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în aclamațiile delegaților și invitaților care au, exprimat, 
în numele întregului nostru popor, dragoste și recunoștință 

față de partid și secretarul său general

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
A ROSTIT CUVÎNTUL DE ÎNCHEIERE
A CONFERINȚEI NAȚIONALE A P.C.R.

La 9 decembrie s-au înche
iat, în Capitală, lucrările Con
ferinței Naționale a Partidului 
Comunist Român, eveniment de 
seamă în viața partidului și 
poporului nostru, trăit cu însu
flețire, cu deplină satisfacție și 
aprobare, cu înaltă conștiință 
și răspundere partinică, de în
treaga țară.

Vineri, în ultima zi a Confe
rinței, lucrările au fost reluate 
în plen.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
ceilalți tovarăși din conducerea 
partidului și statului au fost 
salutați, din nou, la sosirea în 
sală, cu deosebită căldură și 
entuziasm, cu puternice aplau
ze. Delegații și invitații- au o- 
vaționat și aclamat îndelung, 
au scandat cu înflăcărare 
„Ceaușescu — P.C.R.", manifes
tare vibrantă, grăitoare, a dra
gostei și prețuirii profunde față 
de secretarul general al parti
dului, față de partidul nostru 
comunist, forța politică condu
cătoare a societății, inima și 
conștiința vie a poporului.

Prima ședință a fost condusă 
de tovarășul Gheorghe Oprea, 
membru al- Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., vi- 
ceprim-ministru al guvernului, 
care a anunțat că pe adresa 
Conferinței Naționale, a 
secretarului general al partidu
lui, au sosit peste 1 600 tele
grame, prin care colective de 
oameni ai muncii, în frunte cu 
comuniștii — români, maghiari, 
germani și de alte naționalități 
— din toate domeniile vieții 
materiale și spirituale, dau o 

înaltă apreciere și exprimă a- 
cordul deplin cu ideile și orien
tările cuprinse în Raportul pre
zentat de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, document de o deo
sebită valoare teoretică și prac
tică, angajîndu-se să facă to
tul pentru îndeplinirea și de
pășirea sarcinilor ce le revin 
din planul de stat pe anul J978 
și pe întregul cincinal, pentru 
înfăptuirea neabătută a hotărî- 
rilor ce vor fi adoptate de Con
ferința Națională a partidului.

In cadrul discuțiilor generale, 
care au prilejuit, în continuare, 
o amplă și aprofundată exami
nare a problemelor înscrise pe 
ordinea de zi a Conferinței, au 
luat cuvîntul tovarășii : Cornel 
Burtică, membru al Comitetului 
Politic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., Ilie Paraschiv, 
director- al Institutului de cer
cetări și proiectări metale ne
feroase Baia Mare, Nicolae 
Hirtop, director la întreprinde
rea agricolă de stat Niculițel, 
județul Tulcea, Vasile Draica, 
maistru la întreprinderea Elec- 
trocentrale Rovinari, general
colonel Ion Coman, mem
bru supleant al Comitetu
lui Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., ministrul apără
rii naționale, Ion Văduva, prim- 
topitor la Combinatul side
rurgic Reșița, Silvia Mureșan, 
șef de fermă la cooperativa a- 
gricolă de producție 'Bobulești 
din comuna Ștefănești, județul 
Botoșani, Nicolae Maier, direc
tor al întreprinderii de conduc
tori electrici emailați din Za
lău, Maria Suhov, inginer șef 
la cooperativa agricolă de pro
ducție Galda de Jos, județul 
Alba, Vasile Stoleru, tehnician 
la Combinatul de lianți și az

bociment din Bicaz, Alexandru 
Iliescu, membru al C.C. al 
P.C.R., prim-secretar al Comi
tetului județean Suceava al 
P.C.R., Esztera Szoke, secretara 
Comitetului municipal de partid 
Odorheiul Secuiesc, județul Har
ghita, Gheorghe Dinu, președin
tele cooperativei agricole de 
producție din comuna Smeieni, 
județul Buzău, Constantin Dan, 
director general al Combinatu
lui de oțeluri speciale din Tir- 
goviște.

Delegații au ascultat și a- 
probat raportul Comisiei de a- 
peluri a Conferinței Naționale 
a partidului prezentat de tova
rășul Petre Lupu, membru al 
Comitetului Politic Executiv âl 
C.C. al P.C.R., președintele 
Colegiului central de partid, 
președintele Comisiei.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
a condus ultima ședință a Con
ferinței.

La lucrările ședinței de în
chidere a Conferinței Naționale 
au fost de față șefi ai misiuni
lor diplomatice acreditați în 
țara noastră, precum și trimiși 
speciali ai unor agenții de 
presă și ziare de peste hotare, 
corespondenți ai presei străine.

La dezbaterile generale au 
mai luat cuvîntul tovarășii : 
Iosif Uglar, membru al Comite
tului Politic Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R., Gheorghe 
Stan, director al Combinatului 
de prelucrare a lemnului din 
Focșani, Ștefan Pavel, membru

(Continuare în pag. a S-a)

HOTĂRÎREA
Conferinței Naționale 

a Partidului Comunist Român 
de adoptare a Raportului prezentat 

de tovarășul Nicolae Ceaușescu 

cu privire la realizarea hotăririlor 

Congresului al Xl-lea, 
a Programului Partidul ui Comuni st 

Român și la sarcinile de viitor 
Conferința Națională a Partidului Comunist Român aprobă 

in unanimitate Raportul prezentat de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al partidului, care face o profun- 
dă analiză, in spiritul exigenței comuniste, revoluționare, a 
intregii activități desfășurate de partidul și statul nostru, de 
poporul român în perioada care a trecut de la Congresul 
al Xl-Iea al partidului și reliefează marile succese obținute 
în înfăptuirea Programului partidului, in asigurarea progre
sului multilateral al societății socialiste românești, scoțind’m 
evidență vasta experiență organizatorică și politică dobîn- 
ditâ de organele și organizațiile de partid, de organele de 
stat, de organizațiile de masă și obștești, de toți oamenii 
muncii în această măreață operă de zidire a societății so
cialiste multilateral dezvoltate pe pămîntul României.

Conferința Națională aprobă intru totul concluziile desprinse 
din această amplă analiză, ideile și tezele conținute in Ra
port, obiectivele, sarcinile și indicațiile trasate pentru conti
nuarea activității întregului partid și popor în vederea _ du
cerii la bun sfirșit a tuturor obiectivelor planului cincinal, 
a programului suplimentar de dezvoltare economico-socială 
a țării, a Programului partidului, pentru ridicarea pe o treap
tă nouă, superioară, a construcției socialismului în patria 
noastră, pentru accelerarea progresului și civilizației soc;»" 
tații românești, creșterea bunăstării și asigurarea fericirii în
tregului nostru popor.

Conferința Națională aprobă, de asemenea, și iși însușește 
în întregime analiza profundă făcută de Raportul tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, în spiritul principiilor materialismului dia
lectic și istoric, a realității actuale a vieții internaționale, a 
tendințelor fundamentale ale dezvoltării societății contempo
rane, precum și concluziile și orientările practice stabilite 
pentru activitatea de viitor a partidului și statului nostra 
pe plan internațional.

Conferința Naționalâ stabilește ca Raportul prezentat de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu să stea — ca document pro
gramatic — la baza întregii activități a partidului și statuhd 
nostru.



SPUH IUI IA SALONUL INIIIINAIiONAL 

DE APTĂ FOTOGRAFICĂ

Dim sparturile tehnico-aplicative

Alpinismul în 1978

Artiști fotografi din 51 de 
țări din Africa, America de 
Nord și de Sud, Asia, Aus
tralia și" Europa și-au dat 
intilnire în aceste zile, prin 
creațiile lor, în sala Dalles 
din Capitală, gazda celui de 
al 11-lea Salon internațional 
de artă fotografică al Repu
blicii Socialiste România. 
Cele 1056 de fotografii alb- 
negru și color, care au În
trunit sufragiile unui exi
gent Juriu, abordează o pa
letă largă de subiecte, rea
lizate într-o gamă variată și 
interesantă de procedee teh
nice.

Cei care pășesc pragul 
prestigioasei expoziții (des
chisă pînă la 18 decembrie)

„Măiestrie" (Nadia Comăneci) de Ion Mihăică
remarcă faptul că foarte 
mulți dintre participanți, 
străini sau români, și-au a- 
tes ca sursă de inspirație 
BPORTUL. Lucru firesc a- 
vind in vedere multitudinea 
de momente inedite pe care 
le poate oferi o întrecere 
sportivă. Atletismul și alpi
nismul, ciclismul și motoci- 
elismul, fotbalul și boxul, 
rugbyul și tenisul de cîmp, 
parașutismul și gimnastica
— iată doar cîteva dintre 
cele 21 de discipline sporti
ve ilustrate în creațiile lor 
de 44 dintre participanți, 
reprezentînd 16 țări. Doi 
dintre ei, colegii noștri Au
rel D. Neagu și Ion Mihăică
— fotoreporteri ai ziarului
— au optat pentru box —

ILEE OPREA, BRAȘOV. Dudu 
Cteorgescu a fost golgeter euro
pean in edițiile 1574—1975 șl

1976—1977. In ediția 1975—1576, 
„Gheata de aur* a fost ciștigată 
de fotbalistul cipriot Kaiafas.

LIVIU NICOLESCU, DROBETA 
TURNU SEVERIN. Sîntem I 
contra 1 ! Și eu spun ca dv., și 
anume că în primul tur al Cu
pei campionilor europeni, ediția 
1970—71, U.T.A. a eliminat pe 
Feyenoord (care cu clteva luni 
Înainte cucerise Cupa campioni
lor europeni și apoi Cupa inter
continentală) prin două rezultate 
de egalitate : 1—1 la Rotterdam
(gol înscris de Florian Dumitres
cu, actualul echipier al Petrolu
lui) și 0—0 la Arad. în situația 
de egalitate, golul marcat în de
plasare de U.T.A. a valorat cit 
două I

AUREL BANU, ORȘOVA. Fot
balistul olandez Cruyff are 30 de 
ani. Din declarațiile pe care le-a 
făcut, reiese că abandonează fot
balul. Rămîne de văzut dacă va 
mai participa, totuși, In 1978, cu 

exercițiu al bărbăției și gim
nastică — expresie a grației 
(„Agonie și extaz“ — Aurel 
D. Neagu ; „In genunchi 
mă-ntore la tine** și „Măies
trie"* — Ion Mihăică), spor
turi surprinse cu talent și 
măiestrie pe retina apara
telor de fotografiat în mo
mente dintre cele mai sem
nificative.

Patru dintre fotografiile 
cu tematică sportivă se nu
mără printre cele premiate 
de juriu : „Sprint** de Liu- 
bomir Kozasov (Bulgaria), 
„Proiectilul** de Berivoj Mi- 
rosavljevici (Iugoslavia), 
„Navigind** de John Patmios 
(Grecia) și „Perspectiva** de 
Giinder Sauter (R. F. Ger-

mania), dar atenția vizita
torilor este atrasă deo
potrivă și de momentele 
surprinse în fotografiile in
titulate : „Ritmuri" (Ștefan 
Toth — România), „Motoci- 
cliștii** (Cesare Arici — Ita
lia), „Acrobat de nevoie" 
(Iuri Molkov — U.R.S.S.), 
„învingătorii" (Eduard An- 
tunes — Portugalia), „Con
curs sportiv" (Werner Wiegl 
— R.D.G.), „Parașutiștii**
(Jan Motyka — Polonia), 
„La schi" (Ion Zori la — 
România), „Time-out" (Ale
xandru Stănică — România), 
ca să numim doar pe cîțiva 
dintre cei îndrăgostiți, deo
potrivă, atît de aparatul de 
fotografiat cît șl de sport...

G. MARIAN

echipa Olandei, le turneul final 
al campionatului mondial de fot
bal din Argentina. Orice s-ar 
•pune, este o deosebire intre 
Olanda cu Cruyff șl Olanda fără 
Cruyff...

OCTAVIAN RUSU, BUFTEA. 
Nu m-aș fi glndit că, printre 
cititorii acestei rubrici, ce află 
șl un iubitor al sportului In vlr- 
stă de... 77 de ani | Vă doresc 
să Intrațl In... prelungiri, măcar 
plnă la 100 ! Ne spuneți că vă 
mutați in curind — poate că In
tre timp v-ațl șl mutat — „la 
bloc". Dați-ne noua adresă pen
tru a da curs amabilei dv. o- 
ferte.

NELU QUINTUS, PLOIEȘTI. 
Referitor la scorul de 42—o cu 
care s-a Încheiat o partidă de 
fotbal, dintr-o ligă inferioară a 
campionatului norvegian :

B posibil, deci
— Scorul ne arată — 
Ca-ntr-un singur med 
Să dștigi o... „Gheată* J

DAN METCANIUC, COMUNA 
PAULEȘTI. Ne întrebați dacă 
jucătorul care primește serviciul, 
la tenis, are voie să aștepte

MĂSURI EFICIENTE 
PENTRU EVITAREA 

RISCURILOR
Recent a avut loc plenara 

Federației române de turism- 
alpinism, în care, între altele, 
s-a jalonat și activitatea pe 
care o vor desfășura alpiniștii 
în anul competițional 1978. Do
rind să aflăm amănunte des
pre condițiile în care vor evo
lua „temerarii munților**, ne-am 
adresat tovarășului Mihai Dra- 
gomirescu, secretarul federației 
de specialitate.

— Măsurile luate de plenară, 
ne-a spus dînsul, țintesc îm
bunătățirea desfășurării compe
tițiilor rezervate alpiniștilor și 
creșterea indicilor de securitate 
a escaladelor, pentru a se pre- 
intimpina orice risc. Alpinismul 
tinde să devină un sport cu tot 
mai mulți concurenți. îndrăgind 
acest „sport al temerarilor", 
tinerii trebuie să aibă insă o 
mulțime de cunoștințe teoretice 
și practice care să-i ferească 
de orice primejdie.

— Vă rugăm să ne spuneți, 
pe scurt, in ce constau măsu
rile luate de federație.

— Două considerente au stai 
la baza tuturor acestor măsuri : 
fncepind cu anul 1978 s-au scos 
■tandardurile de timp pentru 
parcurgerea traseelor și s-a re
nunțat la escaladarea contracro- 
nometm. Altfel spus, vom eli
mina graba, in folosul sigu
ranței. Federația a recomandat 
organizarea unor ședințe de 
Instruire cu antrenorii și spor
tivii, pe tema respectării me
todologiei folosirii echipamen
tului de protecție, a materia
lelor de escaladă, a respectării 
disciplinei de concurs. Desfă
șurarea oricărei acțiuni oficiale 
se va face in prezența unui 
delegat al F.R.T.A. și a an
trenorilor, iar sportivii sînt o- 
bligați să prezinte fișa medicală 
complexă, care va fi certifi
cată și de medicul de concurs. 
Acesta este autorizat să exclu
dă din competiție nu numai pe 
cei eare nu corespund medical, 
ei și pe concurenții și antre
norii care consumă băuturi 
alcoolice sau fumează. La con
cursuri se va asigura legătura 
radio pentru intreaga zonă. 
Sportivii vor fi admiși in com
petiție numai dacă au trecut 
normele de control fixate de 
federație.

— Cu ce vor începe alpiniștii 
anul competițional 1978 ?

— In ianuarie se va desfă
șura etapa de iarnă a Alpinia- 
dei republicane, Ia care vom 
și trece Ia aplicarea măsurilor 
luate de federația noastră in 
plenara desfășurată recent.

Sever NORAN

mingea adversarului In teren 
sau trebuie s-o aștepte dincolo 
de linia de fund 7 El poate sta 
oriunde dorește, chiar și aproape 
de fileu, dar nu-1 convine, prima 
minge fiind extrem de puternică 
și neputind fi reluată, uneori, 
nici de pe linia de fund.

MARIN TOADER, FAGARAȘ. 
Dacă un apărător atinge mingea 
cu mina in suprafața de pe
deapsă și mingea atinsă de el 
intră aproape în aceeași clipă în 
poartă, aplicînd legea avantaju
lui, arbitrul nu va dicta lovitură 
de la 11 metri, ci va acorda gol.

GEZA SZUCS, ORADEA. Nu 
«înteți lămurit dacă în meciul 
amical dintre Gloria Bistrița șl 
Sportul studențesc, disputat a- 
cum cîtva timp, Răducanu a În
scris un gol jucînd Înaintaș sau 
contlnuînd să fie portar, dar ie
șind in cîmp, ca... de obicei 7 
întrebare firească, fiindcă In
tr-un meci al Rapidului eu F.C. 
Constanța, jucînd portar, el a 
fost surprins în... ofsaid ! De 
data aceasta, Răducanu a jucat, 
în finalul partidei, ca Înaintaș. 
Dealtfel, el a debutat In fotbal 
nu ca portar — vocația aceasta 
avea să șl-o găsească mal tîrziu 
—, ei ca înaintaș.

Ilustrații : N. CLAUDIU

PE LUNGIMILE DE UNDĂ 
ALE RADIOAMATORILOR: Y08KGP

Poate că mulți dintre cititorii 
acestor rînduri vor fi auzit la 
aparatele de radio, trecînd, 
întîmplător, peste lungimile 
de undă ale radioamatorilor, a- 
pelul Y08KGP... Y08KGP 1 
CQ... CQ (adică „apel general**). 
La microfonul stației care 
trimitea în eter aceste semnale 
se afla, vă informăm, profeso
rul de educație fizică Eugen 
Munteanu, titularul emițător al 
Radioclubului județean Neamț.

— Cîte legături bilaterale 
confirmate ați realizat de la 
Începutul anului, profesore 
Munteanu ?

își trece mina prin părul 
tuns scurt și zîmbește copilă
rește. Un zîmbet care-i șade 
bine.

— Dacă-i s-o luăm exact, 
sînt 4 997. Mai avem nevoie 
de trei legături pină la 5 000. 
Dar miine vine poșta...

— Și cu cine ați vorbit ? 
— Asta întreabă toți reporte
rii. Dacă vă spune ceva, iată : 
eu Australia, Insulele Baha
mas, Antarctica, Murmansk, 
Insula Wake...

Confirmarea acestor spuse o 
constituie zecile de diplome din 
vitrina radioclubului, dintre 
care notăm două : Diploma
S6S și Diploma WAC, care in- 
•eamnă : „lucrat toate conti

Copiii din Bicaz la școala muncii

ȘOIMUL „ȘURUBIȚĂ",
Doar cu cîțiva ani în urmă 

un tînăr profesor de la Casa 
pionierilor și șoimilor patriei 
Bicaz, Mibai Drăgușanu, îndră
gostit de tehnică, a venit cu 
o idee : „Să înființăm un cerc 
de karting. Copiilor le plac 
mașinăriile, ar invăța ceva, s-ar 
deprinde de mici cu tehnica". 
„Să încercăm...", a decis con
ducerea Casei. A fost procu
rată o mașinuță și Drăgușanu 
a dat drumul... motorului. Copiii 
«-au adunat ca la urs.

Bătălia pentru karting a 
Început din primele zile și 
are nebănuite probleme : ca să 
fii primit la cerc trebuie să ai 
numai note foarte bune la În
vățătură, pentru a putea urca 
o dată la volan și a avea ma
șina în mina ta este necesar 
să o cunoști „ca pe apă", s-o 
cureți, să lucrezi în atelier, 
tăind cu bomfaierul sau pilind 
piese pentru alte karturi. A- 
ceasta pentru că profesorul 
Drăgușanu nu urmărește doar 
„plimbări la volan". Ce con
diții de virstă se cer ? Nici 
una. începînd de la grupa mare 
a șoimilor. „Problema mare a 
constituit-o găsirea unui loc 
adecvat pentru antrenamente, 
pentru primele concursuri — 
spunea prof. Drăgușanu. Dar 
am găsit înțelegere..."

Era și firesc. Prima care a 
sărit în ajutor a fost miliția 
din localitate (cpt. Vasile Io- 
nlță, președintele Consiliului 
pentru educație fizică și sport). 
Așa a fost construit kartodro- 
mul „Bistrița", din apropierea 
stadionului.

„FAIR-PLAY**, DA

...DAR Șl FAȚĂ
Cu „Fair-play “ avem din nou, 

după o lungă perioadă de re- 
lâche, o tentativă de film cu 
subiect sportiv, domeniu în care, 
după cum bine se știe, nu prea 
s-au înregistrat succese răsună
toare nici pînă acum. Să spunem 
de la început că opera Casei de 
filme 5 (în colaborare cu 
C.N.E.F.S. și clubul „Progresul*4) 
este modestă, dintr-un motiv 
foarte simplu : producătorii și în 
primul rînd scenaristul (și regi
zorul) A. Danciu-Satmari au vrut 
să facă mult mai mult decît îi 
țineau curelele, cum se spune. 
Sîntem siguri că dacă filmul ar 
fi fost păstrat în perimetrul co
pilăriei, numindu-1 chiar explicit 
de și pentru copii, el ar fi putut 
captiva această categorie de spec
tatori cu cele cîteva interesante 
incursiuni în „rezervația naturală*4 
a lui Pohoață (o Deltă a Dunării 
mutată în margine de Bucu
rești !) sau în laboratorul de ci
bernetică al tatălui celuilalt mic 
erou. Cu adaosul de „lume spor
tivă** — o secvență familiară din 
universul zilnic al piticilor antre
norului Kluge (aici Colea Răutu) 
— totul ar fi fost credibil și fi- 

nentele pe banda de 7 MHz ți, 
respectiv, 3,5 MHz.**

— Preocupări pe agenda zi
lei ?

Ne răspunde președintele 
comisiei județene de radioama
torism, ing. Florin Mindru :

— Activitatea competițională 
constituie unul din obiectivele 
noastre. Dar nu singurul. Acum, 
de pildă, facem înscrieri pen
tru cursurile de radioamatori 
eare vor începe curind. Radio- 
telegrafie, radiotehnică, altfel 
spus, educație tehnică pentru 
tineret. Cît privește întrecerile, 
anul acesta am avut o pre
zență activă în competițiile in
terne și internaționale (locu
rile II și III în „Cupa Mol
dovei").

Dar anul nu s-a terminat 
Șeful radioclubului, Gheorghe 
Cărbunaru, împreună cu Mun
teanu, tocmai se pregăteau pen
tru o expediție radioamatori- 
cească pe Toaca, cel mai înalt 
vîrf al Ceahlăului. Aceasta 
pentru a încerca să adauge la 
palmaresul radioclubului alte 
succese.

— Dar va fi frig, profesore 
Munteanu !

— Va fi. Avem însă șube îm
blănite... Și-apoi, vom lucra, 
«perăm, și cu... Ecuatorul !

V. T. MUREȘ

CAMPIONUL, VISEAZA...
Pe „Bistrița" motoarele ma

șinilor șuieră la putere maximă. 
Piloți aplecați la volan sau cu 
bărbiile în vînt sînt agrenați in- 
tr-un năvalnic „ține-te după mi
ne !“. în frunte, înfundat în sca
un, un ghemotoc de copil abia 
se vede din șubă. De sub casca 
de protecție ochii-i scapără. 
„Hai, „Șurubiță !** Ține-te bine, 
„Șurubiță** !... îl încurajează 
spectatorii — 50—60 de copii, 
membri ai cercului. Dar cine-i 
„Șurubiță" ? Se numește Va
lentin Calistru, este elev in 
clasa I dar, de pe acum, ve
detă. Colegii i-au zis „Șuru
biță" pentru îndemînarea lui în 
munca de atelier, pentru cu
rajul și măiestria cu care a- 
leargă. Și el nu s-a supărat. 
Este chiar mindru de acest 
nume, pe care l-au aflat și 
spectatorii competițiilor in 
care a evoluat. Pentru că șoi
mul „Șurubiță" a cîștigat anul 
trecut primul titlu de campion 
județean (pionieri) și a evo
luat spectaculos la Campiona
tul republican pionieresc de 
karting de la Constanța.

Ce-ai dori tu, „Șurubiță" 1 
Băiatul cu ochii ca două măr
gele se uită la profesor. A- 
cesta îl încurajează cu un 
zîmbet. Și Valentin răspunde : 
„Ei, eu aș dori să ajung cam
pion național". La karting ? 
„Păi, intii la karting, după 
aceea..." Cu ochii minții pri
vește, parcă, în viitor... Mult 
succes, „Șurubiță** !

Viorel TONCEANU

DE SPECTATORI
resc. Dar realizatorii au vrut să 
rezolve, dintr-un foc, mai toate 
problemele fotbalului, de la ra
cola] și instruire prin film pînă 
la brutalități și incorectitudinea 
unor arbitri, uzînd și abuzînd de 
talentul comicilor Dem Răduiescu 
și Ștefan Bănică, fără un rezultat 
cît de cît palpabil. In schimb, 
filmul dispune de numeroase sec
vențe din arhiva de aur a fotba
lului mondial și românesc, pe 
care le animă vocea binecunos
cută a lui Cristian Țopescu. Sîn
tem siguri că pentru adulți fruc
tificarea mai abilă numai a aces
tor comori de cinematecă ar fi 
fost suficient pentru a-i satisface. 
Dar ambiguitatea intențiilor — pe 
plan faptic și moral — face ca 
filmul să eșueze, în primul rînd 
din vina celor care l-au gîndit, 
l-au țesut ițele și i-au condus 
mișcările, și abia pe urmă din 
pricina teatralismului, a jocului 
factice, a neverosimilității perso
najelor. O noțiune atît de fru
moasă și plină de nobil înțeles 
ca „fair-play“-ul ar fi meritat un 
film măcar onorabil.

Victor BANCIULESCU



în căminele culturale și casele de cultură

PRIMIȚI CU CĂLDURĂ SPORTUL
IN SEZONUL RECE?

venit vremea rece.
i să se mute, 

bazine acoperite. Concomitent se impune găsirea unor 
care să se poată organiza întreceri, 
tenis de masă, discipline prezente în 
iarnă a „Daciadei". în acest context, 
sprijinul pe care îl pot da sportului, 

culturale de la sate și casele de cul

O parte din activitatea sportivă 
incet-încet, spre săli, terenuri șiA venit

începe 
bazine

încăperi adecvate in 
în special de șah și 
programul ediției de 
devine foarte prețios 
în general, căminele 
tură din orașe. Puncte de atracție, în acest sezon, pentru 
un-mare număr de tineri, ele pot deveni în egală măsură 
așezăminte atît ale culturii, cit și ale sportului. Este motivul 
pentru care, încă din ianuarie 1974, Consiliul culturii și edu
cației socialiste, C.N.E.F.S. și Uniunea Tineretului Comunist au 
stabilit împreună „Măsuri privind intensificarea activității spor
tive de masă în căminele culturale”.

Ce se realizează din aceste măsuri ? lată cîteva din con
statările raidului organizat cu sprijinul corespondenților noș
tri la căminele culturale din cinci județe ale țării : Ilfov, 
Dîmbovița, Sibiu, Mehedinți și Galați, ca și în case de cul
tură ale tineretului din Capitală.

ci inițiativă frumoasă am !n- 
tîlnit și la „Universal Club", 
din Sectorul 3 : ziua de luni 
este consacrată sportului. In 
sala mare se fac atunci ame
najări speciale, amplasîndu-se 
patru mese de tenis, o „linie* 
de jocuri de șah, iar la dispo
ziția amatorilor, cînd vremea o 
permite, stau și terenurile de 
handbal și baschet. Ni se pare 
vrednic de notat că, în aceste 
ocazii, începînd cu directorul 
clubului Nicolae Lagu, toate 
cadrele de specialitate sînt la 
datorie. Mai mult, îl găsim pre
zent și pe prof. Angel Slăvu- 
țeanu, metodist la C.E.F.S. al 
sectorului, venit să dea o mînă 
de ajutor (admirabil, entuzias
mul acestui om 1).

A FOST ODATĂ...

SPORTUL ?
SĂ POFTEASCĂ I

Mai peste tot căminele cultu
rale sînt gazde bune pentru ac
tivitatea sportivă. în comuna 
Grivița din județul Galați, de 
pildă, căminul reușește să ajute 
efectiv la propagarea sportului. 
Cu un primar inimos, Dumitru 
Geană, și un director, (prof. Io
nel Stan), dornic să organizeze 
o activitate bogată, la cămin, 
sportul răspunde „prezent" în 
fiecare zi. Pe lingă activitățile 
cultural-științifice, se organizea
ză și competiții de șah și tenis 
de masă. Tot aici funcționează 
un centru sătesc de lupte. Fără 
să mai vorbim de terenul spor
tiv amenajat în preajmă și in
tens folosit. Multă solicitudine 
pentru activitatea sportivă am 
aflat și la Turnu Roșu, județul 
Sibiu. Pînă anul trecut aici se 
juca șah și tenis «de masă în 
condiții care lăsau de dorit. Din 
acest an, la dispoziția activității 
sportive s-a pus o încăpere 
nouă, frumos amenajată (prin 
muncă patriotică), frecventată 
acum de circa 150 de tineri șl 
pionieri. Cele două mese de te
nis și cele 12 table de șah sînt 
solicitate tot timpul cit este 
deschis căminul. O bună acti
vitate sportivă se desfășoară șl 
la căminele din Cujmir, Gîrla 
Mare — din județul Mehedinți 
sau Tărtășești, județul Ilfov. 
Referitor la acesta din urmă, 
am face însă o observație : in 
programul săptămînal este re
zervat prea puțin 
lui (2—3 ore !).

celuloid care lovesc masa de te
nis :

— Dacă s-ar putea, am vrea 
să jucăm și noi...

— Cum să nu ! Inserieți-vă pe 
listă și... Dacă vreți șah, avem 
o sală la etajul I.

Adresîndu-ne celor ce fac o- 
ficiul de gazde la intrare, expli
căm că și noi am venit tot pen
tru sport. Sîntem invitați atunci 
să urmărim, mai întîi, în sala 
mare, demonstrațiile de judo și 
karate care au loc în... deschi
derea serii de dans.

Așa am fost primiți la Casa 
de cultură a tineretului — „E- 
cran Club" — din Sectorul 7 
al Capitalei. Pornind de la ideea 
că tineretul iubește sportul, că 
dorește să-l practice, ne-am în
trebat : cum vin casele de cul
tură în întîmpinarea acestei do- 
rinți ? ce loc ocupă sportul prin
tre activitățile cultural-educative 
și practice în cele cinci cluburi 
ale tineretului bucureștean 7 Cău- 
tînd rîspunsuri, aflăm că la 
„Ecran-Club" se joacă tenis de 
masă, șah, există 3 grupe de 
judo — peste 150 de voinici 
își călesc voința și trupul, sub 
conducerea unor antrenori pri- 
cepuți (toți au „centura nea
gră") : Die Ionescu, Vasile Ma
nea, Florian Marinescu. Aici se 
desfășoară adevărate campiona
te ale clubului, sub genericul 
mobilizator al „Daciadei". La 
plecare, directorul Dumitru Cio- 
botaru ne spunea că pentru ti
nere există intenția să se des
chidă un cerc de gimnastică de 
întreținere.

„Modern Club" (din Sectorul 
8) este mai modest la capitolul 
sport, dar directorul, Mihal 
Georgescu, de cîteva zile în a- 
ceastă funcție, ne vorbește de 
proiecte interesante.

Vizităm „Tehnic Club* (din 
Sectorul 5), din Dealul Pis
cului „lipit" de imensul Parc al 
tineretului. Condițiile existente 
permit ca numărului mare 
tineri care vin aici să li

de 
se 

ofere, printre multe altele, și o 
tonifiantă cură de sport. în 
programul săptămînal, afișat, 
nu se suflă nici o vorbă des
pre posibilitatea de a se jlica 
șah și tenis de masă. Ni se 
spune de către directorul Nico- 
lae Stan că s-ar fi făcut ceva, 
„e drept, cam demult dar nu 
special organizat...". Păcat ! Clu
bul a avut un splendid teren 
de handbal și volei, pe care l-a 
cedat asociației sportive Dîm
bovița. Așa că ni se vorbește, 
tot la trecut, despre o echipă 
de handbal care... nu mai este. 

Un „peisaj sportiv" la fel de 
sărac am găsit și la Clubul 
„T-4". Motiv pentru care, cre
dem, ar fl interesantă o întîl- 
nire pe această temă între fac
torii de conducere din cele 
cinci case de cultură ale tinere
tului. Și poate, cu acest prilej, 
inițiativele bune s-ar generali
za. în folosul tineretului...în folosul tineretului...

Viorel TONCEANU 
Modesto FERRARINI 

concursul corespondenților 
’ ~ ' SIRIOPOL —

(cu
noștri Telemac 
Galați și Ilie IONESCU — Si-

Sînt, din păcate, și cămine 
culturale în care s-ar face orice, 
numai sport nu. O dovadă : Ia 
căminul cultural din Tălmaciu, 
județul Sibiu, ne-au întîmpinat 
Ia intrare doi brazi. „Faceți 
nuntă aici ?“, „Am făcut. Dar 
îi lăsăm, că— mai facem una", 
îi plac directorului Gelu Piloiu 
festivitățile, dar nu cele spor
tive ! La Veștem, în același 
județ, există un cămin excelent 
care nu va fi folosit pe timpul 
iernii pentru sport „Doar de 
două ori pe săptămînă — ne 
spune directoarea M. Neghină
— va rula cite un film. Atît. 
’ Foarte puțin, tovarășe direc
toare !

Cămine fără activitate sporti
vă am mâi aflat la Valea Mare
— județul Dîmbovița (parcă pă
răsit, fără program afișat, fără 
preocupare pentru sport), Go- 
deanu și Cireșu — județul Me
hedinți (cu directori insensibili 
la doleanțele tinerilor din co
mună), Pechea, Ivești, Hanu 
Conachi, Tg. Bujoru și Berești
— toate din județul Galați (lu
cru de neînțeles, întrpcît este 
vorba de comune cu tradiție în 
mișcarea sportivă).

LUNEA E CONSACRATĂ

NUNȚL DA 1

SPORT

timp sportu-

Primul start

2 '< r -Ț'-lâ

SPORTULUI.

— Dumneavoastră tot Ia seara 
de dans ?

Din rîndul celor cîțiva tineri 
Întrebați, răspunde unul arătînd 
spre holul de unde răzbate zgo
motul specific al mingilor de

Sjatul celui mai mare—

Ccnlrclc școlare dc schi din Distrifa-Nâsâud

PUȚINI SCHIAZA, 
MULȚI PRIVESC

în iama anului 
s-au constituit cele 
tre școlare de schi, 
ca 6 000 de elevi, 
Bistrița-Năsăud, federația de 
specialitate a ținut să ia parte 
la eveniment printr-un repre
zentant al său, credem noi, 
mai mult pentru a-și exprima 
acordul cu această frumoasă 
inițiativă locală, decît regretul 
de a nu fl inclus schiul din 
această parte r țării în planul 
său.

Recent, autorii inițiativei 
(C.J.E.F.S., Inspectoratul șco
lar județean, C.J.O.P.) au or
ganizat la Bistrița o ședință 
de lucru eu reprezentanții 
celor 21 de centre școlare de 
schi (Mureșeni, Tureac, Bis
trița Birgău I, Bistrița Bîrgău 
II, Fîntînele, Colibița, Sebiș, 
Lunca Ilvei, Măgura Ilvei, Ilva 
Mare, Ilva Mică, Sîngeorz Băi, 
Maeru, Rodna, Șanț, Năsăud, 
Romuli, Telciu, Parva, Rebri- 
șoara, Bistrița), la care federa
ția de specialitate nu a mai 
fost prezentă, dar ale cărei 
principale concluzii le poate 
afla și din rindurile care ur
mează.

1. Deși eele 21 de centre sînt 
situate, în 
altitudini 
practicării 
1 000 m),
pune pe schiul nordic (care, ni
meni nu contestă, îl precede 
pe cel alpin, dar ca traseu). 
Partidpanții la discuții au su
bliniat faptul că și din punct 
de vedere atractiv schiul nor
dic este net dominat de ce! 
alpin. Dar — s-a spus — schiul 
nordic, este, deocamdată, mai 
la îndemînă, întrucît nu are 
exigențele celui alpin.

2. Din cei 6 000 de elevi au 
învățat să schieze aproximativ 
20%. S-a făcut remarca — ne
plăcută — că pentru realizarea

cînd 
cen-

1972,
21 de 
pentru cir- 
în județul 

federația

majoritatea lor, la 
proprii învățării și 
schiului alpin (700— 

totuși accentul se

Pentru amatorii de articole sportive de sezon

„POFTIȚI, VA ROG, ÎN MAGAZIN!1
A nins și în ținuturile de munte ale Moldovei. 

La Piatra Neamț se cerneau fulgi de argint peste 
Pietricica și peste pădurile ce urcă spre Bicaz. 
Numeroși iubitori ai sporturilor de iarnă, înce- 
pînd cu copiii, dau fuga în aceste zile spre ma
gazinele cu articole de sezon. Ce vor găsi acolo 1 
Căutăm răspuns la această întrebare. Și, surpriză 
plăcută : în fața magazinului central de specia
litate, un camion cit toate zilele. în jurul lui, 
agitație mare. Responsabila magazinului, Maria 
Mitrea, împreună cu 5—6 fete, abia așteptau să 
fie lăsat oblonul pentru descărcare. „Au sosit la 
timp ! V-am spus eu că trebuie să vină — zicea 
responsabila.

Da, sosiseră 150 de perechi de schiuri, de mă
rimi diferite, peste 200 de săniuțe, in trei mo-

dele, 300 de perechi de patine, mănuși îmblănite, 
alte materiale sportive. Pentru acestea respon
sabila magazinului a fost ea însăși la București, 
s-a zbătut, a cerut insistent „Anul trecut am avut 
destule rreeazuri, pentru că n-am putut face față 
solicitărilor — continuă Maria Mitrea. De aceea 
acum am început pregătirile încă din vară și- 
avem de toate".

într-adevăr, rafturile sînt pline, iar în depozit 
se află suficiente rezerve : canadiene, rucsacuri, 
hanorace în cele mai diverse culori, bocanci de 
toate mărimile, mănuși, șahuri, alte și alte arti
cole. în timp ce se descărca marfa, cîțiva tineri 
întrebau : „Și cînd Ie puneți in vinzare T“ „Cînd 
le punem ? Imediat, Poftiți, vă rog, in magazin t*

bocancii, leg*- 
na corespund 

necesităților 
inventarul e-

acestui procentaj nu era nevoia 
să se creeze centre de schi.

3. Schiurile, 
turile și bețele 
nici pe departe 
(fiind vorba de 
xistent).

4 Efectuarea celor două ora 
de educație fizică săptămlnale 
(comasat) pe schiuri esta În
greuiată nu de distanțele care 
separă școlile de pirtH, ele 
fiind scurte, ci de necunoaște
rea de către unii profesori de 
educație fizică a metodicii de 
predare a schiului la elevi. 
S-au cerut, astfel, lecții-model 
tipărite, elaborate de federația 
de specialitate, în colaborare 
cu M.E.L și Organizația Pio
nierilor.

5. La concursurile organizate 
(interclase, interșcoli etc.), 
unii profesori de specialitate 
își uită atribuțiile, preocupln- 
du-se mai mult de buna lor 
dispoziție, decît de ceea ce 
fac sau ar trebui să facă elevii.

6. Deși s-a stabilit ca orele 
de educație fizică în trimestrul 
II al anului școlar să se efec
tueze pe schiuri, s-a admis to
tuși, ca, acolo unde lipsește 
materialul necesar, să se re
curgă la săniuș sau chiar la_’ 
șah.

După ce în ședința de lucru 
cineva a rostit „Asta-i trupa, 
cu ea defilăm !“, noi am cerut 
îngăduința de a sonda opiniile 
celor prezenți prin intermediul 
unui chestionar verbal, conți- 
nînd cîteva întrebări, cu răs
punsuri DA sau NU, exprimate 
prin ridicarea de mină. Bilan
țul, mai mult negativ decît 
pozitiv, al celor 5 ani de exis
tență a centrelor a înfierbîn- 
tat într-atlt spiritele, în sen
sul bun al cuvîntului, înctt 
ne-a îndreptățit să dăm crezare 
sincerității cu care au răspuna 
NU, în unanimitate, cei pre
zenți, la întrebarea : „Sîntețl 
mulțumit, cit de cit, de activi
tatea personală ?“, și eu care 
au răspuns DA, tot în unani
mitate, la întrebările : „Simt 
toți copiii dorința de a schia 7“« 
„Se poate completa inventa
rul — schiuri, bocanci, legă
turi, bețe — prin autodotare, 
din resurse proprii și prin 
muncă patriotică

Dacă așa vor sta lucrurile, 
deci dacă aceeași „trupă" va 
defila altfel, probabil că, peste 
cîțiva ani, federația de spe
cialitate va lua în considerare 
și acest județ, în care propor
țiile vor arăta invers decît în 
prezent, adică : cei mulți schia
ză, cei puțini privesc !

Horia CRISTEA



Antrenorii divizionarelor A din nou la cuvii

ECHIPA NAȚIONALĂ PRIVITĂ DIN „LABORATO
• Primul și marele selecționer rămine competiția ® Jocul naționalei a corespuns in mare măsură jocului

inspirație in propunerea unor noi candidaturi pentru lot ? Nu, o reală lipsi

După ce au abordat problemele legate direct de activitatea com- 
petițională din sezonul trecut - nivelul campionatului, potențialul 
echipelor și randamentul individual al jucătorilor - antrenorii din 

Divizia A îți exprimă opiniile asupra aspectelor legate de echipa repre
zentativă, asupra modului cum s-a desfășurat întreaga campanie a pre
liminariilor C.M.

Întrebările noastre au fost următoarele :
1. CARE CREDEȚI CĂ A FOST PRINCIPALA CAUZĂ A COMPOR

TĂRII SLABE A ECHIPEI NAȚIONALE IN SEZONUL DE TOAMNĂ?
2. CONSIDERAȚI CA EȘECUL DIN MECIUL CU IUGOSLAVIA, DE ----------------- •--------------------  ---------------- ------------- ------------ JN v[AjALA 13 NOIEMBRIE, CONSTITUIE ÎNCHEIEREA UNUI CAPITOL 

ECHIPEI NAȚIONALE SAU UN MOMENT DE TRANZIȚIE î
3. CARE SÎNT JUCĂTORII DIN ECHIPA DV. CARE AR 

PREZENȚI IN LOTUL A LA VIITOARELE MECIURI ?
4. CE ECHIPĂ NAȚIONALĂ 

PNE MIINE UN MECI î
lată răspunsurile :

PUTEA FI

AȚI ALINIA DACA ACEASTA AR SUS-

IWWWWW

TIBERIU BONE

(A.S.A. Tg. Mureș)

1. Echipa națională reflectă în vîr- 
ful piramidei stagnarea din fotbalul 
nostru. Pentru meciurile cu Spania și 
Iugoslavia n-au fost selecționați ju
cătorii cei mai in formă.

2. Sînt convins că este absolut ne
cesară o schimbare, sper, în bine I 
Trebuie analizați cu toată seriozitatea 
factorii care frînează dezvoltarea 
fotbalului nostru. Răspunderea clubu
rilor, statutul jucătorului, cadrul orga
nizatoric sînt cîteva capitole cărora 
este necesar să li se acorde atenția 
cea mai mare.

3. Ispir, Hajnai și, cu timpul, Fanici.
4. Răducanu — Cheran, Sătmărea

nu II, Ispir, Vigu — Romilă, Boloni, 
Iordănescu — Lucescu — ? — Hajnal. 
Nu există, pentru moment, un vîrf 
central veritabil.

EMERICH JENEI

(Steaua)
1. Consider că echipa națională a 

obținut rezultate meritorii in grupa 
din care a făcut parte. Ea nu s-a 
putut califica datorită diferenței de 
valoare care o separă încă de parte
nerele din grupă.

2. Pentru o bună parte dintre jucă
torii care au evoluat în eehipa națio
nală, este un capitol încheiat. Pen
tru fotbalul nostru, este un moment 
de tranziție. Trebuie valorificat tot 
eeea ce are el bun, pentru obținerea 
unei reale ascensiuni, care este posi
bilă.

3. Cred că pot fi luați, în continua
re, în considerație Sameș, Dumitru 
(dacă va avea suportul moral nece
sar), Iordănescu și Moraru (acesta 
din urmă fiind tînăr și avînd calități 
care trebuie mai bine valorificate). 
Dacă se are în vedere un lot mai 
larg, de perspectivă, se pot pune spe
ranțe și in Zahiu, Stoica, Ad. Ionescu.

4. Nu mă pot pronunța.

FLORIN HALAGIAN

(F. C. Argeș)
1. Cred, în primul rînd, că a fost 

vorba de o mobilizare necorespunză
toare in momentele hotărîtoare. Alte 
cauze : evoluția slabă a jucătorilor de 
bază ; neatingerea indicilor necesari 
unui randament maxim și, implicit, a
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rajos problemele de fond ale fotbalu
lui nostru. în primul rînd, trebuie 
rezolvat statutul jucătorilor, care să 
stabilească precis obligațiile ce le re
vin.

3. Custov, Vrînceanu, Sătmăreanu 
II și D. Georgescu, ultimul cu condi
ția să participe continuu la procesul 
de instruire al echipei noastre. In 
sezonul de toamnă pregătirea lui s-a 
rezumat la acțiunile centralizate ale 
lotului.

4. Este prea devreme să mă pro
nunț. O echipă națională se alcătuieș
te și în funcție de forma Ia un mo
ment dat a jucătorilor.

GHEORGHE STAICU

(F. C. Olimpia)

tul redus al unor titulari (Cristian, 
Moraru, Dumitru, Iordănescu, D. 
Georgescu, Crișan, Cheran) ; d) ab
sența din echipă a unui „jucător-li- 
der“, cu mare personalitate și angaja
ment.

2. Ziua de 13 noiembrie reprezintă 
un moment care a verificat nu numai 
echipa națională, ci întreaga concepție 
despre fotbal a conducerii noastre 
sportive și fotbalistice, a antrenorilor 
și jucătorilor noștri. Punct final sau 
tranziție ? Amîndouă !

3. Deocamdată doar Nedelcu, cu 
condiția unei totale schimbări a men
talității în pregătire, joc și refacere.

4. Dacă, intr-adevăr, ar juca... mii- 
ne : I. Gabriel — Tilihoi, Păltinișan, 
Dinu, Ciocîrlan — Lața, Volaru II, 
Rădulescu — Anghel, Radu II, Sălă- 
jan.

formei sportive ; acordarea unei în
crederi exagerate unor jucători . care, 
s-au comportat slab în campionat și 
în Cupele europene.

2. Ziua de 13 noiembrie a confir
mat marile lipsuri din fotbalul nostru 
și ar trebui să constituie, cu adevărat, 
un moment de cotitură în activitatea 
viitoare.

3. Cristian, Speriatu. M. Zamfir, 
Bărbulescu, Radu II. Doru Nicolae, 
toți jucători cu posibilități și de per
spectivă.

4. Bathori I — Cheran, Sameș, Săt- 
măreanu II, Vigu — Romilă, Bălăci 
(Iordănescu), Boloni — D. Nicolae 
(Crișan), D. Georgescu, C. Zamfir (D. 
Nicolae).

ANGELO NICULESCU

1. Comportarea foarte slabă a fost 
determinată de doi factori : nerespec- 
tarea sarcinilor de joc și valoarea 
deosebită a adversarilor.

2. Se poate vorbi de o nouă etapă, 
în funcție de modalitățile de îmbună
tățire pentru care se va opta. Nu vor 
trebui ocolite, după părerea mea, baza 
materială, selecția, condiția jucătorului 
de fotbal.

3. Kaiser.
4. Echipa aliniată la Zagreb.

DUMITRU NICOLAE-NICUȘOR

(Sport Club Bacău)

(Politehnica Timișoara)
1. Consider că selecția n-a cuprins 

pe cei mai valoroși și pe cei mai in 
formă jucători. S-au făcut și promo
vări curajoase, dar, din păcate, res
pectivii n-au confirmat încrederea cu 
care au fost investiți. Și poate că nu 
este numai vina lor.

2. Ziua de 13 noiembrie ar trebui 
să reprezinte un start spre maturiza
rea fotbalului nostru, pentru că eu 
consider că s-a căzut la examenul fi
nal tocmai din lipsa acestei maturități. 
Nu spun ceva nou, anume că fotba
liștii noștri nu știu să depășească mo
mentele decisive. Asta nu elucidează 
însă problemele de fond ale fotbalului 
nostru, la care căutăm de foarte mul
tă vreme rezolvări, pe plan organiza
toric mai cu seamă.

3. Mehedințu, Anghel, Volaru II și 
probabil Roșea.

4. Sînt consecvent propriului meu 
principiu. Intîi i-aș titulariza pe Rădu
canu, Dinu și Lucescu și după aceea 
i-aș căuta pe ceilalți.

ION NUNWEILLER

(Dinamo)

1. Aș enumera următoarele cauze : 
forma slabă a tuturor componenților 
lotului care, dealtfel, s-a reflectat și 
în campionat, infatuarea unora dintre 
jucători care se cred de neînlocuit, 
ușurința cu care a fost tratat meciul 
cu Iugoslavia, toată lumea fiind con
vinsă că nu ne poate scăpa califica
rea. Cu alte cuvinte, superficialitatea 
generală specifică fotbalului nostru !

2. A venit timpul să se trateze cu
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1. Nu mă pot pronunța.
2. Ziua de 13 noiembrie ar trebui 

să însemne un început de creștere 
masivă a tinerelor cadre. Echipa na
țională nu trebuie să aștepte ce-i vine, 
ci trebuie să se organizeze în așa fel 
munca incit să apară acei jucători de 
care are nevoie fotbalul românesc.

3. Mulțescu.
4. N-aș putea da, pe loc, o formulă 

de echipă. Știu doar că m-aș opri la 
elementele cele mai valoroase, fără a 
ține seama de vîrstă, pentru că pre
tutindeni selecția se face țlnînd seama 
de valoarea și forma sportivă a fot
baliștilor.

MIRCEA RADULESCU

(Sportul studențesc)
1. Comportarea foarte slabă a echi

pei naționale nu poate fi separată de 
comportarea echipelor noastre de 
club, de fotbalul nostru în general. 
Consider ca greșită aprecierea potrivit 
căreia principala cauză ar fi fost formu
la de echipă utilizată la meciul cu 
Iugoslavia.

2. Pentru a spera în formarea unei 
echipe naționale solide, cu o capaci
tate constant bună și curajoasă în vi
itor, consider că trebuie schimbat sti
lul de muncă la toate nivelurile.

3. Rădulescu, cu certitudine, și Ior- 
gulescu care merită a fi urmărit.

4. ? — Cheran, Sătmăreanu II, Sa
meș, Lucuță — Bălăci, Boloni, Rădu
lescu — C. Zamfir (Anghel), D. Geor
gescu, D. Nicolae (Crișan).

ION IONESCU

(U.T.A.)
1. a) Refacerea incompletă și neco

respunzătoare a componenților lotului 
in perioada verii, după marile efor
turi din primăvară ; b) supraestima- 
rea forțelor proprii și angajarea sub 
nivelul cerut în jocuri ; c) randamen

1. Forma foarte slabă a unor jucă
tori ca Dumitru, Iordănescu, Zamfir, 
Dudu Georgescu, Moraru.

2. Nu poate fi vorba de încheierea 
unui' capitol. Trebuie să fie un mo
ment de tranziție, dar acesta numai 
în funcție de măsurile care vor fi lua
te privind obligațiile jucătorilor de 
fotbal.

3. Lunca

4. Lotul din partidele cu Spania și 
Iugoslavia a cuprins, în proporție de 
75’/«, tot ce are mai bun fotbalul nos
tru la ora actuală. Bălăci ar fi tre
buit să joace in partida cu Iugoslavia 
de la București.

VALENTIN STÂNESCU

(F. C. Petrolul)
1. Randamentul slab al unor jucă

tori de Ia care se aștepta foarte mult. 
Meciul cu Iugoslavia a fost un mo
ment de cădere cum au mai fost și al
tele în istoria echipei naționale (Zu
rich, Helsinki, Blois).

2. Majoritatea jucătorilor care au a- 
părat culorile naționale în toamna lui 
’77 sînt foarte tineri, promovați în 
ultimii 2—3 ani. Deci nu pot fi dați 
Ia o parte dintr-o dată. Cu ei va tre
bui să se lucreze, în continuare, mai 
mult decit s-a făcut pînă acum.

3. Deocamdată nu avem. Pentru 
perspectivă, da ! Angelescu, Simaciu, 
Butufei, Gh. Dumitrescu.

4. Jucătorii tineri din partida cu 
Iugoslavia pot fi menținuți. I-aș mai 
adăuga pe Răducanu, Dinu și Bălăci.

CONSTANTIN DELIU

(Universitatea Craiova)
1. Socotesc că principalul motiv al 

necalificării la C.M. din Argentina este 
infatuarea majorității jucătorilor din 
lot ceea ce a dus la nerespectarea 
pregătirilor la cluburi și, deci, la o 
participare sub randamentul lor la 
jocurile de campionat, chipurile pen
tru a se menaja în vederea partidelor 
echipei naționale ! Trebuie să mai a- 
daug indisciplina și viața dezordonată 
* celor selecționați : Zamfir, Troi,

• PRIMA MANȘA A FINALEI CUPEI BALCANICE intercluburi, ediția 1976, se va 
disputa miercuri, 14 decembrie, la Sofia. Se vor întîlni Slavia Sofia și Panathinaikos 
Atena. Meciul va fi condus de o brigada de arbitri din țara noastrâ alcătuită din 
Constantin Dinulescu, Radu Șerban și Gheorghe Retezan.

• SELECȚIONATA DE PERSPECTIVA LA SAN REMO. Federația italiana de spe
cialitate organizează Intre 16 și 26 decembrie, ia San Remo, un turneu internațional 
de juniori la core vor participa opt echipe. Prima dintre formațiile străine invitate a fost se
lecționata de perspectiva a țârii noastre, alcătuita din juniori nâscuți după 1 au
gust I960. Din lotul care va face deplasarea (pregătit de antrenorii Ion Voica și 
Bujor Hălmăgeanu) vor face parte Nițu și Turcu (F.C. Argeș), Paris. Marînof și Dinu 
(F.C. Constanța), Ivana (Gloria Buzău), llîe (A.S.A. Tg. Mureș), Predoi și Ene (Li
ceul Pajura) și alții.

ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI
• ANCORA GALAȚI — F.C. CONSTANȚA 0—1 (0—1). Partida s-a disputat miercuri 

dupâ amiază. Singurul gol al meciului a fost marcat de Buduru în min. 43.

• MECIURI INTERNAȚIONALE LA SATU MARE Șl BAIA MARE. F.C. Olimpia Satu 
Mare a jucat marți, pe propriul teren, cu formația Goverla din Ujgorod (U.R.S.S.). 
Partida s-a încheiat la egalitate 0—0. Două zile mai tîrziu, oaspeții au evoluat la 
Baia Mare, unde au întîlnit pe F.C. Boia Mare. Scor : 6-1 (4—0) pentru gazde. Go
lurile au fost marcate de Terheș (min. 10), Sepi (min. 18), Sabâu (min. 29), Roznai 
(min. 37), Coman (min. 49), Radu (min. 51), respectiv Condruc (min. 62 — autogol).

• COMISIA DE DISCIPLINA l-a suspendat pe Cirțu și Lung (Universitatea Cra
iova) pe 4 și, respectiv, 2 etape pentru injurii aduse arbitrului. Totodată, s-a hotă- 
rît suspendarea pe un an a președintelui secției de fotbal a clubului craiovean, Ro-. 
mulus Dumitriu, care a adus și el insulte arbitrilor. Pentru atitudine nesportivă față 
de spectatori, Bălăci (Universitatea Craiova) a fost suspendat pe o etapă.

• IN MECI RESTANȚA DIN CAMPIONATUL DIVIZIEI C (seria a Vll-a - din etapa 
a XV-a) : UNIREA DROBETA TR. SEVERIN - PROGRESUL BAILEȘTI 1-0 (0-0). A 
marcat Olteanu din lovitură de la 11 m. în urma acestui rezultat Progresul Băilești

.(cu 14 p — golaveraj 17—20) a rămas e locul 9 în clasament, iar Unirea (cu 13 p
— 27—34) a urcat de pe poziția a 14-a pe locul 11.
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2. Ziua de 13 
constituie cădere; 
capitol nereușit d
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4. Antrenorul 

mai multă exper 
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cuție, poate chia 
lui 1978.

4. Iordache — 
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Retrospectivă la sfîrșîtul turului Diviziei A
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OLA

fotbaliști și să dea startul intr-un nou 
ciclu al fotbalului în general, nu nu
mai al echipei naționale. Subliniez 
însă că acest nou start, dacă nu se va 
bucura de măsuri eficace, va duce 
la greșeli asemănătoare, mai devreme 
sau mai tîrziu.

3. Kun.
4. Sînt un vechi prieten al lui Ște

fan Covaci. Am jucat în aceeași e- 
chipă. Consider că propunerea unei e- 
chipe naționale nu este o imixtiune în 
treburile lui Ștefan Covaci, ci un util 
schimb de păreri : Naște (Windt) — 
M. Zamfir, Sătmăreanu (stoper de 
marcaj), Ștefănescu (libero), Koller — 
M. Răducanu, Boldni, Rădulescu — 
Anghel, Radu II, Doru Nicolae.

de aici". Fot- 
bătălie în marș.

dizările : „pînă aici, 
balul este o veșnică 
Iar fotbalul nostru trebuie să accele
reze pasul, fără să aștepte „un capi
tol nou“, deoarece acest capitol nou 
se află tot în sinul „capitolului vechi".

3. Naște, Bucu, Romilă, Ciocîrlan.
4. Nu pot propune o echipă națio- 

lucru ca o
în gîndurile selecționerilor, 
pentru că am fost și eu se- 
și chiar alături de Ștefan

nală, considerînd acest 
imixtiune
Spun asta 
lecționer, 
Covaci.

ȘTEFAN COIDUM

(F. C. Corvinul)

NICOLAE PROCA

peWlă- 
conse- 

e dusă 
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(C. S. Tîrgoviște)

ebuie să 
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! și con- 
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orespun- 
itivă a

lui 1979. 
în dis- 

•imăvara

ifănescu, 
u (Haj- 
nescu — 
idulescu.

1. Am respectat întotdeauna pe co
legii de breaslă. Nu cunosc nimic con
cret despre echipa națională, atîta 
timp cit nu am fost consultat.

2. Dacă F.R.F. ar fi luat în consi
derare problemele ridicate de unii an
trenori — printre care și eu — cu o- 
cazia unor consfătuiri, propuneri cp 
vizau direct îmbunătățirea activității 
fotbalistice, poate că ziua de 13 no
iembrie 
ție.

3. Nu
4. Nu

nu ne-ar fi pricinuit o decep-

am nici o propunere, 
mă pot pronunța.

ILIE OANA

pârerea mea, în Spania,
mijlocașii au avut o pres-

... Meciul a fost pierdut de
portar. în jocul eu Iugoslavia,
s-a greșit tactic, cu gîndul la o victo
rie categorică cu orice preț, cînd se 
impunea apărarea unui avantaj mi
nim.

2. S-ă încheiat un capitol cronolo
gic, legat de o ediție a C.M. La mo
dul figurat, s-a mai încheiat un capi
tol, dacă acceptăm să nu repetăm, in 
perspectivă, greșelile comise. Trebuie 
revitalizați toți factorii răspunzători : 
antrenori, jucători, conducători.

3. Lucescu.
4. în orice caz, nu ar trebui să, lip

sească Răducanu, Sătmăreanu II, Sa
me?, Boldni, Lucescu, D. Georgescu.

CICERONE MANOLACHE

1. După 
fundașii și 
tație bună, 
portar. I_

KRDT
(Politehnica lași)

(F.C.M. Reșița)

hor)
< _taetice 

si
sen • 

ă liniile 
<•>?. to.iii, 
ă reprc-

trebui să 
ații de

1. Principalul motiv al comportării 
slabe »■ echipei naționale in toamnă 
este... rezultatul de Ia Zagreb. Acest 
rezultat a determinat supraestimarea 
forțelor de către jucătorii noștri, cu 
implicații, cred, în mai multe direcții 
și, aș spune, mai ales în direcția ne- 
respectării indicațiilor tactice. Doar 
așa se poate explica rezultatul cu 
Iugoslavia, de-a dreptul bizar ca scor 
și ca evoluție a scorului.

2. Nu-mi plac defalcările și perio-

1. Cred că la elubnri nu B-a mun
cit suficient pentru buna pregătire a 
jucătorilor.

2. Consider că este un moment de 
tranziție. Trebuie să mergem înainte 
păstrlnd, valorificînd mai bine ceea 
ce a fost și este bun.

1 Portarul Windt
4. Aceeași echipă care a fost ali

niată și în ultimul meci, cu Iugo
slavia, dar avîndu-I pe Răducanu în 
poartă. Eventual ar mai putea juca 
Dinu și Bălăci.

sus, se desprind citeva idei 
dealtfel, in majoritatea râs-

consideră - cum 
naționale, rezuf-

shnkienilov 
tea echipei
i pot fi despărțite de munca 
(burilor în direcția instruirii, 
cință, REPREZENTATIVA ESTE 
. Existind ți unele erori de 
cu nimic datele problemei : 
IEPREZENTATIVEI SiNT LO
IALULUI NOSTRU I
ireciară că se impun măsuri 
>ate aspectele - foarte des 
TOR - CLUB - ANTRENOR" 
etrecut lucrurile in alte oca- 
ffiniînâ înscrise doar intr-un 
urmărească cu exigență, cu 
narea ior in fapte, in reali-

ința furnizării un<w elemente 
întărească latul reprezentativ 

de satisfacție ; din suges- 
reduse ca număr), consta- 
amJnth dealtfel, noile pro

ci un grup de elemente co
ate aspectele.

• înseși răspunsurile la ultime întrebare - formata 
unei echipe naționale care ar fi aliniată {teoretic) mii- 
ne - demonstrează arta îngustă a selecționăm devreme 
ce, făcind o echipă pe bora totolizării sugestiilor ea 
arată astfel : Răducanu - Cherem, Sătmăreanu II, Se
meț (Dinu), Vigu (Hajnal). - Bataei (Romilă), Bălani, 
lordănescu (Rădulescu) — Crițan (D. Nicolae, Anghel), 
D. Georgescu, Lucescu (C Zamfir). Cum se vede, toți 
acești jucători (i-am trecut ta formația de mai sus pe 
cei care au primit mai mult de un vot) au făcut parte 
din lotul reprezentativ in trecutul mai apropiat sou mai 
depărtat.

Problema echipei naționale, văzută de antrenorii pri
mului eșalon, nu reprezintă altceva decit atragerea a- 
tenției asupra necesității îmbunătățirii muncii în direcția 
unei selecții cit mai echilibrate, mai prompte (în di
recția scoaterii ta iveală a oricărui element fmâr dotat, 
dar și a luării în vedere a formei jucătorilor in momen
tul respectiv) ; se cer perfecționări și în privința unei 
mai active colaborări a antrenorilor de ta cluburi cu 
tesponsabilii ioturilor, colaborare bazată pe deplină sin
ceritate și obiectivitate. Dar, peste aceste deziderate 
rămîn cele de bază, fundamentale, care se referă ta 
MUNCA DE INSTRUIRE, ta MENTALITATEA jucătorilor, 
1a APLICAREA CELOR MAI PERFECJIONATE METODE 
DE PREGĂTIRE, ta muft discutata problemă a IDEU DE 
JOC a selecționatei, idee care trebuie efaborată, apli
cată și perfecționată in campionat.

LIDERI FARA AMBIȚII
datorită golavera- 
imia) și număru- 
mare de victorii 

feroviarilor du
pă cum se vede, 
sste echilibrată, 
&, dar totodată 
o coborire valo- 

nivelul ntedlu 
(iilor din divizia, 
t nsfculiima eia- 
utatăJP duminica 
□ e-ay oferit nenu- 
premple ta acest 
K^empla, in sc-

ria I, principalele candi
date la șefia seriei, Gloria 
Buzău și F.C.M. Galati, 
au evoluat în deplasare 
și au pierdut in fața Ol
tului Sf. Gheorghe și, res
pectiv, S.C. Tulcea ; ta 
seria a Il-a, dintre frun
tașe a cîștigat doar Chi
mia Hm. Vilcea deoarece 
a. jucat acasă ; ta seria a 
IlI-a, ta derbyul F.C. Baia 
Mare — C.F.R. CIuj-Napo- 
ca, feroviarii ne-au arătat 
încă o dată că echipele

se comportă la poluri e- 
puse, in raport cu terenul 
pe care Joacă : acasă to
tul pe ofensivă, iar ta 
deplasare — se apelează 
chiar la anti-joe pentru a 
scăpa cu fata curată, pen
tru ca eventual să „ciu
pească” un rezultat de e- 
galitate.

Va aduce etapa de inli
ne o noutate ta această 
deloc îmbucurătoare stare 
de lucruri 7

GRAMUL SI ARBITRII ETAPEI A 16-a \\\\\\\\^

W-
Buzău : Fr. Coloși 

♦-"ini : R. Stîncan 
i : M. Moraru 
N. Petri ceanu 

.-£ Galați : T. Ba- 
>ria Tecuci : G Szi- 
a — Relonul Săvi- 
.R. Pașcani — F.C. 
teagul roșu Brașov 
doara).

Șoimii Sibiu : C. 
nirea Alexandria — 
ști) • Rapid Bucu- 
t (Craiova) • Di- 
Raab (Cîmpia Tur- 

urești : V. Ci o cil teu

(Craiova) • F.C.M. Giurgiu — Carpați Sinaia : M. Buzea 
(București) a Autobuzul București — Gaz metan Mediaș : 
S. Drăgulici (Drobeta Tr. Severin) • Muscelul Cimpulung 
— Chimia Tr. Măgurele : Gh. Racz (Brașov) a Electroputere 
Craiova — Metalul București : O. Streng (Oradea).

SERIA A lll-a : a Victoria Colan — C.F.R. Timișoara : FI.
1 _ —. . Bistrița — Minerul Moldova

T. Andrei (Sibiu) • Mureșul Deva — Chimica Tîr- 
C. Manușaride (București) a U,M. Timișoara —

Cenea (Caracal) • Gloria 
Nouă : “ ‘ ‘ ‘
năveni . __ _____ T____  , , . _
Metalurgistul Cugir : C. Petreci (București) • Avîntul Reghin — 
„U" Cluj-Napoca : O. Anaerco (Satu Mare) — se dispută 
la Mediaș • Victoria Cărei — Dacia Orăștie : M. Fediuc 
(Suceava) • F.C. Baia Mare — Minerul Lupenî : Gh. Ju- 
can (Mediaș) g C.I.L. Sighet — Aurul Brad*: I. Rus (Tg. 
Mureș) • C.F.R. Cluj-Napoca — Armătura Zalău : L Igna 
(Arad).
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în toate lucrările despre fotbal, TEHNICA 
ocupă, firesc, un loc important. Factor spe
cific, determinant în jocul de fotbal, el este 
tratat în mai multe capitole, insistîndu-se 
asupra fiecărui procedeu, asupra metodelor 
și mijloacelor de însușire, perfecționare și 
menținere, în str-însă1 legătură cu ceilalți 
tori : fizic, tactic, psihic.

Se știe deci totul la această materie, 
recunoaște rolul predominant, dar, în 
din urmă, în teren se constată o discre
panță între teoretic și practic.

CE NE SPUN FAPTELE î...
...Nimic altceva decit ceea ce ne-a arătat, 

etapă de etapă, Campionatul Diviziei A : 
preluări defectuoase, chiar și la înaintași 
(Troi — Steaua, Marcu — Univ. Craiova, 
Florescu — F.C. Bihor, Leșeanu — F.C. Ar
geș, Mathe — F.C. Olimpia, Both II — 
A.S.A. Tg. Mureș ș.a.), pase, simple, defec
tuoase (lista ar cuprinde prea multe nume), 
șuturi imprecise, anemice care nu pun nici 
un fel de probleme portarilor.

Și cum în fotbalul de azi, aspru, competi
tiv, nu se mai poate vorbi decit de o TEH
NICĂ UTILITARA, pusă în slujba jocului, se 
impune a insera în prezentele rînduri și alt 
gen de erori (evidente in evoluția unor ju
cători ai primului eșalon fotbalistic), cum 
ar fi pasa fără conținut tactic — o transmi
tere fără simț de răspundere la partenerul 
cel mai apropiat, nu cel mai bine plasat — 
„căratul" inutil al balonului (de o bună 
parte dintre componenții liniilor mediane, 
dar îndeosebi de Livciuc — F.C. Constanța, 
Bora — F.C.M. Reșița, Ghergheli — F.C. 
Bihor, Ion Ion — Steaua, lovănescu — F.C. 
Argeș, Leac — U.T.A. etc.) și driblingul ex
cesiv, meteahnă pregnantă la Răducanu — 
Steaua, Al. Moldovan — Dinamo, Bucurescu 
— Jiul, Cîrțu — Universitatea Craiova, Flo- 
rea — S.C. Bacău, Lupău — F.C. Bihor ș.a. 
Toate aceste insuficiențe, aparținînd ambe
lor mari categorii — tehnicii de bază, dar 
și celei utilitare — explică, în bună măsură, 
nivelul scăzut din punct de vedere tehnic 
și spectacular al multora dintre jocurile 
desfășurate în prima parte a campionatului. 
De unde și următorul bilanț, de neinvidiat, 
stabilit ușor printr-un efort de memorie : 
nici un meci care, pe parcursul turului, să 
merite un calificativ foarte bun, doar citeva 
partide de bună factură, ca A.S.A. Tg. Mu
reș — Politehnica Timișoara, Politehnica 
Timișoara — Universitatea Craiova, F.C. Ar
geș — A.S.A. Tg. Mureș, Politehnica Iași — 
Dinamo, Steaua — Dinamo.

CIZELAREA TEHNICII, UN PROCES 
CONTINUU

A vorbi despre inabilități, la capitolul teh
nica de bază, ale unor jucători cu vechi 
ștate de serviciu în Divizia A este jenant 
și uneori chiar inutil, cunoscut fiind faptul 
că de la o anumită vîrstă asemenea deprin
deri greșite nu mai pot fi înlăturate com
plet La ceilalți jucători, încă tineri — și 
pentru care perfecționarea reprezintă un 
proces continuu — antrenorii pot și trebuie

fac-

i se 
cele

să intervină cu retușurile necesare, pbescri- 
indu-le, in afara antrenamentelor colective, 
o pregătire individuală, migăloasă, intensă. 
Asemenea violonistului, re repetă la infi
nit partitura, și jucător: ., dornic să atingă 
treptele cele mai înalte ale măiestriei fot
balistice, trebuie să repete de zeci și sute 
de ori, pînă cînd diferitele procedee (prelua
rea, protejarea balonului, driblingul, pasa, 
șutul la poartă etc., etc.) vor fi executate cu a- 
curateță, devenind pentru el „act reflex", o 
a doua natură. Firește, autoritatea antreno
rului se va face simțită și în cazul acelor 
jucători care — „cărînd" sau driblînd exce
siv — demonstrează că nu respectă discipli
na de joc.
A PASA, A DRIBLA, A ȘUTA - IN VITEZĂ

Dar pentru a servi întrutotul jocul ac
tual, tehnica utilitară de care vorbeam se 
impune a fi înțeleasă, firește, în corelație și 
cu factorul fizic, fotbalul modern însemnînd, 
cum se știe, la ora de față, o permanentă 
mișcare, acțiuni individuale și colective pur
tate într-un tempo susținut, cu un angaja
ment exemplar, în condiții de mare viteză.

Or, cite din meciurile turului Diviziei A 
au însumat, pe parcursul celor 90 de mi
nute, aceste atribute ale tehnicii utilitare, 
în viteză ? Din păcate, nici unul. Pentru 
simplul motiv că, în genere, profilul antre
namentelor divizionarelor A nu concordă cu 
cel al jocului actual, cu 
gazon.

Se joacă lent, întrucît 
antrenamente execuțiile 
tuează Ia parametri înalți, 
tensitate, în condiții cît mai apropiate de 
joc.

Care sînt aceste puține ședințe de pregă
tire model ?

De regulă, cele care urmează unui eșec 
al echipei reprezentative, conjunctură în care 
divizionarele A se „bucură", în sfîrșit, de 
prezența antrenorilor federali, sosiți Ia cluburi 
pentru a controla, în final de sezon, modul 
de trecere a unor teste, netrecute în prea
labil de „tricolori". Manieră de lucru total 
defectuoasă. „De un mai mare folos ne vor 
fi — apreciau, recent, mulți dintre antrenorii 
divizionarelor A cu care am discutat — 
măsurile forului conducător al fotbalului 
nostru care se preconizează și îndeosebi ace
lea menite să reglementeze, pe baze reale, 
concrete, relația jucător-club".

Așteptate de mult, aceste măsuri vor face, 
credem, posibil, între altele, și acel autocon
trol din partea fiecărui club, a fiecărui an
trenor, mult mai eficient în primul rînd prin 
caracterul lui permangnt. Ceea ce nu va ex
clude, după un timp, supracontrolul (nu 
doar constatativ) aparatului specializat al 
F.R. Fotbal.

Este, oricum, o cale mai dreaptă de reali
zare a dezideratului unanim de creare, și în 
fotbalul nostru, a JUCĂTORULUI COM
PLET, MULTILATERAL, ÎNARMAT ÎNAIN
TE DE TOATE CU O TEHNICĂ DE CON
CURS.

, S. C. BACĂU,nauonală w _ _
« irnuon VIZfAZA Al DOILEA TITLU

Divizia

realitățile de pe

Ia foarte puține 
tehnice se efec- 
de volum și in-

Paharnicii (portar), David, 
Marchitan, Filip, Borcea, 
Rachieru, Ifrim (fundași), 
Pant, Ursică, Huțan (mijlo
cași), Verigeanu, I. Marin, 
Popescu și Carabela (ata- 
canți), acesta este lotul lui 
Sport Club Bacău, „campioa
na de toamnă" a celei de a 
doua ediții ă diviziei naționale 
de juniori. Echipa pregătită de 
Dumitru Chiriță s-a instalat 
In fruntea plutonului celor 18 
divizionare de juniori încă 
din startul competiției și, 
deși a cedat surprinzător în 
final citeva puncte, a reușit 
să se mențină* pe primul loc. 
Jucătorul cel mai dotat al 
liderului se numește Florin 
Verigeanu. El este și căpita

1010 PRONOSPORT IKfOP'lEAlA
NUMERELE EXTRASE LA TRAGEREA LOTO 

din 9 DECEMBRIE 1977 : extragerea I : 33 55 
5S 1 29 TI 30 32 90 ; extragerea a n-a : 7« 59 
2 49 S3 79 28 45 6S. Fond total de clștiguri 
din care 337.732 lei report.

948.537

4 DE- 
25% a

2,25 a 25.431 lei ; Cat. 3 : 10 
: 65 a 880 lei ; Cat. 5 : 202,50 
1.430 a 100 lei. Report catego-

CIȘTIGURILE TRAGERII LOTO 2 DIN 
CEMBKIE 1977. Categoria 1 : 1 variantă 
50.000 lei ; Cat. 2 :----- " — ' ' ~ '
a 5.722 lei ; Cat. 4 
a 200 lei ; Cat. C : . _
ria 1 : 7.219 iei. Cîștigul de 50.000 lei jucat pe 
o variantă 25% a fost obținut de GHITA ION 
din Cetatea, județul Dolj.

CIȘTIGURILE TRAGERII EXCEPȚIONALE 
LOTO DIN 29 NOIEMBRIE 1977. FAZA I : Ca
tegoria 1 : 1 variantă 25% a 17.500 lei ; Cat. 2 : 
I variante 25% a 6.250 lei ; Cat. 3 : 8,75 a 16.680 
lei sau 
U.R.S.S.
Cat. 4 : 
Cat. c : 
Cat. 8 ■
1.75 variante a 50.000 lei sau o excursie de două 
locuri în R. P. Polonă — R. D. Germană
— R. S. Cehoslovacă — R. P. Ungară sau în 
U.R.S.S. sau două locuri la Predeal sau Sinaia 
și diferența în numerar ; Cat. B : 5,25 variante 
a 10.000 lei sau o excursie de un loc în R. P. 
Polonă — R. D. Germană — R.S. Cehoslovacă
— R.P. Ungară săi două locuri în U.R.S.S. 
sau două locuri la Predeal sau Sinaia ; Cat. C:
14.75 variante a 4733 lei sau la alegere o ex
cursie de un loc în U.R.S.S. sau două locuri la 
Predeal sau Sinaia și diferența în numerar ; 
Cat. D : 80,25 a 870 lei ; Cat. E : 911,75 a IOT lei.

la alegere o excursie de un loc în 
sau două locuri la Predeal sau Sinaia ; 
39,75 a 3.672 lei ; Cat. 5 : 78 a 400 lei ; 
200,50 a 300 lei ; Cat. 7 : 223 a 200 lei ; 
1.657,25 a 100 lei. FAZA n-a : Cat. A :

P. R. D.

nul formației. Extrema 
dreaptă a lui S.C. Bacău, cu 
un bun control al balonului, 
conduce din zona sa, cu clar
viziune, jocul în atac al e- 
chipei. Centrările sale, opor
tune și precise, au ca scop 
angajarea vîrfului Ion Marin 
sau a mijlocașului Pant, 
urcat mereu în preajma 
careului advers. S. C. Ba
cău se prezintă cu un „11“ 
echilibrat, predispus spre 
jocul avîntat, în ofensivă, 
atît pe teren propriu, cît și 
în deplasare.

Principala sa adversară în 
disputa pentru primul loc, 
ca și anul trecut, este F.C. 
Constanța. în prima ediție a 
Diviziei de juniori F.C. Con
stanța — pregătită de L Bu- 
kossi, un fost atacant —juca 
ofensiv, marca multe goluri, 
în actualul campionat, F.C. 
Constanța — pregătită de C. 
Mareș, un fost fundaș — are 
una din eeîe mai bune apă
rări. S.C. Bacău, F. C. Con
stanța, „Poli" Timișoara (re-

♦ MARI CIȘTIGÂTORI
J l A I ei

♦

♦

Gheorghe NICOLAESCU

i Df T
M. S.G Bacău

0/
17 12

II
1

ih i
4 40-18 25

2. F.C. C-ța 17 11 1 5 32-13 23
3. Pălit. Tim. 17 9 4 4 24-11 22
4. F.C. Argeș 17 9 4 4 23-12 22
5. Steaua 17 8 4 5 27-14 20
4. ASA Tg. M. 17 8 3 6 23-19 19
7. FC Corvinul 17 6 6 5 31-27 18
8. FCM R-țai 17 5 8 4 15-16 18
8. Univ. Cv. 17 5 7 5 21-17 17

10. FC Petrolul 17 3 11 3 12-12 17
11. Pălit, lașii 17 6 4 7 20-22 16
12. Sp. stud. 17 8 0 9 17-24 16
13. U.T.A. 17 6 3 8 17-21 15
14. FC Olimpia 17 6 3 8 18-27 15
15. Dinamo 17 5 3 9 18-33 13
16. Jiul 17 4 4 9 11-24 12
17. FC Bihar 17 4 2 11 14-25 10
18. CS Tîrgav. 17 2 2 13 13-47 6

velația turului) și F.C. Ar-
geș alcătuiesc cvartetul din 
care, credem noi, se va des
prinde echipa cîștigătoare.

Clasamentul de mai sus pre
zintă o inadvertență. între 
golurile marcate și cele pri
mite există o diferență de 6 
goluri, diferență datorată 
faptului că F.R.F a hotărît 
să dea meci pierdut, cu 0—3, atît - ' — .........
C.S. 
tida 
g-a 
regulamentare.

Laurențiu DUMITRESCU 1

lui Dinamo cit și lui 
Tîrgoviște, deoarece par- 
dintre aceste echipe nu 
desfășurat în condiții

LA LOTO Șl 
PRONOEXPRES

autotu-

♦
♦
♦

Săptămînal, la tra
gerile obișnuite Loto 
și Pronoexpres creș
te numărul particl- 
pantilor care cîștlgă 
autoturisme „Dacia 
1300“ și mari premii 
in bani.

Iată-1 in fotografie 
MITREA GHEORGHE 
Focșani, jud. Vrahcea,
nul dintre ultimii ciștigiî- 
torl din luna «noiembrie 
a.c. care a intrat în pose
sia unui autoturism „Da
cia 1300".

Și ca dtasul și alți par
ticipant! au beneficiat de 
câștigurile oferite de »- 
ceste trageri :

POPESCU CONSTAN
TIN din Deva, jud. Hu
nedoara — autoturism;

IONESCU GHEORGHE _____

București 
rism ;

SIMION 
București

BUJAKI
Sa tu Mare — 34.827 lei ;

SECARA AUREL din 
Vaslui — 34.827 lei.

NU UITATI ! JUCIND 
ÎN FIECARE SAPTAMÎ- 
NA LA TRAGERILE O- 
BIȘNUITE LOTO ȘI PRO
NOEXPRES VA VEȚI PU
TEA NUMĂRĂ ȘI DV. 
PRINTRE MARII CIȘTI- 
GATORI !

NICOLAE din 
— autoturism ;
BOKBALA din ♦

♦



A devenit atletismul sport prioritar ?

NU E SUFICIENT DOAR SA ADUCEM
COPIII PE STADION!• •••

DE CE AU FOST ABANDONATE 
CONCURSURILE DE PATINAJ ARTISTIC?

La CLUJ-NAPOCA, oraș în 
care atletismul cunoaște vechi 
și frumoase tradiții și de unde, 
pe parcursul anilor, s-au ridi
cat mulți sportivi de valoare, 
campioni și recordmani, meda- 
liați la J.O. și la alte compe
tiții de amploare, am organi
zat recent o masă rotundă pe 
tema „A devenit atletismul 
sport prioritar in județul dv ?" 
Participanți : Nicolae Mure- 
șan, prim-vicepreședinte al 
C.J.E.F.S., Octavian Vidu, se
cretar al C.J.E.F.S., dr. loan 
Arnăut, antrenor emerit, pre
ședintele 
atletism, 
secretar i 
reșcezan, 
sportiv 
Gheorghe
C.S.M. Pe scurt, iată opiniile 
acestor specialiști.

I. V. : Activitatea atletică a 
constituit nu de mult obiectul 
unei analize exigente în ca
drul Biroului Comitetului jude
țean de partid, finalizată prin- 
tr-un plan de măsuri. Cunos- 
cînd capacitatea tehnicienilor 
din întreg județul, s-a trecut 
la crearea cadrului organizato
ric necesar dezvoltării atletis
mului la nivelul actualelor 
cerințe.

O. V. : Practic, am trecut la 
organizarea unor clase cu pro
fil (I—V) pe lîngă școli gene
rale din Cluj-Napoca, Dej, 
Turda, Gherla și Cîmpia Turzii. 
La această oră, avem 30 de 
asemenea clase, iar numărul 
lor se va dubla, cu siguranță, 
în viitorul an școlar. Totodată 
am organizat în Cluj-Napoca 
o Divizie școlară și o zi pe 
săptămînă a sportului, cînd 
practicarea atletismului este o- 
bligatorie. Aceste acțiuni sînt 
direct controlate de membrii 
comisiei județene.

Școlarii din 20 de 
Municipiului Cluj- 

participat în această 
un tetratlon. Chiar 
acestei acțiuni pro-

comisiei județene de 
prof Petru Killeny, 

al comisiei, loan Ve- 
director al Clubului 

școlar „Viitorul", și 
Biro, antrenor la

P. K. : 
unități ale 
Napoca au 
toamnă la 
Și reușita 
bează premise certe că atle
tismul poate avea un rol pri
oritar în preocupările sportive 
ale școlarilor. Cu două con
diții însă : toți, dar absolut toți 
profesorii să contribuie la a- 
ceastă acțiune de amploare și, 
pe viitor, să evităm greșelile 
comise pînă acum. De pildă, 
cu puțin timp în urmă s-au 
creat clase de atleți la Școa
la generală nr. 17, unitate

care, deocamdată, nu are con
diții pentru practicarea atle
tismului !...

G. B. : Pe stadion există o 
reală efervescență. în orice 
moment poți întîlni zeci și sute 
de copii. Este un lucru minu
nat, iar nouă, antrenorilor, nu 
ne rămîne decît să fim tot 
timpul cu ochii pe ei, pentru 
a-i alege pe cei mai buni. Aș 
mai vrea să subliniez un lucru 
care s-a făcut : clasele iniția
te au fost alcătuite pe anumite 
probe sau grupe de proț>e. 
Se tinde ca aici, la Cluj-Na
poca, să creăm un centru te
ritorial pentru alergătorii de 
fond și semifond. Cred că este 
mult mai bine decît dacă 
ne-am preocupa să avem și 
sprinteri, și săritori cu prăjina 
și aruncători de suliță sau de 
ciocan.

I. A. : Recent am testat 300 
de copii, din diferite școli, pe 
o distanță de 600 m, care tre
buia parcursă intr-un barem 
accesibil vîrstei lor. Ei bine, 
NICI UNUL nu a fost capa
bil să " ‘
stabilit 
deduce 
aducem 
trebuie 
și la 
fizică - _____
învățăm să alerge, să sară, să 
arunce, pînă la vîrsta de 14 
ani și abia apoi să ne gîndim 
la o specializare.

P. K. : Am o propunere : 
norma didactică a fiecărui pro
fesor să cuprindă și trei ore 
de atletism pe săptămînă. Le 
vor fi cu siguranță folositoare 
și viitorilor fotbaliști, handba- 
liști, baschetbaliști, luptători, 
seri meri sau boxeri.

I. V. : Trebuie să ne gîndim 
și la baza materială, adevăra
tul suport al acestei frumoase 
acțiuni. Se știe, la această oră 
nu avem condiții în toate șco
lile din județ pentru practica
rea atletismului. Chiar și ma
terialele lipsesc în unele locuri. 
Profesorii au nevoie și doresc 
să cumpere (cu numerar) cro
nometra, rulete etc. Acestea 
însă nu se vînd decît prin 
virament (!). Și mai este ceva. 
Am atras mulți copii spre atle
tism în această toamnă, dar 
ce se va întîmpla cu ei la 
iarnă, pentru că accesul în 
sală le este practic interzis ? Di

mineața, sala este rezervată stu
denților de la Institutul Peda-

îndeplinească baremul
De unde se poate 

că nu e suficient să-i 
pe copii pe stadion ; 

să lucrăm — mă refer 
profesorii de educație 
— efectiv cu ei, să-i

IN SALA, MICII CAMPIONI 
PE SCENĂ, MARII CAMPIONI...

Pionierii sînt pio
nieri : întotdeauna 
primii ! Au in
trat în ultima lu
nă a lui ’77 ; gata, 
au și invitat pe 
„cei mai buni 
sportivi ai anului” 
pentru a-i sărbă
tori. I-au invitat, 
săptămîna trecută, 
la teatrul unde 
joacă Făt-Frumos 
și Baba Cloanța, 
adică la „Ion 
Creangă". în sală, 
micii campioni. Pe 
scenă, mării cam
pioni. In fața mi
crofonului, acto
rul Ion Arcudeanu 
anunță : „Cea mai 
bună șahistă a 
anului 1977... (pau
ză obligatorie, pen
tru efect) pioniera 
Mădălina Stroe !„. 
(aplauze, felicitări)^ 
Mădălina, dragi co
pii, este elevă în 
clasa a IlI-a a li
ceului C. A. Rose
lli. In clasa I și 
in clasa a Il-a a 
luat premiul I la 
învățătură, iar a- 
cum, pe trimestrul 
I. are numai note 
de zece. Astă-va- 
ră, in tabăra de 
la Bucșoaia, a cîș- 
tigat „Căluțul de 
fildeș", din cadrul 
„Cupei Indepen
denței" Ia șah. 
Bravo Mădălina, 
poftipi pe scenă!..."

Din sala micilor 
campioni, Mădă
lina Stroe urcă pe 
scena unde se 
-află marii campi
oni. Adică, invita

ții de onoare : ma
estrul emerit al 
sportului Gheorghe 
Gruia, campioana 
de scrimă Ileana 
Jenei, campioana 
la tir Mariana F'c- 
odot, voleibalistul 
Gyula Bartha, lup
tătorul Ion Baciu 
și -alți sportivi 
fruntași ai țării. 
„Așadar, reia pre
zentatorul Ion Ar
cudeanu, pioniera 
Mădălina Stroe a

La teatrul 
nndc joaci 

rât Frumos

eiștigat... Ce des
chidere ai jucat in 
finală? „Siciliana”. 
Deci, ești stăpină 
și pe teorie ?._ Ce 
este cimpul de 
șah ? „O tablă cu 
64 de pătrățele"... 
Eu am auzit că 
este... „O arenă 
mititică / Fără ver
dele covor, ' Unde 
regele abdică / 
Pîn-la meciul ur
mător..."

Astfel, rînd pe 
rînd, în atmosfe
ra de basm a tea
trului, sînt prenîi- 
ați și sărbătoriți 
cei mai mici cam
pioni ai munici
piului București. 
Primesc aplauze 
și premii pionierii 
Corina Berea (Șc. 
gen. 71 — locul I

la concursul repu
blican de gimnas
tică ritmică, cat 
IV), Fiorin Rădu- 
lescn (Șc. gen. 
122 — campion la 
„libere" ; înmînea- 
ză premiul luptă
torul Ion Baciu), 
Răzvan lonaș (lie. 
N. Bălcescu — cel 
mai tehnic mini- 
baschetbalist din 
toate sectoarele 
Capitalei), echipa 
de pentatlon (fete 
și băieți) de la Șc. 
gen. 190 — locul I 
la campionatele 
republicane școla
re ; felicită Gh. 
Gruia, echipa de 
oină a Școlii ge
nerale 187 (campi
oană națională șco
lară) etc.

După al 112-lea 
premiu (pionierii 
au o mulțime de 
campioni !) s-a dat 
o pauză. în foaie
rul teatrului, expo
ziția cu echipajele 
expedițiilor „Cute
zătorii". Printre 
privitori, mici ju
doka, micromode- 
liști ori simpli 
„turiști" participan- 
ți la „Asaltul Car- 
pațjlor" (expedițiile 
„Danubius", „Fo
cul viu"), la ex
cursii de neuitat 
în Maramureș (Ca
sa pionierilor Sect. 
7) etc. Iar după 
pauză, frumosul 
spectacol în cinstea 
celor mai buni 
sportivi pionieri ai 
anului 1977 !..

Vasile TOFAN

gogic, iar după amiază, atle- 
ților fruntași.

N. M. : în mai 
ale județului, dar 
Municipiul nostru 
turi pentru ca 
devină sport prioritar nu numai 
în vorbe ci și în fapte. Condi
țiile materiale existente pot și 
trebuie să fie folosite mai ra- 
ționâî. Este de datoria noastră 
să angrenăm plenar absolut 
toți factorii cu atribuții în miș
carea atletică, să reunim efor
turile lor pentru a realiza o- 
biectivul propus. Am hotărît 
ca toți lucrătorii din C.J.E.F.S. 
să urmărească îndeaproape, să 
sprijine efectiv această acțiune, 
care va impulsiona, sînt sigur, 
nu numai atletismul, dar și 
sportul clujean în general.

Intenții bune, preocupări a- 
decvate — iată ce am reținut 
din discuțiile purtate cu cîțiva 
specialiști, tehnicieni care iubesc 
cu adevărat atletismul. Nu ne 
îndoim că lucrurile merg pe 
făgașul dorit, dar pentru ca 
sportul nr. 1 să devină cu ade
vărat prioritar este nevoie de 
mai mult. Și in primul rînd 
de sprijinul ȘCOLII, singurul 
loe unde ATLETISMUL îți 
poate implinta rădăcini adinei 
și de unde trebuie să apară 
campionii de miine.

multe locuri 
mai ales în 
se fac efor- 

atletismul să

Adrian VASIUU

A venit iarna,

Noua stagiune a patina
jului artistic s-a deschis cu 
obișnuita suită de concursuri 
internaționale, premergătoa
re campionatelor europene 
și mondiale.

în ceea ce ne privește, 
activitatea competițională in
ternă va fi inaugurată, în ac
tualul sezon, destul de tîr- 
ziu, abia la 23 februarie 
1978. La această dată a fost 
programată la Miercurea 
Ciuc o competiție interna
țională deschisă juniorilor și 
seniorilor, după care vor 
intra în scenă cei mai ti
neri patinatori, în 
republican dotat cu 
„Cupa speranțe
lor", programat tot 
la Miercurea Ciuc 
la 25—26 martie.

Analizînd calendarul com
petițional intern constatăm 
cu surprindere ca o seamă 
de 
au 
ee nu mai organizează con
cursuri cluburile și asocia
țiile sportive din Bucu
rești, Brașov, Miercurea Ciuc 
și Cluj-Napoca ? De ce nu 
se organizează concursuri la 
Galați, Ploiești, Timișoara, 
Constanța, Sibiu și în alte 
centre unde au fost construi
te patinoare 
unde, cum 
s-au înființat 
tinaj artistic 
antrenori de 
în București 
secții de patinaj, pe lîngă 
C.S.U. — I.E.F.S„ C. S. Șco-

concursul

concursuri de tradiție 
fost abandonate ! De

artifidale și 
era și firesc, 
secții de pa- 
lncadrate cu 
spedalltate ? 

activează trei

lar și C. S. Școlar nr. 2 
(antrenori Letiția Miclescu, 
V. Neagu, Al. Bărbălău, N. 
Gliga, Elena Moiș, Florea și 
Ileana Felicia Lupu), la 
Brașov există două secții pe 
lîngă C. S. Tractorul și C. S. 
Școlar „Brașovia" (cu an
trenorii A. Bulete, Olga 
Dracea și Angela Bondar), 
la Cluj-Napoca, C.S.M. (Gh. 
Sallak), la Galați, C. S. Șco
lar 1 (N. Sandu), la Miercu
rea Ciuc, C. S. Școlar (Ma
ria Bayo), la Timișoara, 
C. S. Școlar „Viitorul" 
ria Gheață) etc.

Nu există disciplină 
tivă a cărei 
vitate să se 
me, 
intîmplă 

artistic, 
competițiile 
externe și 
interne, organizate de fede
rație. Ar fi de dorit ca fie
care secție de patinaj să or
ganizeze întreceri, fiind cu
noscut că sportivii au nevo
ie de un rodaj competițio
nal foarte intens, de o ve
rificare permanentă a cu
noștințelor lor și pregătirii 
lor. Antrenamentele sînt u- 
tile, dar și mai utile sînt
antrenamentele făcute ală
turi de sportivi din cît mai 
multe secții unde se poate 
face și un mic schimb de 
experiență.

Așteptăm să se reînnoade 
șirul frumoaselor concursuri 
ale patinajului nostru artistic.

Gheorghe ȘTEFĂNESCU

(Ma-

spor- 
acti-

rezu- 
așa cum se 

la pati- 
doar la 

internaționale 
la cele oficiale

se apropie noul sezon competițional

ii

CUM VOR DEBUTA SCHIORII SI BIATLONISTII ?
■> >

Interviul nostro co prof. M. Mihăilescn, secretar ai F. R. S. B.
Efervescența din ultima vreme 

în activitatea de pregătire a schi
orilor este un semn al apropierii 
sezonului oompetițional 1977— 
1978 care, dealtfel, va fi inau
gurat săptămîna viitoare prin 
tradiționalul concurs de deschi
dere de la Predeal. In preajma 
debutului în noul sezon, un in
terviu cu prof. Mircea Mihăl- 
lcscu, secretarul Federației ro
mâne de schi și biatlon, ne-» 
reliefat preocuparea forurilor 
diriguitoare ale acestor sporturi 
pentru asigurarea desfășurării 
activității în condiții cît mai 
bune.

Prima întrebare a vizat mă
surile luate pentru dezvoltare» 
bazei materiale a schiului de 
masă.

— în ultimul timp, ne-a răs
puns prof. Mihăilescu, au fost 
dotate cu cîteva mii de schiuri 
numeroase centre sportive mon
tane, dintre care amintesc : 
Cîmpulung Moldovenesc, -Petro
șani, Gheorghieni, Bușteni, A- 
brud, Cîmpeni, Rîșnov, Funda
ta, Azuga, Baia Sprie, Sibiu. A- 
ceste schiuri vor fi folosite cu 
predilecție de centrele de ini
țiere care vor fi organizate prin 
comisiile județene de schi, pre
cum șl cu prilejul desfășurării 
întrecerilor „Daciadei". Alte 
cîteva sute de schiuri de per
formanță au fost repartizate la 
mod gratuit secțiilor la care 
s-a constatat preocupare pentru

instruirea judicioasă a copiilor, 
cu perspective de a atinge un 
nivel valoric ridicat.

— O altă întrebare : ee mă
suri au fost luate pentru redre
sarea biatlonului ?

— Pentru 1978 ne-am propus 
o comportare rit mai bună la 
campionatele mondiale de la 
Hochfiezen (Austria), pînă a- 
tund lotul național urmînd să 
susțină verificări în cadrul con
cursurilor internaționale de la 
Ruhpolding (R. F. Germania), 
Karlovy Vary, a „Dinamoviadei” 
din Cehoslovacia și „Cupei Car- 
pați” (fosta- „Cupă Poiana"), 
ultima competiție fiind găzduită 
de țara noastră între 10 și 12 
februarie. Coordonat de antre
norul federal Constantin Tiron. 
lotul național va folosi o formă 
nouă de pregătire, prin împleti
rea antrenamentelor de 1» lot 
cu cele din secții, sub îndru- 

. marea antrenorilor care dau cei 
mai buni blatlonlști (Ștefan 
Stăiculescu de la Dinamo Bra
șov și Constantin Arghiropol de 
la A.S. Armata Brașov), sub 
conducerea antrenorului Marcel 
Stuparu (A.S. Armata Brașov), 
în plus, a fost format un lot 
de perspectivă pregătit de an
trenorii Nicolae Burchi (C.S.O. 
Sinaia) și Nicolae Dogaru (Clu
bul sportiv școlar Rîșnov). An
trenamentele vor avea în acest 
sezon o mai mare consistență 
cantitativă și calitativă iar efi-

lor va fi testată pe-' 
Ținînd seama de faptul

riența 
riodic.
că la tragerile cu arma biatlo- 
niștii noștri au rămas în urmă 
în ultimii doi ani, avînd acum 
defidențe care se cer grabnic 
eliminate, s-a hotărît folosirea 
unui specialist în " ' .
biatlon, respectiv a antrenorului 
Laurian Cristescu.

— Nid în schiul 
în cel nordic nu s-au constatat 
progrese în ultima vreme, dim
potrivă ultimele campionate bal
canice (1976, în Iugoslavia) mar- 
eînd un regres vădit : schiorii 
români nu au cucerit nid unul 
din cele 14 titluri pentru care 
s-a concurat. Ce s-a întreprinn 
in această direcție ?

— Am impus (și vom urmări 
cu exigență realizarea întocmai 
a planurilor de pregătire) volum 
și intensitate sporite la antre
namente, lucru cît mai mult pe 
zăpadă în condiții apropiate de 
cele ale marilor concursuri in
ternaționale ; au fost dotate 
centrele cu tradiție și cu condi
ții adecvate schiului de perfor
manță cu echipament și mate
rial de calitate ; s-au alcătuit 
loturi de perspectivă. Acestor 
măsuri și condiții îmbunătățite 
trebuie să li se alăture însă am
biția schiorilor și antrenorilor 
de a ieși din mediocritate prin 
muncă și disciplină, printr-e 
pregătire temeinică, superioară.

Dumitru STĂNCULESCU

tirul pentru

alpin și nici

I OFICIILE JUDEȚENE DE TURISM Șl I. T.H.R. BUCUREȘTI jj
VĂ ASIGURĂ:

• UN CONCEDIU PlACUT, 0 CURA 
BALNEARA EFICACE, IN IOATE LUNILE 

ANULUI, ÎN TOATE STAȚIUNILE.
Și in decembrie, in stațiunile balneoclima

terice, puteți petrece un ’ * ,-"
de odihnă sau urma cura

Hoteluri moderne, vile 
plas»te în locuri pitorești, 
ziție. Masa este asigurată 
lizate de alimentație publică.

Un amănunt important: in 
in afară de tarife reduse cu 
transportul pe calea ferată, beneficiați și de 
prețuri avantajoase la cazare și masă in 
cazul cînd optați pentru Borșa, Herculane, 
Câciulata, Sovata, Slănic Moldova, Moneasa, 
Buziaș, Geoagiu.

Informații suplimentare puteți obține de la 
filialele și oficiile județene de turism și ale 
I.T.H.R. București.

minunat concediu 
balneară indicată.
confortabile, am- 

stau la dispo- 
unitâți specia-

vă 
în

această lună,
50 la sută la



CAMPIONATE ® COMPETIȚII
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U n iin portant turneu internațional de popice în Capitala

„TRIUNGHIULARUL- ROMÂNIA - IUGOSLAVIA 
R. D. GERMANA

în cadrul pregătirilor pentru 
C.M. de popice din primăvară, 
selecționatele țării noastre sus
țin azi și miine importante 
jocuri de verificare în compa
nia puternicelor formații ale 
Iugoslaviei — campioană mon
dială la masculin și R. D. Ger
mane. „Triunghiularul" amical 
se va desfășura la arena Voința 
din Capitală, începînd de azi, 
de la ora 9,30 cînd, pe cele pa
tru piste, vor intra formațiile 
masculine. întrecerea echipelor 
feminine se va desfășura mii
ne. de la ora 9.

Meciurile sînt așteptate cu 
mult interes de către iubitorii 
acestui sport, deoarece la are
na Voința vor evolua cei mai 
buni popicari ai lumii. Jucăto
rii iugoslavi sînt deținători a 
două titluri mondiale, cucerite 
anul trecut la Viena — pe e- 
chipe și individual prin Nikola

Dragas. în echipa R. D. Ger
mane figurează o serie de popi
cari valoroși, cum sînt H. Brău- 
iigam — fost campion al lumii 
sau H. Wostehoff — cîștigătorul 
recentului turneu internațional 
„Cupa Carpați". La aceștia se 
adaugă valoroșii jucători ro
mâni, în frunte cu Iosif Tis- 
mănar și Ilie Băiaș — campioni 
mondiali la perechi. Vor fi de 
asemenea prezente sportive eu 
un bogat palmares internațio
nal. ca de pildă româncele Ana 
Petrescu, fosta campioană a lu
mii, prima clasată la ultimele 
două ediții ale „Cupei Car
pați", Silvia Raiein, proaspăta 
campioană a țării, Ildiko Szasz, 
din echipa Voința Tg. Mureș 
eiștigătoarea finalei 
campionilor europeni"
”77, precum și Anemarie Pre- 
Iler (R.D.G.) și Vida Bizjae 
(Iugoslavia).

între Urzică și Ungureanu. La 
capătul unei lupte aprige, ade
sea pe muchie de cuțit, ea s-a 
terminat la egalitate. Rezulta
tul de remiză a fost consem
nat și în partidele : Voiculescu
— Grunberg, Șubă — Tratato- 
viei, Neamțu — Ghițescu, Ra
dovici — Mititelu și Georgescu
— Pavlov. Partidele Biriescu — 
Ghindă 
egală) și
(avantaj pentru alb) s-au în
trerupt.

ÎN CLASAMENT : Ungurea
nu 4, Radovici 3'/j, Biriescu 3 
(1), Pavlov, Ghițescu 3, Gheor
ghiu 2*/j (1), Șubă, Urzică,
Ciocâltea 2*/, etc.

(poziție aproximativ 
Gheorghiu — Iii jiu

Foto : Ion MIHAlCĂDan Grecu intr-o evoluție la inele

DAN GRECU (INDIVIDUAL) Șl DINAMO (ECHIPE) CAMPIONI NAȚIONALI 
LA GIMNASTICA

CINE VA

Sala

In Divizia A de judo

.Cupei 
ediția

CIȘTIGA TITLUL : DINAMO BUCUREȘTI 
SAU DINAMO BRAȘOV ?

din Capitală va 
și miine, me

in cadrul

Dinamo
găzdui, astăzi

programate 
etape a Diviziei A de

ei urile 
ultimei 
judo. în prima zi, cu începere 
de la ora 15, vor avea loc ln- 
tilnirile : A.S.A. Tg. Mureș — 
C.S.M. Sibiu, Nitramonia Fă
găraș — Olimpia București și 
LE.FJS. — Universitatea Bucu
rești. Dacă pentru CJS.M. Sibiu 
și I.E.F.S. situația este dară 
— chiar în cazul unor victorii, 
ele nu pot scăpa de retrogra
dare — celelalte patru echipe 
pot avansa în clasamentul ge
neral, A.S.A. Tg. Mureș avind 
chiar șanse 
tre primele 
țară.

Duminică, 
programate 
niri. Exceptînd meciul 
CJS.M. Borzești și Universita-

să se claseze prin- 
patru formații din

de la ora 9, slnt 
celelalte trei Intîl- 

dintre

tea Cluj-Napoca, important 
doar pentru mijlocul clasamen
tului, următoarele partide vor 
fi hotăritoare in lupta pentru 
stabilirea primelor trei locuri. 
Disputa dintre experimentata 
echipă Constructorul M. Ctuc 
fi ambițioasa formație Rapid 
Arad va desemna ocupanta 
locului trei.

Ultima confruntare de miine 
aduce pe saltea echipele Dina
mo Brașov fi Dinamo Bucu
rești. Ambele — neînvinse In 
actuala ediție a campionatului, 
cu loturi omogene și bine pre
gătite tehnic — au șanse la 
cucerirea titlului. Faptul că 
miine va putea fi introdus in 
formația bucureșteană fi Arpad 
Szabo, medaliat cu bronz la 
campionatele europene, mărește 
șansele lui Dinamo București.

DEVA, 9 (prin telefon). în 
ziua a doua a campionatelor 
naționale 
maeștrilor au fost stabiliți cîști- 
gătorii la individual 
pe echipe. Din nou 
număr de spectatori 
rit, de data aceasta, 
liber alese ale celor 
gimnaști ai țării. Spectaculozi
tatea și dificultatea execuțiilor 
au făcut ea de multe ori sala 
să răsune de aplauze. Lupta 
pentru întîietate a fost extrem 
de strinsă și cîștigătorii, atit 
pe echipe, cît și la individual 
compus, au fost stabiliți la ul
timele aparate. Steaua a con
dus patru din cele șase schim
buri și părea că va cuceri titlul 
de campioană. La al cincilea 
aparat, Dinamo a fost la inele, 
Iar Steaua la sărituri. Dan 
Grecu a executat un excelent 
fi valoros exercițiu la inele — 
de data aceasta campionul mon- 
<fial la acest aparat a lucrat 
așa cum ne-a obișnuit in ma-

de gimnastică ale

com pus și 
un mare 

au urmă- 
exercițiile 
mai buni

TURNEUL DE TENIS DE LA 
BRAȘOV

SURPRIZE IN FINALELE DE ȘAH 
• Ștefanov îl învinge pe Ciocâltea I

Runda a 4-a a finalei cam
pionatului feminin de șah de 
la Sinaia a programat ca par
tidă centrală întîlnirea dintre 
Elisabeta Polihroniade și Vio
rica Tolgyi. Avînd albele, ma- 
estra internațională a jucat 
foarte energic, obținind o vic
torie rapidă, în numai 18 mu
tări. Polihroniade o egalează, 
astfel, pe Tolgyi în fruntea 
clasamentului.

In general, reuniunea a fost

PRIMELE STARTURI 
IN CONCURSUL DE ÎNOT 

DE LA BAIA MARE

animată și marcată de unele 
surprize. Ligia Jicman a în
vins-o pe Margareta Mureșan 
iar Mariana Nechifor pe cam
pioana noastră de junioare 
Dana Nuțu. Emilia Chiș ■ cîș- 
tigat la Viorica Hie. Celelalte 
rezultate, remize : Judith Kan
tor — Eleonora Gogâlca, E- 
ngenia Ghindă — Gabriela Ol
teana, Marina Pogorcvici — 
Lia Bogdan și Gertrude Baum- 
stark — Maria Albuleț.

CLASAMENTUL : Polihro
niade, Tolgyi 3, Chiș 2’/>. Kan
tor 2(1), Nuțu, Mureșan, Oltea- 
nu, Baums tark, Albuleț 2, Go- 
gâlea, Jicman l*/a (1), Bogdan, 
Pogorevici, Nechifor l'h, Ilie 1 
(1), Ghindă 1.

O surpriză s-a înregistrat și 
In runda a 5-a a finalei mas
culine, care se desfășoară la 
Sibiu. Ti nărui Parik Ștefanov, 
debutant in competiție, a reușit 
să-l învingă pe multiplul nos
tru campion, maestrul Inter
național Victor Ciocâltea. O 
partidă foarte agitată s-a jucat

Tenismani din 6 țări și-au 
confirmat participarea la apro
piatul turneu internațional pe 
teren acoperit de la Brașov 
(12—17 decembrie). Oaspeți din 
Cehoslovacia, Ungaria, Bulgaria, 
Suedia, Polonia și R.D. Germa
nă vor evolua alături de „ra
chetele" noastre fruntașe.

rile concursuri — fiind imitat 
fi de colegii săi de echipă de 
la Dinamo, care au acumulat 
un punctaj superior, în timp ce 
■teliștii au evoluat mai șters 
la sărituri, unde liderul lor, So
rin Cepoi, a ratat la acest a- 
parat. Astfel, dinamoviștii au 
trecut la conducerea In clasa
mentul pe echipe-și nu au ce
dat-o pină la sfirșitul Întrece
rii, cind au fost încununați cu 
titlul de campioni naționali pe 
■nul 1977.

La individual compus, disputa 
■ fost la fel de pasionantă. Dan 
Grecu, aflat pe locul 3 după 
prima zi de concurs, a avut o 
prestație superioară la exerci
țiile liber alese și acumullnd 
un punctaj superior la 
tatea aparatelor : 9,45
9,50 — cal cu minere, 
inele, 9,25 — sărituri, 
paralele, 9,50 — bară, 
trecut pe principalii săi concu
rent! la titlu, sportivii steliști 
Sorin Cepoi și Ion Checicheș, la 
o diferență minimă : 109,60 — 
Grecu, 109,50 — Cepoi și 109,20 
— Checicheș. Toți trei merită 
felicitări pentru dîrzenia cu 
care au luptat pentru cuceri
rea titlului de campion națio
nal, iar evoluțiile lor ne fac 
să sperăm intr-o comportare 
tot mai bună In competițiile 
viitoare de amploare. Mai este 
de reținut faptul că la toate 
aparatele gimnaștii (majoritatea 
lor) au prezentat elemente ex
trem de dificile, executate cu 
precizie și constanță.

Clasament (individual com
pus) : 1. DAN GRECU (DINA
MO) 109,60 — campion național,
2. Sorin Cepoi (Steaua) 109,50,
3. Ion Checicheș (Steaua) 109,20.

Clasament pe echipe : 1. DI
NAMO BUCUREȘTI (antrenori 
Mircea Bădulescu și Gheorghe 
Condovici) 275,00 — campioană 
națională, 2. Steaua 273,65, 3. 
Uc. 2 București 261,20, 4. Clubul 
sportiv Lugoj 248,85, 5. Clubul 
■p. șc. 2 București 248,10.

Pentru simbătă se anunță • 
Întrecere extrem de interesantă: 
desemnarea ciștigătoarelor la 
individual și pe echipe, 1a 
maestre.

Constantin MACOVEI

majori- 
— sol, 
9,70 — 
9,45 - 
l-a In-

1. Constr.
2. URBIS
3.
4.
B.
8.
T.
8.
9.

18.

CLASAMENTELE DIVIZIEI B LA BASCHET
MASCULIN

i
9 !
9 1
9 I
9 1
945 670-693
945 688-707
945 699-712 13
9 3 6
9 2 7
9 0 9

FEMININ
SERIA 

Arad 
Buc. 
Media?ȘtUnța 

1PROMET Buc.
Gloria Dej
C.S. Șc. S. Mare 
Automatica Buc. 
Comerțul Tg. M. 
„U" n Cj.-Nap. 
Voința Timiș.

SERIA A

9
8
8
5

6
1
3
4

Ii-a

768- 550
769- 581 
830-728
672-743

667-672
651-739
515-804

18
17
15
14
13
13

12
11

9

!•
3.
3.
4.
B.

6.
1.

SERIA I

Voința Buc. 
C.S.U. Tg. M. 
Comerțul Tg. M. 
Univ. Craiova 
Lie. „Rebreanu" 
Bistrița
Univ. Buc. 
Constr. Arad

6 6
6
6
6
8

6
8

5
3
3
2

8
1
3
3
4

12
11
9
9
8

2
8

4
8

381-418
196-319

8
5

Tineri înotători din Bulgaria, 
Cehoslovacia, Polonia și Româ
nia iau azi și miine startul in 
concursul internațional organi
zat la Baia Mare pentru sportivi 
născuți în 1963 (și mai tineri), 
întrecerile — curse contracrono- 
metru — sînt programate în fie
care zi dimineața, de la ora 10, 
și după amiaza, de la ora 16,30.
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In Divizia A la volei

DIAGNOSTIC...
Săptămîna trecută, cu două 

zile înainte de disputarea eta
pei a 9-a a campionatelor Di
viziei A de volei, conducerea 

gălățean C.S.U. a 
federației amînarea

clubului 
solicitat -----------
partidei pe care formația sa 
feminină trebuia s-o susțină 
la 4 decembrie, în Capitală, 
cu Rapid. Motivul invocat T 
Nu mai puțin de nouă jucă
toare din lotul C.S.U. erau bol
nave. O analiză 
mai atentă a 
certificatelor me
dicale (toate e- 
liberate la aceeași 
decembrie — de

CU CINTEC!
comandă „scutire de efort pe 
perioada 1—9 decembrie-Nu 
sintem specialiști, dar ne vine 
greu să credem că nouă spor
tive se pot Îmbolnăvi în ace
eași zi (nu, n-a fost vorba de 
o intoxicație !) și mai ales că 
vor deveni valide în aceeași 
zi.

Cererea 
fost, pe 
pinsă și

STEAUA - EXPLORĂRI B. MARE DOMINA ETAPA A 10-a

dată
__Centrul de 

medicină sportivă al Policlini
cii din Galați) ridica însă u- 
nele semne de întrebare. Pare 
ciudat și aproape suspect fap
tul că toate cele nouă jucă
toare (Florentina Itu, Maria 
Obreja, Mariana Focșa, Maria 
Matei, Georgcta Busuioc, Ilea
na Bejenaru, Petruța Tache, 
Doina Rusu și Bodica Palade) 
s-au îmbolnăvit, așa de-odată, 
în ajunul meciului în discuție, 
avînd dlagnosticurile cele mai 
diverse. Cum la fel de ciudată 
pare și recomandarea — stan
dard a doctorului Dorel A. 
Popa, cel care a parafat și 
semnat certificatele. In toate 
cele nouă cazuri — deși, cum 
spuneam, dlagnosticurile di
feră foarte mult — dînsul re-

clubului gălățean a 
bună dreptate, res- 
meciul s-a disputat 

conform progra
mării. Surprin
zător, C.S.U., ca
re dispune de 

vreo 15 voleibaliste,un lot de 
s-a prezentat totuși la Giulești 
eu majoritatea jucătoarelor... 
scutite de efort plnă la 9 de
cembrie ! Și nu părea deloc 
bolnave, ci doar nepregătite. 
Doar Itu, Focșa șl Bejenaru 
au rămas indisponibile.

Care este adevăratul motiv 
pentru care clubul gălățean a 
încercat, totuși, obținerea unei 
reprogramări a meciului în 
discuție ? Obișnuite cu amî- 
nări de jocuri (amînări 
aprobate uneori cu prea 
mare ușurință), multe dintre 
formațiile noastre găsesc de 
cuviință să apeleze la astfel 
de subterfugii ori de cîte ori 
au vreo indisponibilitate sau 
consideră că nu au avut timp 
suficient pentru a se pregăti 
cum trebuie pentru un meci 
sau altul.

Marian GHIOLDUȘ $

Astăzi și miine, în campio
natele Diviziei A de volei sînt 
programate partidele etapei a 
10-a. O etapă completă, domi
nată de întîlnirea masculină 
Steaua — Explorări Baia Mare, 
meci tradițional Intre două 
formații care și-au disputat în 
ultimii ani locul secund în 
campionat. Partida de dumi
nică (sala Floreasca, în „vede
ta" cuplajului care începe la 
ora 8,30) ne apare cu atît mai 
interesantă dacă avem în ve
dere faptul că ambele echipe 
sînt neînvinse în actuala ediție 
a campionatului (Explorări nu 
a pierdut nici un set).

în campionatul feminin re
ține în primul rînd atenția 
partida C.S.U. — Penicilina Iași. 
, în rest, meciuri în care gaz
dele pornesc favorite. Iată 
programul celorlalte partide 
ale etapei : Voința Buc. —
Rapid (sîmbătă), Dinamo — 
Chimpex Constanța, Știința 
Bacău — Universitatea Timi
șoara, Farul Constanța — Ma- 
ratex Baia Mare, l.E.F.S. — 
Universitatea Craiova (dumi
nică), la feminin ; Tractorul 
Brașov — C.S.M. Delta Tulcca, 
Politehnica Timișoara — „U“ 
Cluj-Napoca. Universitatea Cra
iova — C.S.M. Suceava, Dina
mo — Viitorul Bacău și Con
structorul Brăila — Rapid, la 
masculin.

• RAPID — DINAMO 9—3 
(—8, —11, —19). Aseară, in sala 
Giulești din Capitală s-a dis
putat partida restantă din ca
drul Diviziei A de volei, care 
a opus formațiile masculine 
Rapid și Dinamo. Campionii, 
deși nu i-au folosit pe Dumănoiu 
și Marius Căta-Chițiga, s-au 
impus cu autoritate. Arbitri : 
V. Vrăjescu și N. Tărchilă (am
bii din București).

CLASAMENTE LA ZI
MASCULIN

1. TRACTORUL Bv. 9 7 2 22:10 16
2. Dinamo 8 7 1 23: 5 15
3. Steaua 7 7 0 21: 4 14
4. Explorări B. Mare 6 6 0 18: 0 12
5. Viitorul Bacâu 8 4 4 16:15 12
6. Delta Tulcea 9 3 6 12:20 12
7. Poli Timiș. 7 4 3 13:13 11
8. Construct. Brâila 9 2 7 9:21 11
9. C.S.M. Suceava 9 2 7 8:22 11

10. Rapid 8 2 6 11:21 10
11. Univ. Craiova 7 2 5 10:18 9
12. „U* Cluj-Napoca

FEMININ
7 1 6 4:18 8

1. PENICILINA lași 9 8 1 24; 7 17
2. Dinamo 8 8 0 24: 4 16
3. Univ. Timișoara 8 6 2 18:11 14
4. Știința Bacâu 8 6 2 18:12 14
5. C.S.U. Galați 9 5 4 20:17 14
6. Rapid 9 4 5 17:21 13
7. Farul 8 4 4 18:13 12
8. Univ. Craiova 8 4 4 16:17 12
9. Chimpex C-ța 8 3 5 13:15 11

10. Voința 9 1 8 6:24 10
11. Maratex B. Mare 8 1 7 8:21 9
12. I.E.F.S. 8 0 8 4:24 6

SIMBATA

Sala Construc-

DUMINICA

în cadrul 
C.J.E.F.S.

Stadionul
11 : Ra-

Sala Dinamo,
12,30 : Dinamo 
Bacău (m. A),

Sala Dinamo,
15 : A.S.A. Tg.
C.S.M. Sibiu,

Republicii, ora
Șc. Slatina —

1 București

ora 18 : reu- 
cadrul „Dacia-

■W^VWWWWWWWWWWWW i

BOX. Sala Grivița Ro
șie, de la 
niune in 
del".

JUDO, 
de la ora 
Mureș — 
Nitramonia Făgăraș — 
Olimpia București, 1EFS- 
Universitatea București, 
meciuri in cadrul Divi
ziei A.

POPICE. Arena Voința, 
de la ora 9,30 : România 
— Iugoslavia — R. D. 
Germană, întîlnire mas
culină amicală.

TENIS DE MASÂ. Sala 
Progresul, ora 10 : Pro
gresul — C. S. Șc. Cra
iova (f. A) «ala de la 
Stadionul 
18 : C. S. 
C. S. Șc.
(LA).

VOLEI.
♦1», ora 18 : Voința 
Rapid (f. A).

ATLETISM : Stadionul 
tineretului, de la ora 9 : 
finalele crosului pentru 
elevi organizat 
„Daciadei" de 
Ilfov.

FOTBAL.
Republicii, ora 
pld — Chimia Rm. Vîlcea 
(Div. B) ; stadionul Au
tobuzul, ora J1 : Auto
buzul — Gaz metan Me
diaș (Div. B).

JUDO. Sala Dinamo, 
de la ora 9 : Rapid Arad 
— Constructorul Miercu
rea Ciuc, „U“ Cluj-Napo
ca — C.S.M. Borzești, 
Dinamo București — Di
namo Brașov, meciuri in 
cadrul Diviziei A.

POPICE. Arena Voința, 
de la ora 9 : România — 
Iugoslavia — R. D. Ger
mană, întîlnire feminină 
amicală.

TENIS DE MASA. Sala 
Spartac 

Cugir 
la Sta- 
ora 9 :

Aurora, ora 9 :
— Metalurgistul 
(m. A) ; sala de 
dionul Republicii, 
C. S. Șc. 1 București —
C. S. Șc. Rm. Vîlcea 
(LA).

VOLEI, 
de Ia ora
— Viitorul 
Dinamo — Chimpex Con
stanța (f. A) ; sala Flo
reasca, de la ora 8,30 : 
l.E.F.S. — Universitatea 
Craiova (f. A), Steaua — 
Explorări Baia Mare 
(m. A).
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ÎNCHEIEREA CONEERINIH NAIIONAEE A I1. C. II.
(Urmare din pag. O

al C.C. al P.C.R., secretar al 
Uniunii Generale a Sindicatelor 
din România, Ion Tudor, mem
bru al C.C. al P.C.R.. prim-se- 
cretăr al Comitetului județean 
Constanța al P.C.R.

în Conferința Națională au 
luat cuvîntul 61 de tovarăși în 
plen și 299 în secțiuni. Apre- 
ciindu-se că au fost abordate 
problemele principale înscrise 
pe ordinea de zi, Conferința a 
aprobat sistarea dezbaterilor, 
urmind ca tovarășii care n-au 
luat cuvîntul și au de făcut 
propuneri sau observații, să le 
prezinte în scris la secretariatul 
Conferinței.

în continuare, tovarășul Con
stantin Dăscălescu, secretar al 
C.C. al P.C.R., a dat citire pro
iectului de HOTĂRÎRE A 
CONFERINȚEI NAȚIONALE 
A PARTIDULUI COMUNIST 
ROMÂN DE ADOPTARE A 
RAPORTULUI PREZENTAT 
DE TOVARĂȘUL NICOLAE 
CEAUȘESCU CU PRIVIRE LA 
REALIZAREA HOTĂRÎRILOR 
CONGRESULUI AL XI-LEA, 
A PROGRAMULUI PARTIDU
LUI COMUNIST ROMÂN ȘI 
LA SARCINILE DE VIITOR.

Prin votul lor unanim și en
tuziast, care este, in fapt, votul 
tuturor comuniștilor pe care ii 
reprezintă, al întregului partid 
?i popor, delegații au aprobat 
HOTĂRÎREA CONFERINȚEI 
NAȚIONALE A PARTIDULUI 
COMUNIST ROMÂN DE A- 
DOPTARE A RAPORTULUI 
PREZENTAT DE TOVARĂȘUL 
NICOLAE CEAUȘESCU CU 
PRIVIRE LA REALIZAREA 
HOTĂRÎRILOR CONGRESU
LUI AL XI-LEA, A PROGRA-: 
MULUI PARTIDULUI COMU
NIST ROMÂN ȘI LA SARCI
NILE DE VIITOR.

Au fost supuse apoi aprobării 
programele și documentele 
Conferinței, rodul gîndirii co
muniștilor, a tuturor oameni
lor muncii, a Întregului nostru 
popor, care, in deplină unitate 

EXPRESIA ATAȘAMENTULUI FIERBINTE
r In atmosfera de puternic entuziasm creator care 
caracterizează timpul eroic pe care îl trăiește 
patria acum, la scurt timp după încheierea lucră
rilor Conferinței Naționale a partidului, pe adresa 
C.C. al P.C.R., a tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
continuă să sosească numeroase telegrame prin 
care se exprimă adeziunea totală la politica in
terna și externă a partidului, se dă o inaltă apre
ciere magistralului raport prezentat de secretarul 
general al partidului în marele forum al comu
niștilor.

Expresie fierbinte □ dragostei fără margini pe 
care Comitetele județene, municipale, orășenești 
și comunale de partid, colectivele de muncă ale 
unor instituții, întreprinderi și unități agricole, un 
număr impresionant de cetățeni ai patriei o 
poartă partidului, secretarului său general, aceste

telegrame se constituie in mărturii emoționante 
ale unității de nezdruncinat a întregului popor 
român in jurul partidului, al secretarului său ge
neral - marele patriot și revoluționar care își 
aduce o contribuție hotăritoare la ctitorirea noii 
civilizații a patriei, la ridicarea necontenită a 
prestigiului României socialiste pe toate meridia
nele lumii.

Printre aceste mărturii de atașament fierbinte se 
află și telegrama trimisă de Consiliul Național 
pentru Educație Fizică și Sport prin care conduce
rea și întregul activ al mișcării sportive, toți 
sportivii patriei își exprimă satisfacția și adeziu
nea totală, dorința nemărginită de a îndeplini ho- 
tărîrile adoptate de Conferință șl de a contribui 
tot mai mult la gloria sportivă a țării.

IMPORTANTE RĂSPUNDERI ÎN ÎNTREAGA NE VOM ÎNZECI

NOASTRĂ ACTIVITATE
Am urmărit, la televiziune și 

In presă, lucrările 
comuniștilor și, 
încredere în linia

forumului 
cu statornică 

olitică a
partidului, cu. aceeași înaltă 
stimă și profund respect 
față de tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretarul general 
al partidului, mă declar pe 
deplin de acord cu orientările 
și sarcinile cuprinse în magis
tralul Raport cu privire la 
realizarea hotărîrilor Congre
sului al XI-lea, a Programului 
P.C.R și la, sarcinile de viitor. 
Din expunerea clară, vizionară și 
revoluționară a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu am în
țeles că în viitorii trei ani ne 
așteaptă sarcini mari și com

IN PAS CU MARILE SARCINI
împreună cu colegii din sec

ția de tir a clubului Steaua 
București, am ascultat cu mul
tă emoție și deosebită atenție 
Raportul prezentat de to
varășul NICOLAE CEAUȘESCU 
la Conferința Națională a par
tidului, document de o inesti
mabilă valoare teoretică și 
practică. în hotăririle adoptate 
de Conferință, vedem un mi
nunat program de muncă și de 
luptă pentru transpunerea in 
viață a mărețelor obiective sta
bilite de Congresul ‘al XI-lea.

Sintem, deci, cu toții anga
jați în mersul ferm înainte al 

și sub conducerea partidului, își 
făurește propriul viitor, pro
priul destin, liber și comunist 

Conferința a adoptat, în una
nimitate, cu îmbunătățirile- ce 
vor fi aduse de Comitetul Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R., 
pe baza propunerilor și suges
tiilor formulate in plen și în 
secțiuni :

— Programul privind măsuri
le suplimentare de dezvoltare 
economico-socială a țării piuă 
în 1980 :

— Orientările generale pen
tru întocmirea planului de dez
voltare economico-socială in 
perioada 1981—1985 :

— Programul de ridicare a 
nivelului de trai în anii 1976— 
1980 și îmbunătățirea Legii 
retribuției care urmează să fie 
publicată și supusă dezbaterii 
tuturor oamenilor muncii, iar, 
apoi, prezentată Marii Adunări 
Naționale :

— Programul de reducere a 
duratei săptămâni de lucru, în- 
cepind cu 1978 ;

— Propunerile cu privire la 
perfecționarea conducerii tutu
ror sectoarelor de activitate, a 
legislației Republicii Socialiste 
România, a activității organelor 
de justiție și ale Ministerului 
de Interne, precum și noi mă
suri privind dezvoltarea demo
crației socialiste.

în continuare, a fost adop
tată, cu unanimitate, Re
zoluția Conferinței Naționale 
a Partidului Comunist Român. 
Conferința a însărcinat Comi
tetul Politic Executiv al C.C. 
al P.C R. să definitiveze Rezo
luția, pe baza observațiilor și 
propunerilor făcute în dezba
teri, urmind ca ea să fie dată 
publicității.

în încheierea lucrărilor Con
ferinței, primit cu muliă căl
dură și deosebită însuflețire, cu 
vii aclamații, ia cuvin- 
tul tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU.

în repetate rînduri, cuvînta- 
rea secretarului general al par
tidului este subliniată cu 
puternice aplauze, cu entuziaste 
ovații și urale.

plexe, schimbări calitative, 
fundamentale.

Referindu-mă acum la. specifi
cul domeniului nostru, mă gîn- 
desc că la baza întregii noas
tre activități, ca antrenori, 
trebuie să stea creșterea sub
stanțială a eficienței muncii de 
fiecare zi. De la acumularea 
cantitativă, ni se cere acum 
un simțitor plus de calitate în 
toate sectoarele de activitate, 
deci și pe tărîm sportiv. Așa
dar, noi răspunderi în munca 
antrenorilor, a celor chemați să 
pregătească — în flux conti
nuu — mari performeri ai 
României socialiste.

RADU HUȚAN 
antrenor emerit

întregii națiuni spre edificarea 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate, spre comunism. A- 
nimați de un fierbinte patrio
tism, noi, sportivii, sîntem ferm 
hotărîți să fim în pas cu mari
le sarcini care stau în fața 
noastră, a tuturor, să nu pre
cupețim nici un efort pentru 
ca, în competițiile internaționa
le la care vom participa, să a- 
ducem culorilor patriei noas
tre dragi noi suocese de presti
giu.

CORNELIU ION 
maestru al sportului la tir

La sfîrșitul cuvîntării tova
rășului Nicolae Ceaușescu, în 
Sala Palatului Republicii, mar
toră a atîtor evenimente me
morabile, domnește o atmosferă 
înălțătoare, de profundă vi
brație patriotică. Delegații și 
invitații aclamă neintrerupt 
pentru partid și secretarul său 
general, pentru minunatul nos
tru popor, constructor al socia
lismului, pentru patria noastră 
liberă, demnă și înfloritoare. 
Ei scandează cu înflăcărare 
„Ceaușescu—P.C.R.", „Ceaușescu 
și poporul", „Ceaușescu — 
România", „Ceaușescu — Pace". 
Sînt momente de intensă 
bucurie și satisfacție, bo
gate în sensuri și semni
ficații, care pun pregnant 
în lumină coeziunea strîn- 
să dintre partid și popor, 
deplina concordanță între nă
zuințele națiunii și politica 
partidului. Sînt momente do
minate de un simțămînt fier
binte de dragoste și încredere 
nețărmurite pe care toți fiii 
țării îl nutresc față de gloriosul 
Partid Comunist Român, prin 
lupta și sub conducerea 
căruia s-au împlinit aspirațiile 
cele mai înalte ale poporului 
nostru, față de secretarul gene
ral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, de ă cărui 
viață și activitate revoluționară 
este indisolubil legat tot ce se 
înfăptuiește în România socia
listă, spre binele și fericirea 
cetățenilor ei.

Lucrările Conferinței Națio
nale a partidului s-au încheiat. 
Hotărârile ei vor dăinui in con
știința țării, însuflețind și mo- 
bilizînd energiile creatoare ale 
comuniștilor, ale tuturor oame
nilor muncii din patria noastră, 
români, maghiari, germani și 
de alte naționalități, în activi
tatea lor rodnică, entuziastă, 
consacrată înfloririi continue a 
națiunii noastre socialiste, asi
gurării unei vieți libere și îm
belșugate întregului popor, 
ridicării României pe trepte tot 
mai inalte de progres șl ci
vilizație.

EFORTURILE
Am urmărit cu emoție cu- 

vîntarea tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, în care s-a pre
figurat grandiosul program de 
dezvoltare a României în anii 
următori. In hotăririle adoptate 
de Conferința Națională noi ve
dem un minunat program de 
muncă și de luptă. Ne vom în
zeci eforturile pentru obținerea 
și pe tărîmul sportului a unor 
rezultate pe măsura condițiilor 
excelente create de partid.

Sportul galățean se dezvoltă 
în raport cu marile realizări 
dobîndite pa plan industrial și 
social, necunoscute altădată pe 
aceste meleaguri. Sala sporturi
lor, cu 2 000 de locuri, arena de 
box, acoperită, cu 4 000 de 
locuri, complexul de tenis, for
mat din 8 terenuri, sala de 
lupte și judo, unde, concomi
tent, se pot pregăti sute de e- 
levi, patinoarul artificial, în 
curs de acoperire (care va avea' 
o capacitate de 5 000 locuri) sînt 
doar cîteva din dotările cu care 
s-a îmbogățit în ultimii ani ba
za materială a sportului gălă- 
țean. De aceea, nouă tuturor ce
lor care activăm în mișcarea 
sportivă din județul Galați, ne 
revine înalta misiune ca, prin- 
tr-o bună planificare și urmă
rire, să folosim cu grijă și ma
re eficiență tot ce are sportul 
Ia dispoziție, această excelentă 
bază materială.

Ing. TEODOR OPRICĂ 
președintele C.J.E.F.S. Galați

Azi, la Clermont Ferrand

FRANȚA - ROMÂNIA 
în campionatul european de rugby

• MARE INTERES IN JURUL PARTIDEI • NICI O SCHIMBARE IN 
ECHIPA NOASTRĂ • LA GAZDE - IMBERNON ÎNLOCUIT CU

SAPPA • RIVES : „ROMÂNII - LA FEL CA BRITANICII"
CLERMONT FERRAND, 9 

(prin telefon). Pentru a 26-a 
oară, de-a lungul a 58 de ani, 
primele reprezentative ale Fran
ței și României se vor afla față 
in față. Partida de sîmbătă de 
pe stadionul „Marcel Michelin" 
^\\\\\\\\\\\^^^^

FRANȚA : Aguirre — Noves,
- Romeu, Fouroux - Skrela, Guilbert, Rive» - Sappa, Palmie
- Dospital, Paco, Cholley. ,

ROMANIA : Bucos - lanusevici, Nica, Cornel Vasile, Mo- 
trescu - Alexandru, Paraschiv - Stoica, Dumitru, Murariu - 
Pintea, M. lonescu - Dinu, Ortelecan, Scarlat

Arbitru : B. E. Hughes (Anglia).
Meciul va fi transmis in direct la televiziune (ora 16).

B

B
din capitala provinciei Auvergne 
suscită un interes aparte. Se 
întîlnesc campioana europeană 
„en titre", echipa României, și 
cîștigătoarea ultimei ediții a 
Turneului celor 5 națiuni, for
mația „cocoșului galic".

Intr-o declarație făcută zia
rului „Midi Olympique", vice
președintele federației franceze 
și președinte al comisiei de se
lecție, Elie Pebeyre, arăta: 
„Noi vedem în acest joc mai 
mult decît o revanșă pentru in- 
fringerea de anul trecut, de ta 
București. Dorim să facem din 
acest, meci o trambulină pentru 
apropiata intilnire Franța — An
glia, cu care va debuta noua edi
ție a Turneului celor 5 națiuni". 
Ne face plăcere să remarcăm 
că titlul sub care se publică a- 
ceste opinii este : „Cea mai mică 
defecțiune în fața românilor — 
un mare pericol pentru jucătorii 
noștri". După cum nu putem 
trece peste interviul acordat de 
unul dintre cel mai buni rug- 
byștl ai gazdelor, Jean-Pierre 
Rives, ziarului „l’Equipe" : „Ro
mânii — la fel ca britanicii", cu
vinte prin care blondul înain
taș vrea să sublinieze valoarea 
reprezentativei noastre. Un ziar 
parizian din dimineața aceasta, 
„Le Figaro", subliniază In co-

ECHIPA FEMININA DE HANDBAL A ROMÂNIEI 
S-A CALIFICAT PENTRU C. M. GRUPA A 

Aseară, In partida pentru locurile 3-4,
România — R. F.Germania 14-13

LOBECK, 9. începute la 3 
decembrie, in R. F. Germania, 
întrecerile grupei valorice B a 
campionatului mondial de hand
bal feminin se vor încheia sîm
bătă (n.r. astăzi) la Minden, 
cînd este programată partida 
pentru locurile 1—2 dintre Iugo
slavia și Polonia.

Așa cum anunțam încă din 
avancronica competiției, acest 
campionat mondial, la care au 
luat parte 14 reprezentative na
ționale, a avut ca principal 
scop calificarea a 5 formații 
pentru C.M. de handbal femi
nin, grupa valorică A, progra
mat între 24 noiembrie și 3 de
cembrie 1978 în Cehoslovacia. 
Au reușit acest lucru selecțio
natele Iugoslaviei, Poloniei, 
R. F. Germania, României și 
Olandei, clasate pe primele 
locuri în ’ această întrecere.

Vineri seară au avut loc în lo
calitatea Liibeck finalele pen
tru locurile 5—6 și 3—4. în pri

SPORTIVI ROMÂNI
DOUĂ VICTORII LA PATINAJ 

VITEZĂ
BUDAPESTA, 9 (Agerpres). — 

La Budapesta, Intr-un concurs 
de patinaj viteză, tinerii sportivi 
români au obținut două victorii 
prin Zoltan Adorjan — 44,92 la 
500 m și Agnes Rusz — 50,09 în 
proba similară feminină. La 500 
m senioare, Roxana Salade a o- 
cupat locul 3 cu 52,43.

FLORENȚA MIHAI Șl VIRGINIA 
RUZICI, ÎNVINGĂTOARE 

LA LONDRA
LONDRA, 9 (Agerpres). — Ju

cătoarele Virginia Ruzicl și Flo
rența Mihal au obținut victorii 
in prima zi a turneului de tenis 
de la „Crystal Palace" din Lon
dra. Virginia Ruzicl a Invlns-o 
cu 3—6, 6—t, 6—2 pe Jackie 
Fayter (Anglia), iar Florența Mi
hal a cîștlgat cu 3—6, 6—3, 6—4 
la Glynls Colea (Anglia). Prind- 

respondența din Clermont Fer
rand a trimisului său special, 
Joseph Leal, că anul trecut, pe 
stadionul Giulești, pentru prima 
dată românii au marcat trei în
cercări echipei „cocoșului galic". 
Articolul conține, de asemenea.

Belascain, Bertranne, Averous B

cuvinte de apreciere pentru cei 
12 titulari de atunci care vor fi 
prezenți și acum în teren

Această atmosferă îi stimu
lează pe reprezentanții noștri, 
în rîndurile lor se manifestă o 
unanimă dorință pentru un re
zultat bun, pentru „joc deschis". 
Dar aceasta nu înseamnă o-su- 
praestimare a propriilor posibi
lități, nerecunoașterea forței 
deosebite a XV-lui francez.

Lotul României a făcut azi 
(n.r ieri), la ora 15 (ora locală), 
un ultim antrenament, după 
care a participat la o recepție 
oferită de primăria orașului. 
Toată lumea se simte bine, în- 
cepînd cu căpitanul formației, 
Gheorghe Nica (60 de selecțio
nări), Constantin Dinu (59) și 
terminînd cu Cornelia Scarlat, 
pentru prima oară prezent in
tr-un meci cu Franța, și cu Cor
nel Vasile, debutant absolut.

în schimb, în tabăra adversă 
a Intervenit o indisponibilitate 
de ultimă oră : Imbernon este 
gripat și în locul lui va juca 
Sappa, foarte bun în tușă, care 
a evoluat, în 1973, în partida 
Franța — România de la Va
lence.

Meciul va începe la ora 15 
(16 la București).

Dimitrie CAL LI MAC HI

ma partidă, selecționatele Olan
dei și Danemarcei au oferit • 
dispută acerbă, încheiată cu vic
toria la limită a Olandei : 16—15 
(6—8) — care cucerește astfel, 
in extremis, calificarea. Deci, pe 
locul 5 Olanda, iar pe locul 6, 
Danemarca.

In partida vedetă a serii, fi
nala pentru locurile 3—4, re
prezentativa României a între
cut, după prelungiri, selecțio
nata R. F. Germania : 14—13
(5—6, 11—11). Așadar, pe locul 
3 România, iar pe locul 4 R. F. 
Germania.

★
Vineri seara s-a disputat în 

localitatea Zofingen dubla in
tilnire de handbal masculin din
tre selecționatele Elveției și 
României. în ambele întîlniri 
victoria a revenit handbaliștilor 
români : România A — Elveția 
A 22—15 (11—7) și România B 
— Elveția B 23—15 (12—7). Par
tidele revanșă se dispută astăzi, 
în localitatea Aarau.

PESTE HOTARE
pala favorită a concursului, Vir
ginia Wade a dispus cu 2—6, 6—1, 
6—2 de Heidi Eisterlehner (R.F. 
Germania). Alte rezultate: Re
nata Tomanova — Belinda 
Thompson 3—6, 6—1. 6—3 ; Betty 
Stove — Lesley Charles 6—3, 
6—1.
D. HĂRĂDĂU, IN SFERTURI DE 

FINALĂ LA SOFIA
SOFIA, 9 (Agerpres). — „Pre

miul televiziunii bulgare" la te
nis a continuat la Sofia cu op
timile de finală la simplu 'băr
bați. în care Dumitru Hărădău 
l-a întrecut cu 6—4. 4—6. 6—2
pe bulgarul Petrov. Alte rezul
tate : Emmrich — Tralan Marcu 
6—1, 6—2 ; Svensson — Navratil 
6—3, 6—2 ; Blrner — Bergstrand 
6—2. 6—4 ; Matei Pampulov —
Dencev 7—5,» 6—1 ; Ghenov — 
Baiardo 7—6. 6—7. 6—4 ; Henrlks- 
sen — E. pampulov 6—4, 6—4 ; 
Robadin — B. Pampulov 7—6, 
6—3.


