U.R.S.S., Cehoslovacia, Polonia 
și Bulgaria.

• în afara lui Carmen Bu
naciu, alte înotătoare bucureș- 
tene s-au clasat pe locuri frun
tașe la concursul internațional 
„Dinamoviada" : Anca Miclăuș 
2:22,20—200 m delfin (locul II) 
și 1:06,24—100 m delfin (III) ; 
Daniela Georgescu 1:01,55— 
100 m liber (III) ; Mihaela Cos
tea 2:27,87—200 m mixt (III) ; 
Camelia Hoțescu 1:19,43—100 m 
bras (III) și 2:50.22—200 m 
bras (III).

DIN TRASEELE TURISTICE PE 
CARE LE 

TREBUIE
PRACTICAȚI NU 
SA LIPSEASCĂ

VALEA PRAHOVEI

Prin oficiile județene

de turism și l.T.H.R-
București

vâ puteți procura, din timp, 
bilete pentru excursii în a- 
ceastă zonâ cu minunate sta
țiuni de odihnâ si 

iarnâ
sporturi de

Timpul petrecut 
din stațiunile de 
Prahovei 
de numeroase mijloace 
agrement :

In oricare 
pe Valea 

vâ este completat 
de

In doua i

i

• schi • patinoar • 
ni aș • piscinâ • jocuri 
conice • excursii în împreju
rimi • ascensiuni.

IMPORTANT : La transportul 
pe calea feratâ se bene
ficiază de o reducere a tari
fului cu 50 la sutâ.

sâ- 
me-
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DUPĂ MUNCA, PE
Crearea unor condiții din ce 

în ce mai bune pentru ca între
gul tineret, toți oameni ai mun
cii, să-și petreacă în mod cît 
mai plăcut și reconfortant 
timpul liber — sarcină pe ca
re secretarul general al 
partidului, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, a pus-o în fața 
mișcării sportive din țara noas
tră, preocupă în prezent toate 
organizațiile cu atribuții în do
meniul sportului din municipiul 
Oradea.

Raidul efectuat de noi în 
două asociații scoate în eviden
ță o activitate pozitivă, stră
duințele pe care organizațiile 
de partid, conducerile 
două întreprinderi, 
oamenilor muncii 
pentru încurajarea practicări; 
sportului de masă, în amena
jarea bazei materiale necesare.

SPORTUL - PREZENT 
IN TOATE SECȚIILE

La ieșirea din Oradea, 
șoseaua ce duce spre Borș, 
înalță clădirea zveltă a 
prinderii de alumină. La termi
narea schimbului de dimineață, 
am întîlnit un grup de munci
tori care, după ce au trecut pe 
la magazia de echipament, se 
pregăteau să se urce pe bici
clete pentru a se duce la baza 
sportivă a întreprinderii. Cu doi 
dintre ei am stat de vorbă. 
Mihai Orban, turnător, ne spu
ne : „Ne-am înscris, cu echipa 
de volei a secției, în campio
natul asociației. „Daciada" a 
trezit și Ia noi multe pasiuni 
sportive și sperăm ca în primă
vară, cînd se va desfășura eta
pa pe asociație, să ne prezen
tăm cu un bilanț bun. Credem 
că vom reuși să mobilizăm pe 
toți tinerii din secție la prac
ticarea sporturilor preferate". 
Echipa de fotbal a secției Ic- 
șiere este condusă de maistrul 
Ludovic Boroș, care ne preci
zează : „Pentru mine este o mare 
satisfacție cînd văd pe terenul 
nostru echipe din l'irecarc sec
ție. Practic, toate secțiile par
ticipă Ia campionatul asociației.
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PERFORMANȚEI!
Și totuși, așa cum spuneam 

mai sus, și la Galați au existat 
excepții, fapt care nu poate de
cît să ne bucure. Vasiie Groapă 
a corectat 3 recorduri la seniori, 
P. Pavel — ambii de la Steaua — 
a totalizat 222,5 kg la cat. cocoș 
(performanță deosebit de promi
țătoare). Elevii clujeni antrenați 
de T. Roman (C.S.M.) care acordă 
atenție deosebită juniorilor s-au 
comportat bine, unii chiar foarte 
bine ca T. Kiskalo și V. Blaga, 
autori ai unor promițătoare re
corduri ale țării la categoria pînă 
Ia 18 ani. Din păcate acestea sînt 
exemple prea puține pentru a 
putea vorbi de o masă de spor
tivi cu o valoare ridicată. lată de 
ce se impune ca în viitor, obiec
tivul principal al antrenorilor noș
tri care pregătesc elemente frun
tașe, cu perspective, pentru vii
toarele confruntări internaționale, 
să fie obținerea performanțelor 
de certă valoare. Acestea vor tre
bui să stea înaintea intereselor 
minore, acelea de a acumula 
puncte pentru echipele lor.

Se impune, deci, ca îndeosebi 
în următoarele luni să se mun
cească mai mult și cu seriozitate. 
Numai așa se vor putea atinge 
obiectivele anului viitor !

• LA SIBIU au continuat în
trecerile din cadrul finalei cam
pionatului masculin de șah. Iată 
rezultatele :

Ilijin — Tratatoviei V3, Radovici
— Georgescu 1—0 (întrerupte din 
runda I) ; runda a Ii-a : Urzică
— Radovici 0—1, Ungureanu — 
Neamțu 1—0, Pavlov — Stefanov 
1—0, Tratatoviei — Blriescu 0—1, 
Ciocăltea — Gheorghiu, Ghindă
— Georgescu, Mitltelu — Șubă, 
Ghițcscu — Voiculescu și Grttn- 
berg — Ilijin remize.

In clasament conduc Ungureanu 
și Radovici cu cite 2 puncte.

• LA sinaia a început finala 
campionatului național feminin. 
Runda I : Gogâlea — Polihroniadc 
0—1, Chiș — Jicman 1—0, Olteanu
— Bogdan 1—0, Murcșan — Ghin
dă și Nuțu — Pogorevici remize. 
Celelalte partide s-au întrerupt.

GALĂ INTERNAȚIONALĂ 
LA GIULEȘTI

Azi, incepînd de Ia ora 18, iu
bitorii sportului cu mănuși din 
Capitală au prilejul să urmăreas
că o interesantă gală internațio
nală de box, organizată în sala 
Giulești. Pugiliștii clubului Rapid 
vor întîlni formația Stabl Henlg- 
sdorf din Republica Democrată 
Germană.

BOXUL GĂLĂȚEAN SUB LUPA 
UNII EXIGENTE ANALIZE
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în ciuda prezenței în diferite 
loturi naționale a cîtorva bo
xeri din Galați (și aceștia fără 
a constitui valori autentice), de 
cîțiva ani sportul cu mănuși 
din portul dunărean bate pasul 
pe loc. Odată cu retragerea din 
activitatea competițională a u- 
nor boxeri ca O. Amăzăroaic, 
M. Tone, P, Gane (deși nici 
unul din ei nu este gălățean !), 
într-un oraș cu vechi și frumoa
se tradiții pugilistice, s-a 
constatat existența unui decalaj 
îngrijorător între valoarea celor 
plecați și a celor care au rămas 
în cele patru secții de perfor
manță existente la Galați.

Rezultatele mai mult decît 
modeste înregistrate în ultima 
vreme (deși Ia Galați funcțio
nează și un club specializat, 
care se bucură de condiții ex
celente) au constituit obiectul 
unei ample analize organizată 
de către secretariatul Comitetu
lui județean de partid, la care 
au fost chemați să-și spună 
părerea toți factorii cu atribuții 
în domeniul boxului. S-a spus 
lucrurilor pe nume, relevîn- 
du-se cu claritate adevăratele 
cauze care au generat starea 
precară în care se află boxul 
gălățean. Iată cîteva dintre ele:

• Penuria de antrenori pri- 
cepuți și pasionați a facilitat o 
slabă activitate dc selecție în a- 
proape toate secțiile de perfor
manță : Box-Club, Dunărea, ți
țeiul (unde, de pildă, C. Do- 
brescu nu-și justifică de mulți

prezența), Constructorul 
din care cauză la ora 
se află
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„CUPA F.R. POPICE*
S-au încheiat întrecerile „Cupei 

Federației române de popice", e- 
diția J977, competiție individuală 
eliminatorie de seniori. Victoria, 
atît la femei cît și la bărbați, a 
revenit brașovenilor Mariana 
Constantin (Hidromecanica) și Io
sif Tismănar (transferat recent la 
Rulmentul). în special Tlsmănar 
a avut o comportare bună de-a 
lungul celor patru etape ale com
petiției, fiind tot timpul în frun
tea clasamentului și cîștlgînd a- 
cum pentru a doua oară consecu
tiv trofeul. La fete, cîștlgătoarea 
de anul trecut, Elena Goncear- 
Pană, nu și-a putut apăra 
deoarece in ultima etapă, 
bolnavă, nu a participat.

gansele 
fiind

Clasamentele finale ale 
a IV-a a „Cupei F.R.P." : 
MININ : 1. Mariana Constantin 
(Hidromecanica Brașov) 12 p 
(1706 p.d.), 2. Elena Goncear-Pană 
(Voința București) 12 p (1281), 3. 
Ana Petrescu (Gloria București) 
11 p (1687), 4. Margareta Căti- 
neanu (Gloria București) 10 p 
(1679), 5. Elena Andreescu (Voința 
București) 9 p (1691), 6. Elena 
Radu (Voința Galați) 9 p (1634). 
MASCULIN : 1. I. Tismănar (Rul
mentul Brașov) 20 p (3687), 
I. Bice (Aurul Baia Mare) 16 
(3642), 3. A. Cătineanu 
București) 10 p (3545), 
rin (Olimpia București) 
5. P. Purge (Voința 
7 p (2679), 6. I. Lang 
Oradea) 5 p (3169).

ediției 
— FE-

2.
P

(Gloria
4. G. Ma-
9 p (3559), 
București) 
(Progresul

S-a stins din viață, prematur, 
prof. VIRGIL --------------------
instructor al 
și-a dedicat 
sportive. Toți 
cu el și l-au 
păstra o neștearsă amintire.

Inmormîntarea are loc azi, 
la ora 13,39, Ia cimitirul Izvo
rul Nou.

ANASTASESCU, 
C.N.E.F.S., eare 
viața activității 
cei ce au lucrat 
cunoscut îi vor
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C.S.G.; 
actuală se află în pregătire 
foarte puțini tineri cu certe ca
lități. |

e Antrenorul N. Dobre și co
lectivul de instructori de la I 
B. C. Galați au dovedit insufi
cientă preocupare și pricepere 
pentru depistarea și formarea .] 
unor tineri cu calități deosebite.

• în procesul de instruire a 
tinerilor și -chiar a consacrați- 
lor, nu s-a ținut seama de ce- 1 
rințele antrenamentului mo- . 
dern, care implică un mare vo
lum de muncă, nu s-a aplicat I 
deloc individualizarea 8n pro
cesul de pregătire, nu s-a mai I 
muncit cu pasiune și abnegație, 
de foarte multe ori fiind tre
cute cu vederea actele dc in- i 
disciplină, tendințele de parazi
tism și de căpătuială.

• Incontestabil, antrenorul e-- 
merit Petre Mihail a avut o 
contribuție decisivă la dezvol- | 
tarea în ansamblu a sportului 
cu mănuși, dar din păcate, în | 
ultima vreme, poate din cauza 
vîrstei înaintate, acesta a negli
jat munca de perspectivă, a 
devenit refractar la exigențele 
antrenamentului modern.

• La adăpostul unor rezultate 
efemere, factorii de răspundere 
au ezitai să ia măsuri drastice 
împotriva antrenorilor care 
nu-și fac datoria dc teamă că... 
s-ar putea supăra. Nu înțele
gem de ce nu se aplică și în 
sport aceeași măsură ca în pro
ducție, unde cei ce nu-și rea
lizează planul sînt penalizați ?

Dintre măsurile luate în ve
derea redresării în cel mai 
scurt timp posibil a situației 
boxului din Galați amintim cî
teva : lărgirea ariei de selecție 
prin înființarea unor noi săli 
de antrenament la Grupul șco
lar C.S.G., la Grupul școlar- 
auto, la Liceul nr. 9 și la 
Școala generală nr. 27 ; stabili
zarea tinerilor cu calități deo
sebite existenți în secțiile de 
performanță ; „Joia începătoru
lui" să devină o acțiune per
manentă, de sine stătătoare și 
stimulatorie ; cu sprijinul fede
rației de specialitate, vor fi pro
movate cele mai capabile cadre 
de antrenori și instructori și, de 
asemenea, vor fi încadrați în 
secțiile respective cîțiva profe
sori de educație fizică cu spe
cializarea box.

Telemac SIRIOPOL, coresp.
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IN ALB-NEGRU

CUM APRECIAT! CALITATEA TURULUI DIVIZIEI A?— ■* , -

Divizia A a intrat in vacanță de citeva zile. Stagiunea de 
toamnă a primei noastre scene fotbalistica rămine, însă, in 
„prim-plan" prin atît de fireștile comentarii pe care le-a 
stirnit, Ie stirnește și le va mai stirni, fără indoială, in viitor, 

in masa mare a iubitorilor fotbalului, dar mai ales în rindul teh
nicienilor și specialiștilor. Evident, cele 17 etape au furnizat o mul
titudine de aspecte sub toate raporturile calității jocului (fizic, teh
nic, tactic, disciplinar), au relevat numeroase repere menite să 
ofere un tablou și să fixeze o imagine asupra valorii de ansamblu 
a turului campionatului. In cele ce urmează, vă prezentăm 18 „foto
grafii" (în „alb-negru") realizate de cei 18 antrenori ai diviziona
relor A, invitați să răspundă la ancheta noastră : Cum apreciați ca
litatea turului Diviziei ?

Rămine ca dumneavoastră, stimați cititori, să-i apreciați și pe... 
„fotografi".

TIBERIU BONE (A.S.A. Tg. 
Mureș) :

A fost un tur de campionat 
fără un progres evident. Foar
te multe meciuri de valoare 
medie. Echipele care au mun
cit mai mult au avut compor
tări mai bune și au obținut,
firesc, rezultate mai bune, cla- 
sindu-.se, la sfîrșitul turului,
pe locuri fruntașe. Prima par
te a campionatului trebuie a- 
nalizată însă și prin prisma 
comportării echipei naționale. 
Or, privit din acest 
campionatul nu poate 
un calificativ de absolvire.

EMERIC JENEI (Steaua) :
Consider că ea a fost me

diocră în această primă jumă
tate a campionatului. Au fost 
și jocuri de foarte bună cali
tate, dar și 
tură.

florin
Argeș) :

In cîteva 
să-ți spui 
voiului jocurilor în acest tur 
de campionat. Trebuie analizat 
totul din multe puncte dc ve
dere, ]a toți factorii, avînd la 
îndemînă, desigur, ca punct de 
referință jocul echipei tale și 
apoi al partenerelor, pe care 
le-am văzut doar în întîlnirile 
cu noi. in condiții diferite, a- 
dică acasă sau în deplasare, 
în general cred că nivelul fot
balului practicai în acest tur 
de campionat poate fi apreciat 
ca satisfăcător.

ANGELO NICULESCU (Poli
tehnica Timișoara) :

Stagiunea care s-a încheiat 
s-a dovedit inegală pe planul 
calității. Dealtfel, o competiție 
care nu se desfășoară cu re
gularitate, așa cum a fost tu
rul Diviziei A, nu putea să 
nu-și lase amprenta asuțpra 
jocurilor. Am înțeles că pe 
primul plan a fost obiectivul 
echipei naționale, campionatul, 
în astfel de condiții, rămînînd 
ca ceva secundar.

ION NUNWEILLER, antrenor 
la Dinamo București :

După opinia mea, turul cam
pionatului recent încheiat, a a- 
vut un nivel satisfăcător. Valoa
rea competiției, care nu a mulțu
mit pe deplin, cum am fi dorit, a 
fost influențată — fără îndo
ială — și de desele întreruperi 
impuse de întilnirile internațio
nale oficiale. în aceste condiții, 
pregătirea a avut de suferit, ju
cătorii de Ia unele cluburi, prin
tre care ne numărăm și noi, 
participînd destul de puțin la 
instruire în cadrul echipei. De 
asemenea, s-a mai observat o 
scădere a tehnicității pe ansam
blul jocurilor, ceea ce a făcut ca 
majoritatea partidelor să aibă 
mai mult un caracter dc luptă 
și mai puțin acela de spectacol 
fotbalistic.

GHEORGHE STAICU (F. C. 
Olimpia Satu Mare) ;

în general, turul campiona
tului a avut o valoare medie, 
el fiind marcat de o ploaie de 
rezultate întîmplătoare.

TRAIAN IONESCU (Jiul Pe
troșani) :

O comparație a turului în
cheiat cu altele, precedente, nu 
este posibilă deoarece sezonul 
de toamnă a avut în prim 
plan meciurile decisive ale e- 
chipei naționale, care au pro-

unghi, 
primi

altele de slabă fae-
HALAGIAN <F. C.

cuvinte c greu 
părerea asupra ni-

vocat desele și marile între
ruperi ale campionatului, com
portarea inegală a diviziona
relor. Cînd a existat continui
tate jocurile s-au situat Ia un 
nivel satisfăcător spre bine. 
Au fost și partide cînd jucă
torii au dovedit că pot să se 
angajeze la efort cu parametri 
competitivi. Ceea ce demon
strează că fotbaliștii noștri au 
disponibilități care ar trebui 
neapărat probate in primăvară, 
cînd returul se va desfășura 
„non-stop“.

MIRCEA RADULESCU (Spor
tul studențesc) :

Cu rare excepții, calitatea 
jocurilor din acest tur de cam
pionat a fost slabă. Aceasta 
s-a datorat accentuării crizei 
fotbalului nostru. Obținerea re
zultatelor favorabile, a unei 
poziții fruntașe în clasament, 
continuă să se realizeze prin 
folosirea într-o foarte mică 
măsură a mijloacelor fotbalu
lui modern. S-a observat preg
nant că divizionarele

preferat o luptă aspră făiră ori
zont. dusă pe zone restrinse 
ale terenului. în toate jocurile. 
S-au așteptat „minuni" de la 
un număr restrâns de. jucători, 
adică de la valorile echipei 
respective, ceilalți echipieri a- 
vînd un rol aproape neînsem
nat în randamentul de ansam
blu al formației.

ION IONESCU (U.T.A.) ;
Aș vrea să spun de la în

ceput că în aprecierea pe care 
trebuie s-o fac voi pleca de la 
o comparație cu nivelul fot
balului avansat, care, să zicem, 
er putea fi notat cu 10. Ple- 
cînd de la acest punct de re
ferință, calitatea jocurilor din 
această toamnă Ia nivelul Di
viziei A o apreciez la valoa
rea notei 6.

DUMITRU NICOLA E-NICU- 
ȘOR (S.C. Bacău) :

Consider nivelul campiona
tului — în prima sa parte — 
ca fiind satisfăcător, exisitînd 
fi meciuri bune, atractive, dar 
și unele slabe ca factură teh
nică. Sigur că va trebui să 
cern mari eforturi pentru 
numărul meciurilor bune 
precumpănească.

VALENTIN STANESCU (F.C. 
Petrolul) :

N-a» fost, după părerea mea, 
jocuri mai slabe ca in alți ani. 
Divizia A s-a menținut, din 
păcate, Ia același nivel, adică 
unul 
ini a 
gete.

Ia
ca 
să

in toamna lui ’77 mai mult 
nc-am antrenat decît am jucat 
fotbal ! în orice caz, așa s-au 
întâmplat lucrurile cu Petrolul.

CONSTANTIN DELIU (Uni
versitatea Craiova) :

în general a fost un tur de 
campionat sub așteptări și, cu 
puține’ excepții, jocurile n-au 
avut nivelul cerut Diviziei A. 
Principiile jocului modern nu 
prea s-au văzut în 
toamnă.

GHEORGHE OLA 
Constanța) :

Din punctul nostru 
dere, turul campionatului 
ridicat la o valoare satisfăcă
toare. De ce spun asta ? Pen
tru că nu putem judeca aceste 
17 etape disputate decît prin 
comportarea echipelor în me
ciurile directe cu F. C. Con
stanța. Noi nu am văzut restul 
formațiilor din prima divizie 
în alte partide. Or, în meciu
rile cu noi, și Dinamo, și 
Steaua, ca și Petrolul, de pil
dă, au jucat bine.

IOAN REINHARDT (F. C. 
Bihor) :

Nivel slab, pe alocuri foarte 
slab. Cauzele sînt multiple. 
După părerea mea, cele mai 
mari lipsuri se află. în ordine, 
în pregătirea tehnică, după 
care se află pregătirea fizică, 
urmată de cea tactică și de 
dăruirea în joc.

NICOLAE PROCA (C.S. Tîr- 
goviște) :

Revenind la conducerea teh
nică a unei formații de Divi
zia A am găsit foarte 
nume noi în acest eșalon, 
majoritatea jucători tineri 
destul de talentați. în < 
tur apreciez că s-a jucat mai 
aspru, cu im angajament ba
zat pe forță, în general, 
unele cazuri cu intenție de 
vire. Și 
vorbești 
tiv.

IL1E
Iași) :

Nivelul general al turului a 
fost modest. Această apreciere 
globală comportă. însă, și u- 
nele precizări. Dacă Dinamo, 
de pildă, a jucat sub valoare, 
unele echipe au evoluat, totuși, 
peste posibilități. Mă gindesc, 
de pildă, la Olimpia Satu 
Mare sau chiar la U.T.A., pe 
care le văd în poziții superi
oare celor așteptate. Ca im
presie generală, însă, nivelul 
tarului a lăsat mult de dorit.

ȘTEFAN COIDUM (F. O. 
Corvinul Hunedoara) *.

E greu de făcut o apreciere 
globală, nevăzînd decît o sin
gură dată, la lucru, fiecare e- 
chipă. Totuși, calificativul me
diocru mi se pare cel mai in
dicat. Ceea ce în mod sigur a 
tras înapoi calitatea fotbalului 
practicat, a fost lipsa de in
teres a jucătorilor în pregătire. 
O influență negativă au a- 
vut-o și desele întreruperi ale 
campionatului. Fără meciuri 
cu miză, duminică de dumini
că, forma fotbalistului nu poate 
fi decît menținută, cu atît mai 
puțin ameliorată.

CICERONE MANOLACHE 
(F.C.M. Reșița) :

Apreciez că a fost mai bună 
spre finalul sezonului, 
meciurile de calitate au cres
cut la număr.

această

(F. C.

vc- 
s-a

multe 
■ în 
i și acest

in 
lo- 
săatunci este greu 

de un progres calita-

OANA (Politehnica

destul de scăzut. Și pen- 
nu ne ascunde după de- 
trebuie să spunem. că
upă ram se poate ușor constata, 14 dintre antrenori apreciază 
că nivelul calitativ al primei părți 
notat cu „satisfăcător", restul fiind 
nu a întrunit calitățile minimale 

reprezentative cum este Divizia A.
Considerăm că, în general, tehnicienii 

fruntașe au judecat cu îngăduință prima 
a celei mai importante competiții fotbalistice de Ia noi.

Am vrea să credem că fiecare dintre tehnicienii primului eșalon 
este convins că mai sînt încă multe de făcut pentru ca Divizia A să 
atingă acel nivel care să asigure fotbalului nostru o reprezentare 
internațională — pe planul reprezentativelor și cluburilor — cores
punzătoare condițiilor foarte bune de care se bucură acest sport in 
țara noastră, marii sale popularități.

D

CE

cind

a campionatului poate fi 
de părere că întrecerea 

necesare unei competiții
de la formațiile noastre 
parte a ediției 1977—1978

LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ
Se găsesc în vînzare la toate 

agențiile Loto—Pronosport, la 
vinzfitorii volanți și la unitățile 
cooperației de consum, comerțu
lui și poștei, serii de LOZ IN 
PLIC cu ciștiguri suplimentare.

Iată pentru ce cu fiecare zi spo
rește considerabil numărul cîști- 
gătorilor de autoturisme și mari 
premii în bani oferite de LOZUL 
IN PLIC — unul dintre cele mai . 
populare și agreate sisteme de 
joc.

Vă prezentăm — in continuare 
— cîțiva dintre ultimii mari eîș- 
tigători din luna noiembrie a.c. :

STAN ION din com. Bălcești, 
jud. Vilcea — autoturism „Dacia 
1300" ;

BARAN I. CONSTANTIN din 
com. pojogeni, jud. Gorj — au
toturism „r ‘ ~

MITRAN 
Smîrdloasa, 
20.000 lei ;

SZAVULY 
tul de . 
10.000 lei ;

IGNAT V. ILIE din com. Sari- 
chiol, jud. Constanta — 10.000 lei.

JUClND CU PERSEVERENTA 
LA LOZ ÎN PLIC VA VEȚI PU
TEA NUMĂRĂ ȘI DV. PRINTRE 
CEI CARE BENEFICIAZĂ DE 
MARILE CIȘTIGURI ALE ACES
TUI SISTEM I

Tragerea obișnuită Pronoexpres 
de astăzi va fi transmisă la tele
viziune la ora 17,35.

Rezultatele vor Ii transmise și 
la radio în cursul serii.

CIȘTIGURILE CONCURSULUI 
PRONOSPORT 

DECEMBRIE 1977DIN 4

1 : (13 rezultate) 131,25
950 lei ; Categoria 2 :

,Skoda S 100“. 
MARIN din 
jud. Teleorman

com.

GYORGY din Cerna- 
Jos, jud. Covasna —

Categoria 
variante a 
(12 rezultate) 2.464,75 variante a 
118 lei ;

Intrucît valoarea unitară a cîș- 
tigurilor de categoria 3 este sub 
plafonul minim de 40 lei, fondul 
de cîștigurl al acestei categorii a 
fost repartizat, conform regu
lamentului, categoriilor 1 și 2.

NU UITAȚI !
TRUCERE SPEflRinPRONOEXPRES

11 DECEMBRIE 1977

DUPA NOUA FORMULA
NICA LANSATA LA 30 OCTOM
BRIE A.C. Șl CARE S-A BUCURAT 
DE MULT SUCCES IN RINDUL 

PARTICIPANȚILOR

— fixe 
și varia-

extrageri 
otribuin-

La această tragere se accrdă :
• Autoturisme „Dacia 1300*
p Excursii in R. D. Germană 

sau R. S. Cehoslovacă, precum 
-și bilete de odihnă Io Predeal 
sau Sinaia
• Ciștiguri in bani

(25.000, 10.000 lei etc.) 
bile
• Se efectuează 8 

repartizate in 3 faze,
du-se ciștiguri pe 14 categorii

O Se ciștigă și cu 3 numere 
din cete 5 ole fiecărei extrageri 
de la faza I și din cele 6 ale 
fiecărei extrageri de la faza a 
lll-a.

IMPORTANT I C1ȘTIGURILE SU
PLIMENTARE ACORDATE LA FAZA 
A tl-a SE SUPORTA DIN FOND 
SPECIAL
• Participarea se face pe bi

lete de 6 și 15 lei varianta sim
plă.

Numai biletele de 15 lei Iau 
parte la toate extragerile.

MAI MULTE BILETE JUCATE - 
MAI MULTE ȘANSE DE CIȘTIG I



in atmosfera înghețată a Snagovului C. M. de handbal feminin, nrvna v-Hncâ B

RUSBYSTII PRfPAUĂ CU MINUȚIOZITATE 
PARTIDA CU REPREZENTATIVA FRANȚEI

SELECȚIONATA ROMÂNIEI ÎNTÎLNEȘTE ASTĂZI ECHIPA POLONIEI
Tel în scmiiiEair, unim:. Handbalistele noasirt susțin meciul tu Danemarca

După toate aparențele, rug- 
byul a intrat în lunga pauză de 
iarnă. Și totuși—

Un grup de băieți harnici, cei 
mai buni dintre cei buni, vor 
cu tot dinadinsul să ignore so- 
eirea iernii autentice. „Trico
lorii", cum ne place să-i nu
mim pe reprezentanții culori
lor .naționale, dau zilele aces
tea o bătălie cumplită cu as
primea vremii, dar in primul 
rînd cu ei înșiși. Știu că acolo, 
la Reggio Calabria, nu au fost 
la înălțimea așteptărilor. E 
drept, a fost și un întreg com
plex nefericit de împrejurări. 
Acum caută cu ambiții sporite 
o reabilitare. Vor s-o realizeze 
tocmai în fața XV-lui Franței, 
etalon necontestat al stabilirii 
adevăratei valori.

Vn ultim joc-școală al echipei de rugby înaintea plecării în 
Franța (cu R. C. Grivița Roșie). Cu balonul in brațe, Murariu,, 
in dreapta Alexandru și Dumitru Foto : Drago? NEAGU

La Snagov — acolo unde de 
regulă se finisează pregătirile 
și se pun la punct detaliile vic
toriilor tricolore — frigul este 
pătrunzător în această după- 
amiază. Terenul înghețat scîr- 
țîie sub tropotul unei cavalcade 
dezlănțuite. Fasta din- pixuri 
dă semne că mercurul termo
metrelor a căzut cu cîteva linii 
sub zero. Dar numai noi, cei 
de pe margine, ne plîngem de 
pișcăturile gerului. Fentru 
că, în teren, cei 30 de 
flăcăi încleștați în apriga 
„vînare" a balonului oval simt 
doar pulsațiile puternice ale 
inimilor lor calde.

Se înfruntă probabilii trico
lori cu echipierii iui R. C. Gri- 
vița Roșie, în chip de sparring 
partneri. Primii pregătesc 
cum am văzut, marele examen 
de la sfîrșitul săptămîniî, 
„meciul anului* ; în fond o re
vanșă a acelui — vă amintiți — 
răsunător 15—12, de acum un 
an, de pe Giuleștîul nostru. 
Ceilalți, la cîrmă cu mereu 
tînărul Alexandru Pop (fostul 
căpitan al naționalei), urmînd 
să întreprindă un turneu în 
sudul Franței (17—27 decem
brie). A rezultat un meci dis
putat (nouă încercări față de

0 NOUĂ iNTlLNIRE A BOXERILOR 
DIN UNIUNEA SOVIETICĂ 

Șl S.U.A.
MOSCOVA (Agerpres). — E- 

chipa boxerilor sovietici de ca
tegoria grea, care în prima ju
mătate a lunii decembrie va 
susține in S.U.A. citeva intilniri 
cu selecționata similară ameri
cană, va cuprinde între alții pe 
campionul european Evgheni 
Gorstkov, David Kvaceadze, 
Igor Vîsoțki, Leonid Zadoroj- 
nii, Nikolai Sazonov, Viaceslav 
Alekseev și Viktor Terescenko.

ATLETISM • Cea de a 25-a 
ediție a maratonului de la Balti
more a revenit lui Garry Bjork- 
lung (S.U.A.), cronometrat pe 
12,195 km în 2h 13:46. Concuren
tul englez Ron Hill (39 de ani) a 
ocupat locul 4 în 2h 24:50.

AUTO • „Marele premiu" (for
mula 2) de la Macao a revenit 
pilotului italian Ricardo Patrese 
(„Chevron"), cu o medie orară de 
140,620 km.

BASCHET e La Kuala Lumpur, 
în turneul final al campionatului 
masculin al Asiei : R. P. Chineză 
— Filipine 117—60 ; Thailanda — 
Indonezia 83—54 ; Pakistan — Bah
rein 88—72 ; India — Sri Lanka 
114—78 ; Hong Kong — Singapore 
86—78 ; Malayezia — Irak 97—76.

PATINAJ • în concursul de la 
Inzell, proba masculină de 500 m 
a fost cîștigată de suedezul Oloph 
Granat in 38,9. 

una, în favoarea lotului), de 
bună factură tehnică și specta
culară. Ceea ce a părut îm
bucurător și a avut darul de a 
satisface exigențele „statului 
major", aflat la postul de co
mandă, a fost, fără îndoială, 
creșterea formei înaintașilor, a 
celor chemați sâ decidă soarta 
meciului. Florică Murariu (pe 
tot terenul), Marin Ionescu (un 
nou Marinache ?), Constantin 
Dinu, Gheorghe Dumitru (nu
mărul 8), cel absent la Reggio, 
chemat a fi conducătorul gră
mezii. A fost încercat, în linia 
a doua, și experimentatul Cică 
Dărăbau dar, cu toată bună
voința, din lipsă de pregătire, 
el s-a recuzat în favoarea lui 
Pinten, ușor accidentat. S-a 
refăcut perechea de mijlocași

Paraschiv — Alexandru. Semn 
bun ! Treisferturile ridică însă 
unele probleme. Nica nu mai 
are vivacitatea anilor de ti
nerețe, Cornel Vasile e... de
butant, lanusevici nu-i destul 
de decis, iar Bucos, fundașul, 
alternează lucrurile bune cu 
altele mai puțin reușite. Doar 
Motrescu este mereu el însuși, 
adică excelent !

Viorel Moraru, reputat teh
nician, manifestă un optimism 
robust, echilibrat, privind cu 
mîndrie spre tricolori, în timp 
ce Valerin Irimescu e (normal) 
mai discret Credem a desluși 
în spatele acestei „discreții" o 
mică surpriză, pe care „tricolo
rii* o prepară cu minuțiozitate. 
Ne prefacem a nu-i înțelege 
„secretul* și-1 lăsăm să lucreze 
în liniște. Dacă înaintarea va 
răspunde cu curaj puternicului 
pachet francez, dacă ea nu va 
ceda (fizic și psihic) în fața 
cunoscutei „furii" franceze, 
dacă treisferturile vor avea 
„baloane curate"... Atunci...

Oricum, pentru campionii 
Europei, „bobocii" se vor nu
măra la 10 decembrie, la Cler
mont Ferrand.

Dimitris CALL1MACH!

TURNEUL DE LUPTE .
DE LA ULAN UDE
MOSCOVA, 6 (Agerpres). — 

Peste 100 de sportivi au parti
cipat la concursul internațional 
de lupte libere desfășurat la 
Ulan Ude (R.S.S.A. Buriat 
Mongolă). Printre laureații în
trecerii s-a numărat și luptă
torul român Aurel Neagu, cla
sat pe locul întîi la categoria 
57 kg. La 7 categorii de greu
tate victoria a revenit gazdelor.

NATAȚIE — La Harkov, în 
„Cupa U.R.S.S." la înot ; 200 m 
liber (I) — Olga Klevakina
2:08,22 ; 400 m bras (m) — Vladi
mir Tarasov 5:10,22.

SANIE a Pe pîrtia de la K6- 
nlgsee (Bavaria) s-au desfășurat 

TELEX ® TELEX
întrecerile primului concurs din 
cadrul „Cupei Mondiale". Proba 
masculină s-a încheiat cu victoria 
italianului Paui Hildgartner. Pro
ba feminină a fost cîștigată de 
Andrea Fendt (R.F.G.).

SCHI • Proba de slalom uriaș 
(m) desfășurată la Anzere (Elve
ția) a revenit lui Ingemar Sten- 
mark (Suedia). L-au urmat aus
triacul Leonhard Stock și elveția
nul Heini Hemmi. • Proba fe
minină de slalom paralel de la

Luni seara Urau au luat 
sfirșit întrecerile preliminare 
ale campionatului mondial de 
handbal feminin, grupa valorică 
B, care se desfășoară în R. F. 
Germania. Iată rezultatele : 
grupa A, Olanda — Norvegia 
12—10 (5—5) și R. F. Germa
nia — Spania 18—10 (10—1) ; 
grupa B, Iugoslavia — Bulgaria 
21—11 (11—5) ; grupa C, Româ
nia — Suedia 7—7 (5—2) ; gru
pa D, Israel — Anglia 14—6 și 
Polonia — Danemarca 9—9 
(3-4).

Clasamentele finale ale gru-
pelor preliminare arată astfel :

GRUPA A
1. R. F. Germania 3 2 1 0 38-28 5
2. Olanda 3 2 1 0 37-29 5
3. Norvegia 3 10 2 33-32 2
4. Spania 300 3 29-50 0

GRUPA B
1. Iugoslavia 220 0 43-22 4
2. Franța 2 1 0 1 28-37 2
3. Bulgaria 2 0 0 2 26-38 0

CONGRESUL OLIMPIC VA DEZBATE 
VIITORUL SPORTULUI ÎN LUME

După o întrerupere de peste 
patru decenii, șirul Congrese
lor olimpice a fost reluat în 
1973, la Varna. Acolo, pe malul 
Mării Negre, s-a stabilit ca în 
viitor acest înalt forum al lu
mii olimpice să se întrunească 
la fiecare 8 ani. Următoarea 
gazdă a Congresului olimpic 
(aflat la cea de a 11-a ediție) 
va fi, în 1981, stațiunea bal
neară vest-germană Baden-Ba
den care se pregătește de pe 
acum pentru sarcina de a pri
mi reprezentanții lumii spor
tive mondiale, întrucît la a- 
ceastă reuniune participă tra
dițional cel 85 de membri al 
Comitetului Internațional Olim
pic, cite 3 delegați ai celor 
135 de Comitete Naționale O- 
limpice și ai celor 50 de fe
derații sportive internaționale. 
La această masivă sumă de 
congresiști se adaugă în mod 
obișnuit oaspeți de onoare și 
peste 400 de ziariști, reprezen
tanți ai UNESCO, observatori 
din partea unor foarte diverse 
organisme sportive sau sociai- 
politice, precum și delegații 
de foști campioni olimpici. De 
dala aceasta, organizatorii in
tenționează să invite și 100 de 
tineri sportivi care să asiste 
la lucrările Congresului. în 
acest fel, se va ajunge la a-

JOAO HAVELANGE VA CANDIDA 
PENTRU UN NOU MANDAT...
Președintele Federației inter

naționale de fotbal, Joao Have- 
lange, a participat la Buenos 
Aires la o conferință de pre
să, în cadrul căreia a anunțat 
că își va depune candidatura 
la președinția forului fotbalistic 
mondial pentru un nou mandat 
de patru ani. Alegerea se va 
face cu prilejul congresului 
FIFA ce va avea loc la 30 mai 
1978 în capitala Argentinei cu 
două zile înainte de începerea 
turneului final al campionatului 
mondial. Referitor la tragerea 
la sorți a grupelor preliminare 
ale campionatului mondial, J. 
Havelange a menționat că deo
camdată doar echipele Argenti
nei și R. F. Germania sînt capi 
de serie, acceptate în unanimi
tate, prima ca organizatoare a 
competiției, cea de-a doua ca 
deținătoare a titlului mondial. 
Celelalte două echipe cap de 
serie vor fi alese de comisia

Montgenevre (Franța) a fost cîș
tigată de Lise-Marie Morerod (El
veția). care a învins-o în finală 
pe Fabienne Serrat (Franța).

șah • Meciul dintre Viktor 
Korcinoi și Boris Spasski, a. con
tinuat cu partida a 6-a. care s-a 

încheiat remiză după întrerupere. 
Scorul este acum 4—2 în favoa
rea lui Korcinoi. Astăzi are loc 
partida a 7-a a meciului, 
a După 5 runde și disputa
rea unor partide întrerupte, în 
campionatul U.R.S.S. conduce Pe
trosian — 4 p, urmat de Baghirov. 
Gulko, Dorfman și Kuzmin — cu 
cite 3 p. ® în turneul de la Leip
zig, după 5 runde conduce Knâak 
(R.D.G.) cu 3j/2 puncte, urmat de 
Smejkal (Cehoslovacia) și cam-

GRUPA c
1. România 2 1 1 0 33-14 3
2. Suedia 2 1 1 0 23-17 3
3. Elveția

GRUPA
20 02

D
17-42 0

1. Danemarca 3 2 1 0 62-10 5
2. Polonia 321 0 53-19 5
3. Israel 3 1 0 2 17-42 2
4. Anglia 3 0 0 3 14-80 0

După cum lesne se poate ve
dea, preliminariile n-au fost 
scutite de surprize. Eliminarea 
Norvegiei, principală favorită a 
grupei A, calificarea Franței în 
dauna Bulgariei șî — bineînțe
les — „remiza" reușită de Sue
dia în compania României — 
iată ceea ce n-ar fi putut pre
vedea nici unul dintre tehni
cienii handbalului. Și, totuși...

Singura formație care și-a 
realizat — pînă acum — inte
gral șansele este aceea a Iugo
slaviei.

Primele două clasate din fie
care grupă au fost reunite în 

proximativ 1200 de participanți, 
total care subliniază — cel 
puțin cantitativ — importanța 
evenimentului.

Organizatorul oficial al Con
gresului este așa-numita Comi
sie tripartită (formată din re
prezentanți ai C.I.O., ai C.N.O. 
și ai federațiilor internațio
nale). A fost reținută propu
nerea de a ține Congresul în 
perioada 21 septembrie — 2 oc
tombrie 198L Pentru deviza re
uniunii s-a sugerat motto-ul: 
„Cooperare în loc de confrun
tare". Independent însă de 
sloganul Congresului, este ab
solut sigur că tema centrală 
a dezbaterilor va fi viitorul 
sportului în lume, ca și viito
rul Jocurilor Olimpice.

UNIVERSIADA DE IARNĂ 
IA SPIINDEDUT F1LYN
BRATISLAVA (Agerpres). —

Federația internațională a spor
tului universitar (FISU) a 
confirmat organizarea Univer
siadei de iarnă între 5 și 18 
februarie 1978 în stațiunea 
cehoslovacă Splinderuv Mlyn. 
Se contează pe participarea a 
peste 700 de sportivi din 25 de 
țări.

organizatoare a campionatului, 
ținînd seamă atît de valoarea 
formațiilor cît și de interesele 
financiare ale campionatului, a 
spus președintele FIFA. în 
orice caz, a adăugat acesta, 
cele mai bune patru echipe 
europene vor fi repartizate în 
grupe diferite. în timpul șe
derii sale la Buenos Aires, J. 
Havelange a vizitat stadioane 
și amenajări destinate campio
natului mondial, declarîndu-se 
satisfăcut de stadiul pregăti
rilor.
SFÎRȘIT DE STAGIUNE OFICIALĂ

Bogatul sezon fotbalistic in
ternațional al anului se încheie 
practic — pe plan oficial — 
miercuri seara pe continentul 
nostru, în urma optimilor de 
finală ale Cupei U.E.F.A., iar 
duminică, în lume, după me
ciul decisiv din cadrul preli
minariilor C.M. dintre Tunisia 
și R. A. Egipt, partidă care va 
desemna cea de-a 16-a și ul
tima participantă în turneul 
final din Argentina.

pioana mondială Nona Gaprindaș- 
viii (U.R.S.S.) — care participă
ca invitată la acest turneu mas
culin — cu 3 p. In runda a 5-a s-au 
înregistrat următoarele rezultate : 
Knaak — L. Szabo 1—0 ; Gaprin- 
dașvili — Smejkal remiză ; A- 
damski — Espig 1—0 ; A. Petro
sian — Bueno 1—0.

TENIS • în turneul de tenis 
de la Adelaide (Australia) : Dib- 
ley — John Lloy 6—3, 6—3 ; An
derson — Case 6—3, 7—5 ; Gor
man — Norbeck 6—4, 6—1 ; Pfis
ter — Drewett 7—6, 6—2.

TENIS DE MASA e La Paris, 
tatr-un concurs internațional, nro- 
ba masculină a revenit lui Orlov- 
ski (Cehoslovacia) învingător cu 
2—1 în finala cu Secretin (Fran
ța). In finala probei feminine, 
disputată între sportive din R.P. 
Chineză, Yan Yun a întrecut-o cu 
2—0 Tun Lun. 

două serii semifinale. Din pri
ma serie fac parte R. F. Ger
mania, Olanda, Iugoslavia și 
Franța, iar din seria a doua — 
România, Suedia, Danemarca 
șl Polonia. Așa cum am mai 
anunțat, rezultatele din serii 
dintre cele două echipe califi
cate în semifinale contează în 
noua fază. Astfel, reprezentati
va noastră are un punct (rezul
tat din „egalul" cu Suedia) și 
va juca miercuri (marți a fost 
zi de pauză la C.M.), la Bo
chum, cu Polonia și joi, la Gel
senkirchen, cu Danemarca. 
Fentru a se califica la Campio
natul mondial, grupa valorică 
A, echipa noastră are nevoie 
de cel puțin o victorie în se
mifinale.

AGENDĂ C1CL1STĂ 
INTERNAȚIONALĂ
• Federația internațională de

ciclism amator a stabilit calen
darul pe anul 1978, din lunga 
listă de întreceri evidențiindu-se 
următoarele: Turul Algeriei
(2—14 aprilie) ; „Cursa Păcii" : 
Berlin — Fraga — Varșovia 
(10—24 mai); Turul ciclist al 
Zambiei (24—28 iunie) ; Turul 
Iugoslaviei (24 iunie — 1 iulie); 
Turul Poloniei (11—22 iulie); 
Premiul Willhelm Tell (Elve
ția — 13—20 august); Tour de 
l'Avenir (Franța 5—17 septem
brie); Turul Bulgariei (16—24 
septembrie) ; Turul Turciei 
(7—14 octombrie) ; Turul 
Golfului Persic (Iran 10— 
15 noiembrie); Turul Guatema- 
lei (6—18 decembrie). Campio
natele mondiale de șosea, pro
fesioniști și amatori, se vor dis
puta în R.F. Germania, între 
23 și 27 august.

• „Cupa Challenge" a orga
nizatorilor de curse cicliste pen
tru amatori a revenit în anul 
1977 federației de specialitate 
din Cehoslovacia, cu 132 puncte, 
urmată de R.D. Germană — 106 
puncte, Polonia, U.R.S.S., El
veția și Italia. In viitor comisia 
tehnică a Federației internațio
nale cicliste de amatori urmea
ză să examineze o propune
re ca Turul ciclist al Franței 
să aibă o participare „open" 
(deschisă atît amatorilor, cît 
și profesioniștilor).

Să revenim insă la partidele 
de astă-seară, din optimile de 
finală ale Cupei U.E.F.A. în 
program sînt prevăzute unele 
meciuri pasionante, deși în 
majoritatea cazurilor echipelo 
învingătoare în tur au luat op
țiuni importante pe drumul ca
lificării in sferturile de finală, 
programate la primăvară, odată 
cu cele din Cupa campionilor 
europeni și Cupa cupelor. Tra
gerea la sorți a partidelor din 
sferturile de finală ale celor 
trei competiții va avea loc la 
20 ianuarie, la Zurich.

Iată partidele de azi (intre 
paranteze, rezultatele din tur) : 
Bayern Mdnchcn — Eintracht 
Frankfurt pe Main (0—4) ; Ba
yern poate obține victoria, dar 
foarte puțin probabil și cali
ficarea ! Lens — F.C. Magde
burg (0—4) ; prima șansă apar
ține echipei din R. D. Ger
mană. Grasshoppers Zurich — 
Dinamo Tbilisi (0—1) ; elve
țienii au nevoie de o victorie 
la două goluri, în timp ce oas
peților le ajunge un scor egal 
sau chiar o înfrîngere la li
mită, dacă vor înscrie un gol. 
PJS.V. Eindhoven — Eintracht 
Braunschweig (0—2) ; vor putea 
obține olandezii calificarea ? 
Standard Lifege — F.C. Cari 
Zeiss Jena (0—2) ; orice rezul
tat este posibil. Torino — Bas- 
tia (1—2) ; italienii sînt favo- 
riți. Athletic Bilbao — Aston 
Villa (0—2) ; meci deschis în 
privința, calificării. C.F. Barce
lona — Ipswich Town 0—3 ; 
englezii păstrează prima șansă 
pentru turul următor.

ALTE REZULTATE
® în campionatul Africii 

Centrale, la Mogadiscio : Zam
bia — Kenya 4—2 (3—1) o 
După 19 etape în campionatul 
Poloniei conduce Wisla Craco
via cu 26 p, urmată de Lecb 
Poznan 26 p și Legia Varșovia 
22 p. Campionatul se va relua 
la 26 februarie.


