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Sub președinția tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, președinte
le Frontului Unității Socialiste, 
an avut loe, joi, 2 noiembrie, 
lucrările plenarei Consiliului 
Național al Frontului 
Socialiste.

La ordinea de zi a 
au fost înscrise ;

1. Proiectul planului 
unie de dezvoltare economico- 
eocială pe anul 1979 ;

2. Raportul cu privire la ac
tivitatea desfășurată de consi
liile Frontului Unității Socialis
te ;

3; Raportul eu privire la ac
tivitatea desfășurată de consili
ile Frontului Unității Socialiste 
și organizațiile de masă și ob
ștești componente pentru inten
sificarea și creșterea eficienței 
controlului oamenilor muncii |

4. Aniversarea a 60 de ani de 
la făurirea statului național 
unitar român ;

5. Unele măsuri organizato
rice.

Pe marginea problemelor în
scrise la ordinea de zi au luat 
cuvîntul Ion Tudor, președinte
le Consiliului județean Con
stanța al F.U.S.. Ludovic Fa- 
zekas, vicepreședinte al Consi
liului oamenilor muncii de na
ționalitate maghiară. Ana Ma
reșali, președinta Consiliului 
Național al Femeilor, George 
Macovescu, președintele Uniu
nii Scriitorilor, Justin Moises- 
cu, patriarhul Bisericii Orto
doxe române, Emilia Zaharciuc, 
inginer la întreprinderea texti
lă „Moldova", jud. Botoșani, 
Radu Enacbe, secretar al C.C. al 
U.T.C. Eduard Eisenburger, 
președintele Consiliului oame
nilor muncii de naționalitate 
germană. Lajos Kovacs, epis
cop. al Episcopiei unitariene- 
Cluj, Miron Negrilă, maistru 
la Combinatul siderurgic din 
Hunedoara, general locotenent 
Gheorghe Gomoiu, adjunct al 
ministrului apărării naționale, 
secretar al Consiliului Politie 
Superior al armatei, Francisc 
Augustin, conducătorul Arhie
piscopiei romano-catolice Bucu
rești, Marcel Dobra, președin
tele C-A.P. din comuna Gîr- 
bovi, județul Ilfov, Andrei 
Csillag, secretar al Comitetului 
județean Cluj al P.C.R., Gheor
ghe Pop. președintele Consiliu
lui județean Maramureș al 
F.U.S., Pavel Ștefan, secretar 
al Consiliului Central al 
U.G.S.R., Iosif Tripșa. vice
președinte al Consiliului Na
țional pentru Știință si Tehno
logie. Snzana Galpall, președin
ta Comitetului județean Mureș 
al femeilor, Carol Dina, direc
tor al întreprinderii „23 A>igust" 
— București, dr. docent Ca
ro! Gollner, de Ia centrul do ști
ințe sociale Sibiu al Academiei 
de Științe Sociale și Politice, 
Petre Preoteasa, președintele 
Consiliului județean Dolj al 
F.U.S.

SPORTUL-O SCOALĂ A VIEȚII!

cu prof. univ. dr. docent
PIUS BRÎNZEU

Prof. univ. dr. docent Pius 
Brinzeu, șeful Clinicii I chirur
gicale a Institutului de Medici
nă din Timișoara, profesor uni
versitar emerit, medic emerit, 
membru al Academiei de Știin
țe Medicale, membru corespon
dent al Academiei Republicii 
Socialiste România, membru 
emerit al Uniunii Medicale Bal
canice. membru in șase socie
tăți științifice străine, in ace
lași timp un mare animator al 
sportului in municipiul Timi
șoara. ne-a acordat un interviu.

— Tovarășe profesor, citi
torii ziarului „Sportul“ ar fi 
bucuroși să vă cunoască opi
nia — in dubla dumneavoas
tră calitate, de educator și 
de medic — in legătură cu 
valoarea educativă ji cu in
fluenta culturii fizice și a 
sportului asupra sănătății 
omului. Ar putea fi vorba

L Consiliul Național ■> 
Frontului Unității Socialiste a 
examinat și aprobat Proiectai 
planului național anta do dea- 
voltare economico-soclală pe 
anul 197».

Relevi nd eă orientările pro
iectului de plan se înscriu pe 
linia Directivelor și obiective
lor hotărite de Congresul al 
XI-lea șl Conferința Națională 
ale partidului, plenara a apre
ciat că prevederile pentru anul 
viitor asigură condiții pentru 
realizarea ritmurilor și propor
țiilor stabilite in planul cinci
nal $1 de pogramul suplimentar 
de dezvoltare economieo-socială 
a țării pini In 1980, Îmbunătă
țirea amplasării teritoriale a 
forțelor de producție șl. pe o- 
ceastă bază, progresul tuturor 
județelor patriei, precum si ae- 
edfftuarea laturilor calitative 
ale întregii activități economi-r tr‘

Plenara subliniază că r libs 
rarea proiectului da plan •-< 
desfășurat sub Îndrumarea ne
mijlocită a secretaruM gene
ral al partidului. tovarășa! 
Nicolae Ceaușescu, care a o- 
rientat eforturile spre găsirea 
de soluții menite să dncă la 
punerea ta valoare, la un ni
vel superior, a potențialului e- 
eonomiei noastre, la folosirea 
intensivă a capacităților de 
producție și sporirea producti
vității muncii, folosirea rațio
nală a bazei de materii prime 
și energetice, a tuturor resur
selor. reducerea in eontlnuare 
a consumurilor materiale, creș
terea eficienței în toate ramu
rile economice. Ia ridicarea ne
întreruptă a bunăstării oame
nilor muncii.

Ansamblul de prevederi ale 
planului pe anul viitor reflec
tă preocuparea constantă a 
partidului si statului pentru în
făptuirea fermă a revoluției 
tehnico-științifice in țara noas
tră, pentru sporirea avuției 
socialiste și dezvoltarea în con
tinuare a bazei materiale ne
cesare înfăptuirii Programului 
partidului de edificare a 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate si înaintare a Româ
niei spre comunism.

2. Plenara a stabilit sar
cinile ce revin consiliilor 
Frontului _ Unității Socialiste 
in îndeplinirea prevederilor 
planului pe anul in curs și pe 
anul 1979, a obiectivelor cin
cinalului, a programului supli
mentar de dezvoltare mai ra
pidă economico-socială a țării 
și a programului de creștere 
mai accentuată a nivelului de 
trai al celor ce muncesc adop
tat de Conferința Națională a 
partidului. S-a arătat că in 
centrul atenției organizațiilor 
Frontului Unității ~ ■
trebuie să stea __________
largă a oamenilor muncii din 
industrie pentru 
paralel cu producția fizică, a 
tuturor indicatorilor calitativi

Socialiste 
mobilizarea

realizarea.

(Continuare in pag. 2—3)

de sporturi eu valoare edu
cativă mai mare si de spor
turi eu valoare educativă 
mai mici ?

— In principiu, se poate a- 
precia că toate sporturile sînt 
valoroase pe planul educativ. 
Așa. de pildă. In timp ce spor
turile de echipă dezvoltă spiri
tul colectiv, potrivit imperati
vului „toți pentru unul !“, sim
țul răspunderii și al disciplinei 
colective, sporturile individuale 
pun un accent în plus pe dez
voltarea spiritului de luptă, pe 
setea de muncă și pe dorința 
de a merge mereu înainte, po
trivit imperativului „unul pen
tru toți Cu alte cuvinte, 
toate disciplinele sportive con
tribuie la însușirea și dezvolta
rea calităților morale, care sînt 
definitorii pentru ceea ce înțe
legem astăzi prin conceptul de 
.viață sportivă*.
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BOBUL Șl SANIA, IN PLINĂ VITEZĂ

SPRE NOUL SEZON!

• Pe plrtia betnati fii Sîaaia, utrwaseati ft ritUe •

iarnă, ospitalitate 
fierbinți.

descrisă succint 
reflectă activitatea 
iernii trecute, cînd 

acoperită

De etad soarele răzbate prin
tre crengile brazilor și lumi
nează potecile, la Sinaia, pe 
pirtia de bob, fiștitul produs 
de coborfre* vertiginoasă a să
niilor nu contenește decît spre 
seară, odată cu primele semne 
ale amurgului. Pe traseu, an
trenorii, dotați eu mini-difo- 
zoare puternice, își fac dato
ria. în ziua vizitei noastre, 
profesorii Constantin Io van șt 
Ștefania Szabo, de la Clubul 
sportiv școlar din localitate, sa 
stat mai bine de I ore ta șir 
pentru a-și urmări elevii pe 
parcursul celor 1 000 de metri 
ai pistei, pentru a le corecta 
poziția și mișcările ta timpul 
coborîrilor. Cînd și cînd, un 
scurt răgaz pentru odihnă șl 
încălzire la cabana „Schiori", 
unde cabanierul Stelian Bucu- 
rescu oferă, ca un adevărat 
prieten al practicanților spor
turilor de 
și.„ ceaiuri

Imaginea 
mai sus nu 
dintr-o zi a 
pirtia sinăiană era ___,___
de un strat solid de gheață, ci 
îndeletnicirea performerilor să
niei în aceste zile, cînd betonul 
pistei este doar „pictat", ici- 
colo, de ruginiul frunzelor că
zute. Iar faptul că sănierii au 
avut posibilitatea să se pregă
tească încă din luna august (!) 
pe pista pe care vor concura 
în timpul iernii, se datorează 
inițiativei (ca idee și realiza
re) antrenorului de bob Con
stantin Dragomir, de la A.S. 
Poiana pîmpina, care a pus la 
punct un sistem de rotile a- 
daptabile la sănii și boburi, la 
acestea din urmă cu mai puțin 
succes la început (din cauza 
greutății mari a vehiculelor), 
dar acum — refăcute — per
fect utilizabile. Asupra însem
nătății antrenamentelor pe să
nii și boburi cu rotile, chiar pe 
pîrtia de concurs, nu este ca
zul să insistăm. Este suficient 
să precizăm că, în loc ca an
trenamentele specifice să se li
miteze la perioada — scurtă — 
ta care pista este înghețată, 
ele se pot desfășura pe par
cursul cîtorva luni, ba devine 
posibilă pînă și organizarea de 
concursuri pe distanțe oficiale, 
așa cum a fost competiția Clu
bului sportiv școlar Sinaia, 
disputată recent.

unele fa- 
reprezin- 
de o co- 
Slnt fa- 

rezerve

— In 
sale, această 
este 
fust, cum trebuie, 
oameni. De ce oare ?

— Este indiscutabil că educa
torii. indiferent de nivelurile la 
care activează. acordă toată 
importanta acestei probleme. 
Din păcate, nu același lucru se 
poate afirma despre 
mllil care — știm — 
tă un factor educativ 
vîrșitoare importanță, 
milil care manifestă 
față de sport, in unele cazuri 
chiar o atitudine potrivnică, 
cînd este vorba de sportul de 
performantă. Traseul — să-1 
numim astfel — pe care se a- 
junge la această atitudine po
trivnică este. după părerea 
mea, următorul : 1) sportul de 
mare performanță atrage ; 2) în 
lupta pentru intîietate sînt an
gajați — din cauza unei gre
șite selecții sau a unei pregă
tiri necorespunzătoare — și ti
neri fără șanse la reușită ; 3) 
cei fără șanse la reușită inves
tesc timp și energie In pregă
tire cu mult mai mult decît

Horia CR1STEA

ciuda limpezimii 
problemă nu 

întotdeauna înțeleasă 
de unii

(Continuare ta pag. 2—3)

betonate din

în general, tendința spre 
Inovație, eu glodul la apropia
tul sezon, este pregnantă ta 
rtadul boberilor și sănierilor, 
după cum ne-am convins nu 
numai ta Sinaia, ei și ta alte 
centru ta car» se practică a- 
ceste spot tort Să trecem, insă, 
ta revistă eftrva dta ooătățDe 
mai însemnate dta „lumea* să
niei șl bobului :

• ta scurta perioadă ta care
a fost investit de A.B.S. Pra
hova cu întreținerea și ame
najarea plrtiei ' ' __
Sinaia, maestrul sportului Ni
cola» Neagoe a izbutit sclivi- 
sirea (netezirea) unor porțiuni 
al» plrtiei, datorită căreia e- 
lunecarea pe rotile este lină, 
fără trepidații, facilitînd des
fășurarea antrenamentelor: por
țiunea de start intermediar a 
fost refăcută, dindu-i-se un 
profil similar cu acela de pe 
pirtia de la Lake Placid, unde 
vor avea loc J.O. d« iarnă din 
1980 ; instalației electrice i s-a 
adaptat o sursă suplimentară, 
astfel că ta acest sezon vor 
putea avea loe antrenamente 
și concursuri în nocturnă :

• pentru prima dată lotul 
olimpic de bob are un colectiv 
complet de tehnicieni : I. Ma
tei — antrenor coordonator, II. 
Ene — antrenor al piloților, D. 
Focșeneanu — antrenor al îm- 
pingătorilor, N. Visulescu — 
însărcinat cu îmbunătățirea 
pregătirii fizice, E. Balint — 
mecanic, Șt. Ceaprazov — 
medic, H. Graef — pentru tes
tarea bobului de construcție 
proprie. Un sprijin important 
în pregătire îl constituie video- 
magnetofonul, folosit intens ta 
timpul antrenamentelor și al 
concursurilor ;

• sub îndrumarea antreno
rilor C. Iovan, I. Galescu și

TOATE CANOTOARELE ROMÂNCE 
ÎN FINALELE CAMPIONATELOR LUMII

Echipajele tării noastre au clștigat 4 serii de recalificare
româncă In finala de scîiif simpla
apeleîn Noua Zeelandă, pe 

lacului Karapiro, au continuat 
întrecerile campionatelor mon
diale de canotaj. Joi au fost 
programate cursele de recalifi
care, atît în probele feminine, 
cit și in cele masculine. Cele 
patru echipaje românești care 
s-au prezentat la start au cîști- 
gat seriile respective, califi- 
cindu-se direct în finalele pro
gramate sîmbâtă dimineața.

Un frumos succes a obținut 
tînăra schifistă Aneta Marin, 
învingătoare ta prima serie cu 
3:51,23. Pe locul secund a sosit 
actuala campioană mondială și 
olimpică, Christine Hahn-Schei- 
blich (R.D.G.) ta 3:55,33 și. ta 
continuare, Wu Yu-wei (R.P. 
Chineză) 3:59,40 și S. Boomstra 
(Olanda) 4:00,22. în seria a 
doua : 1. Marian Fekete-Am- 
brus (Ungaria) 3:52,03 | 2. Ana 
Kondrașina (U.R.S.S.) 3:53,021
X Janina Klucznyk (Polonia) 
3:55,78. Pentru finală s-au ca
lificat : Joan Lind (S.U.A.), 
Iskra Velinova (Bulgaria), A- 
neta Marin, Christine Ilahn- 
Scheiblich, Marian Fekete-Am- 
bruș și Ana Kondrașina.

Tot cu o victorie asupra ac
tualelor campioane mondiale a 
încheiat prima serie din reca
lificări și echipajul de dublu 
vîsle alcătuit din Olga Homeghi 
și Sanda Toma. Ele au parcurs 
distanța de 1000 m în 3:28.7X 
fiind urmate de : 2. R.D. Ger
mană 3:29,031 X M. Britanie 
3:30,33 t 4. Austria 3:49,02. în 
seria a H-a : 1. U.R.S.S. 3:32.04: 
1 Norvegia 3:33j69| X Franța

Un bob de o construcție cu 
totul inedită a fost realizat eu 
sprijinul inginerilor și tehnicie
nilor uzinei Tractorul din Bra
șov. Horst Graef, proiectant și 
pilot al bobului, afirmă ci ve
hiculul lui va fi, după mici 
retușuri, competitiv la cel mai 
înalt nivel international, iar 
probele efectuate la 
mentele de pînă acum 
acest lucru

antrena- 
confirmi

Foto : Dragoș NEAGU

Ștefania Szabo, reprezentanții 
Clubului sportiv școlar Sinaia 
s-au antrenat pentru prima 
dată fără pauză între sezoane, 
coborîrile pe sănii cu rotile 
fiindu-le, în acest scol), prin-

Dumitru STÂNCULESCU

(Continuare în pag. a 4-a)

vor concu-3:34,24. în finală 
ra : S.U.A., Bulgaria, România, 
K.D. Germană, U.R.S.S. și Nor
vegia.

Prima serie la 4+1 rame a 
fost ciștigată de S.U.A. ta 
3:37,05, urmată de Canada 
338,02 și N. Zeelandă 3:39,34. 
în cea de a doua : 1 România 
3:33,31 ; 2. Bulgaria 3:35,03 ; X 
Olanda 3:37,03 : 4. R.P. Chine
ză 3:45,44. In finală : R.D. Ger
mană, U.R.S.S., S.U.A., Cana
da, România și Bulgaria.

Echipajul de 4+1 vîsle al 
României a sosit pe primul loc 
in seria unică de recalificară 
cu 3:21,03. Au urmat : 2. R.F. 
Germania 3:22.08 ; 3. Olanda
3:23,61 ; 4. R. D. Germană
3:24,22 : 5. Australia 3:31,12. în 
finală: U.R.S.S., Bulgaria, Romi 
nia, R.F. Germania, Olanda și
R. D. Germană. în sfîrșit, pen
tru finala de 8+1 au obținut 
drept de participare: R.D. 
Germană, Canada, Bulgaria,
S. U.A„ U.R.S.S. și R.F. Ger
mania. Cele 6 echipaje înscrisa 
in proba de 2 f.c. (Olanda, Ca
nada, R.D. Germană, România, 
N. Zeelandă și Bulgaria) vor 
trage sîmbătă direct în finală-

De subliniat faptul că pentru 
prima oară in istoria acestor 
întreceri, o sportivă româncă 
(Aneta Marin) se califică in
tr-o finală de schif simplu. Și 
încă un amănunt : sportivei» 
dta R.D. Germani și Bulgaria 
vor concura ta toate cele 6 
finale, iar canotoarele din 
România șl U.R.SX 1a cit» 
cinci
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ai planului, utilizarea intensivi 
a capacităților ți valorificarea 
la un nivel tehnic inalt a ma
teriilor prime ți materialelor, 
reducerea mai substanțială, a 
consumurilor, a cheltuielilor 
materiale de producție, dimi
nuarea consumului de combus
tibil ți energie, folosirea rațio
nală a tuturor materialelor ce 
rezultă după prelucrările in
dustriale, colectarea ți valori
ficarea deșeurilor atit de la 
unitățile economice, cit ți de 
la populație.

Plenara îți exprimă Încre
derea tă toți oamenii muncii, 
fără deosebire de naționalita
te, vor face totul pentru înde
plinirea integrală ți în condi
ții de eficiență sporită a sar
cinilor de plan pe anul în 
curs ți pe anul viitor, a anga
jamentelor asumate, pentru În
făptuirea obiectivelor stabilite 
în programul suplimentar, 
pentru transpunerea în viață 
a hotărîrilor Congresului al 
XI-lea și Conferinței Naționale 
ale partidului.

Participanții la dezbateri au 
evidențiat sarcinile și rolul 
consiliilor Frontului Unității 
Socialiste în mobilizarea efor
turilor oamenilor muncii pen
tru creșterea indicelui de fo
losire a materiilor prime, eco
nomisirea riguroasă a metalu
lui și a consumului de ener
gie, folosirea integrală a ca
pacităților de producție, a ma
șinilor și utilajelor, creșterea 
beneficiilor întreprinderilor, a- 
plicarea corespunzătoare. a 
noului sistem de autogestiune 
ți autoconducere a unităților 
economice, perfecționarea țl 
modernizarea tehnologiilor de 
fabricație, întărirea spiritului 
de răspundere în buna gospo
dărire a tuturor întreprinde
rilor.

Plenara a subliniat că, în 
spiritul Hotărîrilor Congresu
lui al XI-lea și ale Conferin
ței Naționale ale partidului, 
al indicațiilor tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, la realiza
rea sarcinilor planului națio
nal unic de dezvoltare econo- 
mico-socială pe anul în curs o 
contribuție importantă au adus 
ți consiliile F.U.S., organizații
le de masă și obștești compo
nente — sindicatele, organiza
țiile U.T.C., comisiile de femei, 
ale inginerilor și tehnicienilor, 
cooperația meșteșugărească ți 
altele —, care, sub conduce
rea partidului, au asigurat u- 
nirea eforturilor clasei munci
toare, a țărănimii ți intelec
tualității, a tuturor oamenilor 
muncii, fără deosebire de na
ționalitate, în lupta pentru 
dezvoltarea economico-socială 
a țării.

Apreciind aportul consiliilor 
Frontului Unității Socialiste, 
al organizațiilor de masă ți 
obștești componente, la valo
rificarea la un nivel tot mai 
înalt a potențialului nostru 
material și uman, participanții 
la discuții au arătat că sînt 
încă largi posibilități pentru 
sporirea contribuției consiliilor 

F.U.S. țl a organizațiilor de 
masă ți obștești componente 
la eforturile pentru organiza
rea superioară a producției ți 
a muncii, Întărirea ordinei. ți 
disciplinei în toate unitățile, 
obținerea eu mijloacele de 
care dispune economia noastră 
a unor rezultate maxime.

A fost apreciată contribuția 
consiliilor F.U.S. la activitatea 
de înfrumusețare ți bună gos
podărire a localităților, la 
viața cultural-educativă, la 
ridicarea nivelului general de 
cunoaștere al maselor, la dez
voltarea conștiinței socialiste.
S-a subliniat, de asemenea, că 
consiliile Frontului Unității 
Socialiste, organizațiile com
ponente au acționat pentru a- 
plicarea Hotărîrii Conferinței 
Naționale a partidului eu pri
vire la participarea. Intr-o mă
sură tot mai mare, a tuturor 
categoriilor de oameni ai mun
cii, fără deosebire de naționa
litate, la conducerea societății, 
a întregii vieți economico-so- 
dale.

S-a subliniat larga activi
tate desfășurată de Consiliul 
Național al Frontului Unității 
Socialiste, de organizațiile de 
masă ți obștești componente 
pentru înfăptuirea politicii ex
terne a partidului ți statului, 
ele extinzindu-și ți diversifi- 
cindu-și relațiile cu organisme 
ți organizații similare din ță
rile socialiste, cu partide pro
gresiste ți democratice, cu 
mișcări de eliberare națională 
din diferite țări de pe toate 
continentele, aducindu-și con
tribuția Ia promovarea fermă 
a pozițiilor principiale, con
structive, ale României in e- 
forturile pentru soluționarea 
marilor probleme care con
fruntă astăzi omenirea, la 
cauza păcii ți colaborarea în
tre popoare.

X Referitor la activitatea 
consiliilor F.V& ți organizați
ilor de masă ți obștești com
ponente pe linia controlului 
activității economi oo-sociale, 
vorbitorii au subliniat perma
nenta Îmbunătățire a conținu
tului activității desfășurate de 
echipele de control al oameni
lor muncii, participarea efecti
vă a unor categorii tot mai 
largi de oameni al muncii de 
la orașe și sale la organizarea 
și exercitarea controlului. S-a 
subliniat că majoritatea echipe
lor de control al oamenilor 
muncii contribuie la formarea 
ți dezvoltarea spiritului de le
galitate, cinste și corectitudine, 
la formarea atitudinii înaintate 
a lucrătorilor din unitățile de 
servire publică, la combaterea 
manifestărilor de neglijență, 
nepăsare țl lipsă de răspunde
re fată de interesele populației, 
la buna gospodărire a avutului 
obștesc.

Evidențiindu-se rezultatele 
pozitive obținute în organiza
rea ți exercitarea controlului 
oamenilor muncii, s-a arătat că 
este necesar să se acționeze in 
continuare, eu toată fermitatea, 
pentru perfecționarea activită
ții de control obștesc, pentru 
creșterea eficienței acestuia, 

pentru soluționarea operativă a 
propunerilor făcute de echipele 
de control al oamenilor muncii, 
asigurîndu-se, totodată, spori
rea gradului de receptivitate a 
cadrelor de conducere din uni
tățile economice ți social-cultu- 
rale fată de sesizările ți ob
servațiile acestora. S-au făcut 
propuneri pentru ridicarea ni
velului calitativ ți creșterea 
contribuției controlului oameni
lor muncii la respectarea ri
guroasă a hotărîrilor de partid 
ți a legilor țării, la formarea 
unei puternice ți exigente opi
nii împotriva neajunsurilor, a 
abaterilor de la principiile eti
cii ți echității socialiste, la 
cultivarea in rlndul personalu
lui muncitor din unitățile su
puse controlului a unei com
portări civilizate, plină de soli
citudine față de cerințele ți 
interesele populației.

4. Plenara Consiliului Națio
nal al Frontului Unității Socia
liste a reliefat importanța isto
rică a unirii Transilvaniei eu 
România, săvirșită in urină eu 
țase decenii, și care a marcat 
înființarea statului național u- 
nitar român. Acest act măreț a 
fost rezultatul voinței nestră
mutate a întregului nostru po
por, al luptei maselor largi 
populare, a forțelor progresiste 
împotriva împilării sociale și 
naționale.

Subliniindu-se faptul că pro
blemele fundamentale ale so
cietății românești au putut fi 
soluționate după eliberarea ță
rii și cucerirea puterii de către 
clasa muncitoare în alianță eu 
țărănimea ți Intelectualitatea, 
în cadrul plenarei s-a Înfățișat 
tabloul marilor succese dobîn- 
dite, sub conducerea încercată 
a Partidului Comunist Român, 
de oamenii muncii — români, 
maghiari, germani ți de alte 
naționalități — în construirea 
socialismului. In înflorirea eco
nomico-socială a patriei, in asi
gurarea bunăstării întregului 
popor. Plenara F.U.S. a cerut 
tuturor organizațiilor compo
nente să acționeze pentru tran
sformarea aniversării unirii 
din 1918 într-un prilej de largă 
mobilizare a energiilor tuturor 
oamenilor muncii, fără deose
bire de naționalitate, in efortu
rile de realizare a obiectivelor 
pe care Congresul al XI-lea ți 
Conferința Națională ale parti
dului le-au pus în fața socie
tății noastre.

în legătură cu aniversarea a 
60 de ani de la făurirea statu
lui național unitar român, ple
nara a adoptat, în unanimitate, 
o chemare care se dă publici
tății.

5. Țlnînd seama de faptul că 
în ultima perioadă au avut loc 
schimbări in conducerile unor 
organizații componente ale 
Frontului Unității Socialiste, 
precum și la județe, ceea ce a 
determinat desemnarea de că
tre acestea a altor reprezen
tanți în Consiliul Național al 
Frontului Unității Socialiste, 
plenara a ales ca membri ai 
Consiliului Național pe tova

rășii : Virgil Cazacu, membru al 
Comitetului Politic Executiv, 
secretar al C.C. al P.CJt., Ni- 
eolae Hurbean, prim-secretar 
al Comitetului județean Alba 
al P.CJt., președintele Consi
liului județean al F.U.S., Ilara- 
lambie Alexa, prim-secretar 
al Comitetului județean Boto
șani al P.CJt., președintele 
Consiliului județean al F.U.S., 
Gheorghe Dumitrache, prim-se- 
cretar al Comitetului județean 
Brașov al P.C.R., președintele 
Consiliului județean al F.UJS., 
Nicolae Gavrilescu, prim-secre
tar al Comitetului județean 
Gorj al P.CJt., președintele 
Consiliului județean al F.U.S., 
Paraschiv Benescu, prim-secre
tar al Comitetului județean Ga
lați al P.CJt., președintele Con
siliului județean al F.U.S., Io
sif Szasz, prim-secretar al Co
mitetului județean Harghita al 
P.CJt., președintele Consiliului 
județean al F.UJS., Teodor Haș, 
prim-secretar al Comitetului 
Județean Hunedoara al P.CJt., 
președintele Consiliului jude
țean al F.UJS., Ion Taafcșhiu, 
prim-secretar al Comitetului ju
dețean Ialomița al P.C.R., Re
ședințele Consiliului Județean 
al F.UJS., Maxim Berghianu, 
prim-secretar al Comitetului ju
dețean Ilfov al P.C.R., pre
ședintele Consiliului județean 
al F.UJS., Nicolae Vereș, prim- 
secretar al Comitetului jude
țean Mureș al P.C.R., președin
tele Consiliului județean al 
F.UJS., Petru Enache, prim- 
secretar al Comitetului jude
țean Neamț al P.C.R., pre
ședintele Consiliului județean 
al F.UJS, Vasile Bărbuleț, 
prim-secretar al Comitetului 
județean Sibiu al P.C.R, pre
ședintele Consiliului județean 
al F.UJS., Traian Gîrba. prim- 
secretar al Comitetului jude
țean Suceava al P.C.R, pre
ședintele Consiliului județean 
al F.U.S.. Teodor Roman, prim- 
secretar al Comitetului județean 
Teleorman al P.CJt, președin
tele Consiliului județean al 
F.U.S., Ion Petre, prim-secretar 
al Comitetului județean Tul- 
eea al P.C.R., președintele Con
siliului județean al F.U5, Emil 
Drăgănescu, ministrul turismu
lui și sportului. Ioachim Mo- 
ga. președintele Centrocoop, 
Ion Irimescu, președintele U- 
nlunii Artiștilor Plastici, Con
stantin Fii lan, președintele A- 
sociației Juriștilor, Neagu Coa
ma, prim-vicepreședinte al A- 
■ociației Automobil Club Ro
mân, Oprea Romul, secretar al 
Asociației Juriștilor.

Totodată, plenara a ales pe 
tovarășul Virgil Cazacu ca 
membru al Biroului Executiv 
al Consiliului Național al Fron
tului Unității Socialiste.

In încheierea lucrărilor ple
narei a luat cuvintul tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, prețedintele Republicii 
Socialiste România, prețedintele 
Frontului Unității Socialiste.

NOI ÎNTRECERI in 
DIVIZIA DE LUPTE

Sîmbătă și duminică sînt pro*  
gram-ate noi întreceri în cadrul 
campionatelor naționale pe echipe 
la lupte libere și greco-romane.

La lupte libere se dispută tur
neele individuale ale ultimei eta
pe (<a V-a), în timp ce ia greco- 
romane au loc câteva întâlniri res
tanțe din etapele a n-a (seria a 
U-a) șl a V-a (seriile a m-a și 
a IV-a).

Iată programul complet al eta
pei la lupte libere (SERIA D : 
U.M. Timișoara, C.S.M. Craiova, 
Constructorul Hunedoara, Vulturii 
Textila Lugoj, I.O.B. Balș, C.F.R. 
Timișoara, Jiul Petrila (concursul 
se dispută la Slatina, nu la Balșt 
așa cum fusese inițial programat); 
SERIA a H-a : C.S.M. Cluj-Napo
ca, Comerțul Tg. Mureș, Rapid 
Arad, CJS Satu Mare, Lemnarul 
Odorhei, Mureșul Tg. Mureș, 
A.S.A. Oradea (la Odorheiu Se
cuiesc) ; SERIA a IH-a : Dinamo 
Brașov, Rapid București, Steaua, 
Progresul București, Vulcan Bucu
rești, C.S. Tîrgoviște, Steagul roșu 
Brașov (întrecerile au loc vineri 
șl simbătă, în sala clubului Stea
ua) ; SERIA A IV-a : Hidroteh
nica Constanța, Nicolina iași, Du
nărea Galați, C.S. Onești Gh. 
Gheorghiu Dej, Progresul Brăila, 
C.S.M Iași, Dunărea Medgidia 
(la Brăila).
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BAZA ÎNTREGII ACTIV1T
0 CONSTITUIE ATELI

Pentru activitatea sportivă de 
masă în asociația „Metalul" 
din cadrul întreprinderii de 
utilaj petrolier Tirgoviște, uni
tate cu importantă pondere In 
economia județului Dîmbovița; 
cu vechi tradiții nmnCîîfirești, 
competiția sportivă națională 
„Daciada" a constituit o acțiu
ne de o amploare cu totul deo
sebită, a însemnat ridicarea 
problemei educației fizice în 
rîndurile personalului munci
tor, îndeosebi ale tineretului, 
printre preocupările majore, de 
importanță socială ale organi
zației de partid, ale organiza
țiilor sindicale și de tineret, 
precum și ale Consiliului oa
menilor muncii. Principalele 
obiective ale consiliului aso
ciației, stabilite in colaborare 
cu factorii eu atribuții, obiec
tive desprinse din documentele 
de partid, din regulamentul 
„Daciadei", au fost: lărgirea
sferei de cuprindere a oameni
lor muncii în practicarea exer- 
cițiilor fizice, în scopul întă
ririi sănătății și puterii de 
muncă ; combaterea influențe
lor nocive prin activități spor
tive compensatorii și recreati
ve ; creșterea rolului sportului 
în ansamblul muncii educati
ve, în cultivarea unor Jnalte 
calități morale și de comporta
ment ; selecția și creșterea ele
mentelor talentate pentru spor
tul de performanță din rlndul 
personalului muncitor.

Dezbătînd modul cum
Îndeplinit acestea, făcînd bilan- 
țru roadelor obținute în pri
ma ediție a „Daciadei", cu pri
lejul recentei conferințe de
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SPORTUL—0 ȘCOALĂ A VIEȚII!
(Urmare din pag. 1)

cei cu aptitudini, cu șansă la 
succes ; 4) ca o consecință lo
gică, cei fără șansă în sportul 
de performantă. în care sînt 
angajați, realizează adesea per
formanțe slabe și in sport, și 
la școală ; 5) de aici, confuzia 
fi prejudecata unor părinți : 
confundarea sportului de masă 
cu cel de performantă și com
baterea amîndurora, in egală 
măsură.

— Întrevedeți vreo solu
ție acceptabilă- pentru toată 
lumea ?

— După părerea mea, se sim
te nevoia unui barem al spor
tivului de performantă, mai a- 
les cînd este vorba de elevi și 
de studenți. în această direcție, 
este adevărat, au fost luate 
unele măsuri, dar fără să se 
Înainteze cu ele prea mult. Ti
nerii care se angajează In 
sportul de performantă trebuie 
dirijați_ spre școli și institute 
de învățămînt superior cu pro
fil adecvat. Acest barem să nu-1 
poată obține decît acel elev sau 
student care este înzestraț de 
Ia natură cu calități deosebite, 
în sfîrșit. trebuie dusă o acțiu
ne continuă de lămurire a opi
niei publice. Acei care sînt în 
măsură să contribuie la forma
rea unui sportiv de mare per
formanță au datoria morală să 
o facă. Cineva spunea că eele

trei medalii de aur obținute de 
Nadia la Montreal fac mal mult 
decit un premiu NobeL Este, 
desigur, o afirmație destinată 
să sublinieze răsunetul Interna
țional al unei asemenea victo
rii. Performanța multiplei noas
tre campioane este, din acest 
punct de vedere, un admirabil 
exemplu.

— Se spune despre dum
neavoastră că sinteti pionie
rul șahului de mare perfor
mantă din Timisoara. eă ați 
creat tn orarul acesta cel 
mai modern club de țah. Si 
acum întrebarea : șahul este 
un sport 7

— Șahul este un sport, dar 
fi un mijloc de destindere, care 
nu prezintă Îngrădiri de vtrstă. 
El rămine unul din eele mai 
fecunde sporturi, ea potențial 
educativ. Șahul disciplinează 
gindirea. mărește puterea de 
concentrare, el ne Învață că 
orice situație trebuie analiza
tă cu grijă înainte de a lua o 
hotărire. că unele mișcări, oda
tă efectuate, nu mai pot fi re
luate. că fără pregătire si mun
că nu se pot obține rezultate 
mari, că nu trebuie să se ceară 
nimic de la lntlmplare. în via
ță trebuie să anticipezi tot 
timpul, iar unele sacrificii de 
moment asigură succese viitoa
re, Întocmai ca la șah.

— Si o întrebare... redac
țională : ce titlu v-ar plăcea 
să aibă interviul pe care ni 
l-ați acordat 7

— Sportul, o școală a vieții 1 
.— De ee 7

— Sportul este, fără Îndoia
lă. o scoală a vieții. Acela care 
a făcut sport consideră viața 
ca o permanentă luptă. A trăi 
Înseamnă, Înainte de toate, a 
lupta, iar In această continuă 
bătălie bucuriile si decepțiile se 
succed, uneori, ca Si In sport 
Din păcate, adeseori o viață 
Întreagă nu este suficientă ca 
să Înveți cum să trăiești. Ști
ința vieții este foarte complexă, 
iar sportul este acela care ne 
învață ce este lupta, ce este 
dorința de a învinge 1

PE MICUL ECRAN
SlMBATA 4 NOIEMBRIE, 

ara ÎS : .Careul magic*  — fi
nalele campionatelor mondia
le de box amator la catego
riile șemlmljlocie, mijlocie 
mică șl mijlocie ; ora 15,45 : 
„Marele premiu de steeple- 
chasse de la Pardubice” — aler
gare hipică internațională de 
galop cu obstacole fixe ; ora 
14 : Campionatele mondiale de 
gimnastică acrobatică (rezu
mat primit de la Sofia).

DUMINICA 5 NOIEMBRIE, 
ora 15 : Fotbal, Universitatea 
Craiova — Steaua (transmisie

de la Craiova a reprizei a 
doua ; comentator — Mircea 
M. Ionescu) ; ora 15,45 : Fot
bal, rezumatul medului stea
gul roșu — F.C. Constanta, 
derbyul etapei în seria I a 
Diviziei B ; ora 16,15 : „Pe 
gheață si pe zăpadă*  — re
trospectiva marilor concursuri 
de patinaj artistic șl de schi 
din 1973 * (oomentator — Cris
tian Topescu) ; ora 20 (pe 
programul n) : .Telerama 
sport" (emisiune de Dumitru 
Tănăsescu).

teren 
handl

Dai 
ta te 
dezba 
rit r 
arătat 
tivele 
Uzate 
de cs 
petiți 
rindu 
exige 
meni 
poate 
pusă 
bați! 
rințe' 
Num, 
nilor

$

CONCURSUL REVISTEI „EDUCARE FIZICA Șl SPORT'
Se reamintește profesori- 
r de educație fizică, an

trenorilor, medicilor, acti
viștilor din domeniul edu
cației fizice ți sportului, că
rora le este deschis con
cursul cu temele: • „Da- 
eiada“, cea mai mare com
petiție a sportului românesc, 
locul ți rolul ei in siste
mul nostru de educație fi
zică ți sport ; • Optimiza
rea conținutului lecției de 
educație fizică sau de an
trenament sportiv, ca ur
mare a raționalizării mij
loacelor folosite in desfă
șurarea lor; • Mijloace și 
metode de creștere a capa
cității de efort, a randa
mentului, a performanței

biologice ; a. pregătirea bio
logică pentru concurs ; b. 
accelerarea refacerii intra 
■an post-efort, că ultimul 
termen pentru trimiterea 
lucrărilor este 30 NOIEM
BRIE 1978.

Premiile oferite la acest 
concurs sînt următoarele : 

Premiul I — 2 000 lei 
Premiul II — 1500 lei 
Premiul III — 1 000 lei 
Trei mențiuni a 500 lei 

fiecare.
Lucrările pentru acest 

concurs vor fi expediate pe 
adresa : Redacția revistei 
„EDUCAȚIE FIZICA ȘI 
SPORT", str. Vasile Conta 
nr. 16, București, sectorul 1. 
codul poștal 70 139.

TRACERE EXCEPȚIONALĂ

LOTO '

SE ATRIBUIE : A 
autoturisme „Skoda 
105 L“ A Cîștigurl 
tn numerar de va

loare fixa (so.ooo : 
25 000 leL » 
etc.) de val o. 
variabilă • Excu 
in R.S. CehosJov 
— Ungară
ta B. D. Germa 
Tragerea oferă nr 
tipie posibilități 
dștig prin efectua 
a 5 extrageri, în 
uă faze, ou un tx 
de <2 numere exl 
se. Câștigurile se 
cordă pe 13 cate 
rit Se câștigă șl 
3 numere din 18



COMPETIȚII
p-echipele 
isputâ par- 
P ta Con
sul Bucu- 
Farul, Dl- 
U Bucu- 
ISERLA a 
iturii Tex- 

VQcea, 
knroputere 
ta, C.S.U, 
SERIA S 
tea. C.F.R. 
ta, SIMA- 
latu Mare, 
pu Brașov

UGBY
Briei B de 
lez uitatele;

n Bucu- 
ța — Pe- 
i, Rulmen- 
.eronautica

vorba) primește — ne spune an
trenorul Alexandru Carnabel — 
un sprijin susținut din partea «ac
torilor responsabili. Numai că pe 
propriul teren, Intrat mal demult 
ta... reparații, lucrările de reame- 
najare sint întrerupte. De ee, 
oare 7

SERIA A n-a : Gloria P.T.T. 
Arad — C.F.R. Cluj-Napoea 10—10, 
Electrotimiș Timișoara — Minerul 
Lupeni 7—3, Unirea Săcele — Mi
nerul Lăvezeni Petroșani 8—3,1.O.B. 
Balș — Constructorul Alba Tulia 
28—0. In fruntea clasamentului : 
Electrotimiș 19 p, C.F.R. Cluj-Na- 
poca 18 p.

SERIA A m-a : Rapid C TH. 
Galați — C.F.R. Suceava 58—4, 
C.S.M. Suceava — Automobilul 
Galați 94—0. Pe primul loc : C.S.M. 
Suceava 18 p.

SERIA A IV-a : C F.R. Constan
ța — Metalul Mangalia 30—0, Vo
ința Constanța — Pescărușul Tul
eta 4—14 (o frumoasă victorie tn 
deplasare a nou înființatei echipe 
tulcene), Chimia Năvodari — LT.C. 
Constanța 68—6, Dacia Constanța 
și Viitorul Măcin — declarate ta- 
vnse cu 4—0 (prima pentru că 
medicul a plecat de la teren, cea
laltă pentru că a părăsit terenul 
fără Încuviințarea arbitruluD I, 
Rapid C.F.R. Fetești — Farul H 
Constanța 4—0 (forfait !). Condu
ce C.F.R Constanța cu 21 p. ur
mată de Constructorul cu 13 p 
(un meci mal puțin).

asociației „Metalul" Tîrgoviștc

UCAȚIE FIZICĂ Șl SPORT
SECJIA ÎNTREPRINDERII
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activități permanente, in prac
ticarea consecventă a sportu
lui, este încă mic, față de cei 
peste 6 000 de membri, ciți are 
asociația. După cum spunea 
tînărul strungar Constantin 
Liță, secretar al organizației 
U.T.C., in secția armături in
dustriale „trebuiau conjugate 
In așa fel eforturile, se cereau 
asemenea măsuri și inițiative 
Incit la acțiunile „Daciadei” să 
fie cuprins întregul tineret”. 
„Era necesară o largă antre
nare la practicarea sportului a 
elementului feminin”, spunea 
tehniciană Constanța Muta. 
De asemenea, nesatisfăcător a 
fost apreciat și faptul că o 
acțiune de mare importanță și 
eficiență, cum este gimnastica 
la locul de muncă, formă larg 
accesibilă, a fost tratată sub 
nivelul cerințelor, neîndepli- 
nindu-se obiectivul de a cu
prinde cel puțin 25 la sută din 
personalul muncitor. A 
criticat — de vorbitori ca 
ian PătrașCu, Constantin 
că, Petre Georgescu — și 
tul că o slabă preocupare 
manifestat pentru trecerea 
melor complexului „Sport 
sănătate'" ' '
acțiuni turistice cu 
sportive complexe.

După cum sublinia In eonclu- 
ziile adunării tovarășul Vasile 
Oprescu, secretarul Comitetului 
de partid pe întreprindere, 
„este necesar, potrivit obiec
tivelor „Daciadei”, ca activita
tea sportivă să fie ridicată la 
valoarea de factor de educare 
a oamenilor în spiritul mun
cii, al eticii și echității, ca ea 
să devină una din pîrghiile 
care să conducă la realizarea 
planurilor de producție la in
dici superiori. De la 
considerații trebuie 
plece”. Aceste idei au 
baza programului de 
adoptat pentru cea de a doua 
.ediție a „Daciadei”. Faptul că 
din consiliul nou ales fac par
te oameni care muncesc în 
posturi de Răspundere în între
prindere, iubitori ai sportului 
care se bucură de prestigiul 
și de prețuirea oamenilor, dau 
speranțe că activitatea sporti
vă la „Metalul” Tîrgoviște va 
căpăta în viitor consistență, 
valoarea unei noi calități.
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După dubla partidă Politehnica — Honved

,\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^DOAR O REPRIZA DIN... PA TRU!
2—0, deci, pentru Politehnica 

In meciul retur 
Budapesta; un 
re, 
Pe 
(aflat . _
victorii a formației 
Încă de la 13 septembrie), dar 
care, totodată, II invită la su
poziții și aprecieri de genul a- 
cesta : -după modul în ears a 
jucat astăzi Honved, era posi
bil un succes chiar la • dife
rență de 4 goluri", afirma ci
neva. lingă noi, in tribună. „A-

parțial, 
suporterul

în așteptarea

cu Honved 
rezultat ca- 

□ satisface 
timișorean 

* —l unei
favorite

tr-o zonă inaccesibilă lui, „că- 
rind" mingi după mingi și pu- 
nindu-i astfel pe cei din linia 
tatii (și ea într-o formulă for
țată : Nadu — Iuga — Petres- 
ou) in criză de timp și de 
spațiu.

Morala e simplă : orice echi
pă de fotbal care se respectă 
are nevoie de cel puțin un co
ordonator, fin tehnician și lu
cid, tn stare să 
compartimentele,

— el primul — o 
Cu Dembrovschi

După jocul de la Valencia

O PIESĂ NOUĂ
LA UN DOSAR MAI VECHI

orchestreze 
să valorifice 
idee de joc. 

pe tușă in

oară, la țutul puternic, din lo- 
Reuțind o lingură repriză mai 
părăsefte și ea Cupa U.E.F-A.

Foto : Branco VUJIN

Gujdar — învins pentru a doua 
rituri liberă, ' ' ' 
buni — din

al lui Păltinlșan. 
patru ! — „Poli“

limpede de ee >cam îmi este ----.---- _
reușit „Poli" să reziste, la Buda
pesta, 82 de minute, dintre 
care 24 de minate în 10 oa
meni...", era de părere un 
altui.

Nesubscrilnd total încrederea 
senină a suporterului, ln- 
trucît — în pofida unei crize 
de formă sportivă — Honved 
rămîne oricum un team redu
tabil, priceput în a-și drămui 
forțele, vom fi de acord cu a- 
cel punct de vedere mai rea
list, mal lucid, exprimat după 
joc de observatorul U.E.F.A., 
bulgarul Mladenov, potrivit că
ruia „Politehnica putea să-I 
pună mult mai multe probleme 
partenerei ei, dacă ar fi înce
put partida cu— repriza a 
doua”.

Dincolo de hazul amar pentru 
„Poli" și suporterii ei, butada 
conține suficient adevăr, cele 
două reprize furnizate miercuri 
de Politehnica Timișoara adu- 
cind, in bună măsură, 
prizele tricolorilor" din 
cu Iugoslavia : prima 
slabă, cea de a doua 
bună.

Același efect pozitiv, 
jocul echipei noastre naționale 
prin introducerea kH Rădules- 
cu, l-a avut, de astă dată, ta 
evoluția timișorenilor trimite
rea în teren — tot la reluare
— a lui Dembrovschi. Săptă- 
mîna trecută, reprezentativei 
noastre l-au fost necesari doi 
„dispeceri" de dasă (capabili 
să suplinească erorile unei 
linii de mijloc laborioasă, dar 
mai puțin precisă ta transmi
terea paselor), miercuri lui 
„Poli" i-a trebuit măcar unul 
care să șteargă penibila impre
sie lăsată de un mijloc de e- 
chipă pe dt de inedit (Roșea
— Vișan — Anghel), pe atît de 
stîngaci și confuz. Anghel,. ari
pa de talent a timișorenilor, 
s-a simțit totalmente străin in

cu re
Partida
— mai
— mai
adus In

£rima repriză (o criză renală
1 ajunul partidei diminuindu-i 

forțele). Politehnica n-a găsit 
nici pe departe un înlocuitor 
pe măsură.

H va avea de aci înainte, 
pentru etapele următoare, cînd 
„Poli" va lupta să recupereze 
din punctele risipite ? Să spe
răm, alături de numeroșii su
porteri timișoreni, că — prin- 
tr-un consult riguros și un tra
tament adecvat (care, marți, 
l-au lipsit în momentul crizei!) 
— Dembrovschi va fi „pus pe 
picioare”. Echipa, s-a văzut o 
dată în plus, are stringentă ne-" 
voie de el. Ca și 
absenți, Bathori I, 
tec, care, cum am 
reluat pregătirile.

Prin recuperarea 
șan, sistemul 
„Poli" s-a revigorat simțitor. 
Cînd vor reintra și ceilalți — 
care au alcătuit, nu de mult, 
„ll“-le propulsat de Angelo 
Niculescu in Cupa U.E.F.A., 
performanță fără precedent, 
după război, în fotbalul Timi
șoarei — tentativa de evadare 
a actualei lanterne va avea, 
realmente, sorți de izbindă. O 
opțiune morală ta acest scop 
Politehnica a și luat-o, miercuri, 
prin victoria repurtată asupra 
lui Honved, liderul actual al 
clasamentului ungar.

Gheorghe NICOLAESCU

de ceilalți 
Lața și Co- 
aflat, și-au
lui Făltini- 

defensiv al lui 
s-a revigorat

De ce nu a reușit F.C. Ar
geș să reziste in dubla con
fruntare cu Valencia ? Răspun
surile sint destul de clare.

L Valencia a avut în jocul 
retur doi jucători (Kempes și 
Bonhof) la nivelul aproape 
maxim al posibilităților lor, 
doi jucători care, mai ales in 
prima repriză, au creat nenu
mărate faze, cu o insistență 
remarcabilă, fiind și autorii 
primelor trei goluri ale meciu
lui, adică ale golurilor care au 
decis calificarea Cu asemenea 
două vedete jucind din plin, o 
echipă este realmente propul
sată spre victorie. _

2. F. C. Argeș a prezentai, 
prin forța împrejurărilor, o e- 
ehipă eîrpită, cu o apărare din 
nou improvizată, Cirstea nepu- 
tind fi recuperat la ora meciu
lui. Menționind, intre altele, 
că F. C. Argeș nu are un fun
daș central de rezervă, spunem 
totul in legătură cu șansele e- 
chipei intr-o confruntare cu un 
dub in care joacă trei fotba
liști de dasă internațională 
certă. La această slăbiciune a 
apărării, să mai adăugăm slă
biciunea atacului. handicapat 
prematur de accidentarea lui 
Radu IL In linia ofensivă, D. 
Nioolae a făcut o partidă foar
te slabă, contribuția lui Dobrin 
•— care a acuzat și o acciden
tare — a fost sub așteptări, în

locuitorul lui — juniorul Turcu 
— avind un randament supe
rior internaționalului nostru. 
Să mai amintim că Moiceanu, 
„arma secretă" a piteștenilor 
in destule jocuri pe teren pro
priu, a demonstrat că nu are 
sprinteneala necesară contra
atacului pe un teren străin, el 
răminînd un om de gol iți ca
drul unei superiorități numerice, 
așa cum s-a intîmplat în me
ciul cu Panathinaikos și in al
te jocuri. Cu o apărare neor
ganizată și cu un atac lipsit de 
forță, F.C. Argeș a „trăit", am 
putea spune, din efortul liniei 
de mijloc, în care s-au remar
cat Iovănescu și Toma, singurii 
jucători piteșteni la valoare 
maximă, ei fiind și autorii ce
lor două goluri.

3. Antrenorul
dara după meci : 
condițiile grele in _ _
cental echipa noastră, cred că 
rezultatul final nefavorabil se 
datorează în principal faptului 
că tinerii noștri jucători NU 
AU CREZUT in posibilitatea 
de a Învinge o echipă cu nume 
de mare rezonanță, 
fragilitate psihică se află 
baza eliminării noastre”.

Admițînd că aceste trei 
pllcații sint suficiente, și.

Halagian de- 
„Chiar și în 

care s-a pre-

Această
la

ex- 
in

TURNEUL DE JUNIORI
DE LA CRAIOVA

Meciurile disputate tn cea de-a 
2-a ii a turneului Internațional de 
fotbal pentru juniori de la Craiova 
a-au încheiat eu următoarele re
zultate : Luceafărul București — 
Universitatea Craiova (—4 ; C.S.S. 
Craiova — C.S. Ttrgovlște >—0.

PRONOSPORT INFORMEAZĂ
BlLANT DEOSEBIT LA ULTI

MELE CONCURSURI PRONO
SPORT : Gheorghe, Axente din 
Pitești și Zoltan Borbely din Dră- 
gășanl-Vîlcea sint performerii 
concursului din 22 octombrie, ob- 
ținlnd fiecare cite un autoturism 
JOacia 1300“ a Marile surprize 
ale etapei de duminică 29 octom
brie au adus inspiratului partici
pant Voicu Cristia din București, 
pe lingă un autoturism „Dacia 
1300“, și o suită de câștiguri la 
categoriile a n-a și a m-a. De 
remarcat că și la categoria a n-a 
au fost obținute ciștiguri. deosebit 
de valoroase Pe variante jucate 
100% partlcipanții Tănase Goida 
din Arad și Victor Bran din Bucu
rești au devenit beneficiarii unor 
premii de cite 28.370 lei. Nume
roase derbyuri și capete de afiș 
șl la concursul Pronosport de du
minică 5 noiembrie 1978, care be
neficiază și de un report de 
187.974 lei. ASTAZI ȘI M1INE SÎNT

,Dacia 1300-; cat. *:  1

egală măsură, obiective, trebu
ie să arătăm că ELIMINAREA 
LUI F.C. ARGEȘ IN TURUL II 
AL CUPEI U.E.F.A. S-A PRO
DUS, DE FAPT, LA... PITEȘTI. 
Jucătorii lui Halagian au 
ratat o primă șansă în mo
mentul golului egalizator 
de Ia Pitești, cind o superfi
cialitate a apărării a permis 
intrarea lejeră a lui Saura. A 

doua mare posibilitate s-a pier
dut în finalul jocului de la Pi
tești. Dacă argeșenii ar fi în
cheiat partida cu un singur gol 
in plus față de ocaziile ratate, 
desenul psihologic al jocului de 
la Valencia ar fi fost altul, ți- 
nind seama de faptul că și în 
condițiile, acelui minim 2—1 
spaniolii au deschis scorul doar 
In min. 34. iar Toma a reușit 
să restabilească echilibrul în 
min. 47. Ca întotdeauna, oca
ziile pierdute se plătesc.

încheind această discuție pe 
tema arhicunoscută a cauzelor 
eliminării echipelor noastre din 
cupele europeiie, să 
că la Valencia cei 
spectatori au asistat la 
frumos, în care F.C. 
jucat bine in partea 
Pe parcursul jocului, 
cu 7 goluri, spaniolii 
de 15 ori la poartă, iar arge
șenii au răspuns cu 9 șuturi. 
Deosebit de strîns este și ra
portul șuturilor pe poartă: 7—5. 
Faptul că spaniolii au marcat 
cinci goluri din șapte șuturi (!) 
demonstrează că ei reprezintă 
o echipă matură, care nu iartă. 
Să amintim și raportul de cor- 
nere (10—0), care reflectă vi
rulența atacurilor conduse de 
Kempes.

Punînd față în față plusurile 
și minusurile celor două echi
pe, trebuie să admitem că eli
minarea piteștenilor cu scorul 
de 4—6 este logică. Pentru o 
competiție europeană echipele 
noastre nu sint bine înarmate, 
mai ales cînd au și neșansa u- 
nor complicații suplimentare, 
ca acelea rezultate din indis
ponibilitatea lui Cirstea, 
bulescu și. Ia urmă, ” 
Echipa piteșteană a 
minată de o echipă 
in ascensiune, care, 
l-a achiziționat pe 
devenit între timp cel mai buri 
jucător din lume, și-a mărit 
valoarea (cu numeroase procen
te) prin achiziționarea puter
nicului și ordonatului Bonhof, 
în afara acestor două vedete, 
am remarcat la spanioli jocul 
bun al lui Solsona și Cabrai.

Corect și autoritar arbitrajul 
belgianului A. Ponnet.

amintim 
50 000 de 

un meci 
Argeș a 
a doua, 
presărat 
au șutat

Băr- 
Rădu IL 
fost eli- 

puternică, 
după ce 
Kempes,

Laurențiu DUMITRESCU

S-a deschis cursul antrenorilor de fotbal

PENTRU CA PREGĂTIREA SĂ FIE ÎN PAS CU CER’NȚELE I
Miercuri la prînz, într-una 

din sălile de cursuri de la 
I.E.F.S., i-am întîlnit pe cei 50 
de antrenori (unii cu mai 
mulți ani de activitate, alții cu 
mai puțini, cîțiva, chiar, în de
venire) participanți la cursul 
de patru luni, organizat de 
FJt.F. în colaborare cu Centrul 
de perfecționarea cadrelor din 
mișcarea sportivă și cu spriji
nul larg și dezinteresat — cum 
spunea lectorul univ. Mihai 
Bîrsan în cuvîntul său _ — al 
institutului de învățămînt su
perior de specialitate. Miercuri 
a avut loc deschiderea festivă, 
prilej cu care le-au vorbit 
„elevilor" tovarășii Anghel 
Paraschiv, președintele F.R.F., 
și Ștefan Covaci, vicepreședinte 
al federației. „Deschiderea a- 
cestui curs de perfecționare, 
spunea cunoscutul tehnician, 
trebuie să constituie, cu ade
vărat, începutul unui drum 
nou, pentru a se împlini dorin
țele de creare a unui nou tip 
de antrenor, multilateral pre
gătit, instruit din toate punc
tele de vedere, care să facă

față cerințelor tot mai mari 
puse în fața fotbalului nostru. 
Fără îndoială, cursul de per
fecționare constituie doar un
început, pentru că antrenorul 
modern trebuie să invețe tot
timpul, să fie la curent cu
noutățile ce apar în dome
niul lui de activitate, să devi
nă factorul principal în propa
garea noului”.

In bănci, i-am revăzut pe an
trenorii secunzi de la divizio
narele A (printre ei, C. Deliu, 
A. Dima, Gh. Ene, R. Vlad, 
V. Zavoda, V. Krauș), pe alții 
care lucrează cu echipe de co
pii sau juniori — I. Greavu, 
L Czako, V. Suciu, E. Lupu- 
lescu — sau care acum îmbră
țișează această meserie, cum 
ar ti I. Oblemenco, golgeterul 
absolut al fotbalului nostru. 
Sint prezenți cei mai merituoși 
antrenori din centrele de co
pii și juniori, chiar responsa
bili de centre, cum este maes
trul emerit al sportului 
I. Voinescu, de la Steaua. 
Cursul va acorda unora carne
tul de antrenor, dar pentru

cei mai mulți (și Aceasta e 
rațiunea inițierii iui) constituie 
un prilej de îmbogățire a cu
noștințelor, de perfecționare, 
după care absolvenții se vor 
putea prezenta și la examenele 
de promovare pentru categorie 
superioară. Iată de ce partici
parea la curs constituie o obli
gație profesională a fiecărui 
antrenor. în perioada 1978—80, 
toți antrenorii care lucrează 
efectiv în fotbal, la echipele 
divizionare A, B și C, la cen
trele de copii și juniori și în 
cluburile de performanță din 
fotbalul școlar vor fi reciclați 
prin acest curs în serii de 
cite patru luni. începutul, atît 
de așteptat, a fost făcut. Ră- 
mîne acum ca proaspeții elevi 
să se străduiască să-și înȘ“" 
șească bogata tematică stabili
tă ; iar în final, cei mai buni 
vor fi apreciați cum se cuvine 
avind perspectiva de a se afla 
chiar la conducerea unei for
mații de prim rang din fotba
lul nostru.

Constantin ALEXE

• MIERCURI, pe Stadionul Re
publicii, a avut loc un trial al 
unor jucători susceptibili de a ti 
promovați in lotul de tineret. Du- 

-----  L 
a a- 
unor

pă opiniile antrenorilor 
Voica și V. Kraus, acțiunea 
rut în vedere acoperirea 
posturi deficitare mai precis un 
portar, un fundaș stingă Șl, even
tual. un înaintaș central. Selec- 
țjonabilU a« jucat cu Progresul 
Vulcan. Scor : 1—1 (1—0), prin go
lurile marcate de Orac, respectiv 
Runceanu. A fost folosită urmă-

ACTUALITĂȚI
toarea formație : sianu (Predules- 
eu) — Bubela, Zare, Vlad, Kiss — 
Greaca, irimescu, Orac (Iordache) 
— Isaia, Margelatu, Klein (Chivu).
• MECIUL ROMÂNIA — TUR

CIA (C E. pentru echipele de ti
neret) se va disputa la 15 noiem
brie la Sibiu.
• FINALA „CUPEI BALCANI

CE- INTERCLUBURI se va dispu
ta între echipele Jiul șl Rijeka

(Iugoslavia), după sistemul tur- 
retur. Prima întîlnire va avea loc 
la 6 decembrie, la Petroșani, ur
nind ca returul să se dispute, la 
13 decembrie, la Rijeka.

„ UNIVERSITATEA CRAIOVA 
VA EVOLUA LA SOFIA. Forul 
de specialitate din Bulgaria a in
vitat o echipă din țara noastră 
pentru a fi adversara Iotului re
prezentativ al Bulgariei tntr-un 
meci de verificare, programat la 
15 noiembrie. F.R.F. a desemnat-o 
pe Universitatea Craiova.



DE ȘAH TOATE LAUREATELE EDIȚIEI TRECUTE - ELIMINATE!
In turul VI al Olimpiadei de 

șah de la Buenos Aires, echipa 
masculină a României a în
vins cu 4—0 formația Tunisiei. 
Șahiștii români au cîștigat cu 
2V2—l* */i  meciul din turul ante
rior cu selecționata R. P. Chi
neze. Alte rezultate: U.R.S.S.

cipalul .aliat* ; din cei 58 de 
sportivi aflați în pregătire. 7 
sint selecționați în lotul olim
pic lărgit : Cornelia Vasile, 
Florentina Toader, Gh. Pleșa. 
St. Nenciu, D. Comșa, V. Radu 
și Cr. Piciorea ;

• la Vatra Dornei, un tra
seu de 800 de metri al pistei 
de sanie se află in stadiu de 
finisare șl așteaptă primul în
gheț pentru a fi dat în folo

sință. Pînă atunci, tinerii să-

— Ungaria 2—1 (1); S.U.A. —
Anglia 2’/2—’A (1); Bulgaria — 
Cuba 2—1 (1); Iugoslavia —
Elveția 2lh—*/j  (1); Polonia — 
Filipine 2—2; R. P. Chineză — 
Austria 2*/ 2—l'/j, Suedia — 
R. F. Germania l</2—1*/,'(1).

în turneul feminin, selecțio
nata României a terminat la 
egalitate : l*/ 2—l*/ 2 cu echipa
Bulgariei. Celelalte întilniri 
din grupa a patra s-au înche
iat cu următoarele rezultate: 
Columbia — Uruguai 2'A—*/ 2; 
Spania — Australia l‘/2—'/2 (1); 
Porto Rico — Japonia 2—1. 
Alte rezultate: U.R.S.S. — 
Noua Zeelandă 3—0; Ungaria
— S.U.A. 2—0 (1); R. F. Ger
mania — Argentina */i —’A (2); 
Iugoslavia —• india 1—0 (2).

VIZITA DEl ICAIIEI COMISII I NAȚIONALE
PENTRU CUI TllilĂ FIZICĂ Șl

Astăzi ia sfîrșit vizita de
legației Comisiei Naționale 
pentru Cultură Fizică și Sport 
din R.P. Chineză, condusă de 
Van Men, președintele Comi
siei Naționale pentru Cultură 
Fizică și Sport.

In timpul șederii în țara 
noastră, delegația chineză a 
purtat discuții cu delegația 
C.N.E.F.S., condusă de Emil 
Drăgănescu, ministrul turismu
lui și, sportului, președintele 
Consiliului Național pentru 
Educație Fizică și Sport, cu 
privire la preocupările actuale 
ale celor două organizații și a 
făcut un schimb util de pă-

TELEX • TELEX PE TERENURILE DE TENIS
BASCHET • Primele meciuri die 

competiția eu.opeanâ feminină „Cupa 
Liliana Ronchetti" s-au încheiat cu 
următoarele rezultate : Montceau Ies 
Mines (Franța) — B. C. Dusseldorf 
86—51 ; Nyon (Elveția) — Tenerife 
(Spania) 61—53 ; Teksid Torino — Ha- 
poel Tel Aviv 104—70 ; Monting Za
greb — Ceramica Trevisio 60-72. • 
Rezultate înregistrate in „Cupa cupe
lor" — masculin : Den Bosch (Olan
da) - Hapoel Tel Aviv 83-67 ; San- 
galhos (Portugalia) - U.B.S.C. Viena 
72—92 ; Dukla Olomouc (Cehoslova
cia) G.M, Budapesta 67—57; Rad- 
nicki Belgrad — Tofas (Turcia) 114—79.

FOTBAL • La Pernik, în meci ami
cal (echipe de tineret) : Bulgaria — 
Iugoslavia 6-1 (5—0) 1 > Campiona
tul Argentinei a fost cîștigat în mod 
sulprinzâtor de formația Quilmes. Ma
rea favorită Boca Juniors, deținătoa
rea „Cupei intercontinentale", s-a cla
sat pe locul doi, urmată de formația 
Union Santa Fe. Titlul de golgeter a 
fost cucerit de Diego Maradona (17 
ani) care a înscris 22 de goluri în 
40 de meciuri. • In preliminariile 
„Turneului U.E.F.A." pentru juniori : 
Scoția - Finlanda 2-0 (1—0) > Se
cretariatul F.I.F.A. a anunțat câ fede
rația olandeză și-a dat acordul pen
tru disputarea unui meci Olanda - 
Argentina, care va avea loc anul vi
itor la 22 mai, la Berna. In meci re
tur pentru „Cupa U.E.F.A.", echipa 
poloneză Slask Wroclaw a învins cu 
2—1 (1—1) formația islandeză I.B.V., 
calificîndu-se pentru turul trei.

JUDO • La Rio de Janeiro se des
fășoară în prezent întrecerile celei 
de-a 5-a ediții a campionatelor mon
diale universitare, la care participă 
200 de sportivi din 19 țâri. La cate
goria semigrea, victoria a revenit 
sportivului sovietic Gurin, care l-a în
trecut în finală pe japonezul Mato- 
tani.

HANDBAL • In turneul masculin de 
la Bratislava : Ruda Hvezda — Jal- 
ghiris Kaunas 20-16 (10—11) • Tur
neul masculin de la Basel a revenit 
reprezentativei Elveției, urmată de se
lecționatele R.D. Germane, Iugoslavi
ei și Danemarcei. In ultima zi : El
veția — Danemarca 22—14 ; R.D. Ger
mană — Iugoslavia 20-19.

NATAȚIE • Echipele S.V. Wurzburg 
(R.F. Germania) ș> Ethnikos (Grecia) 
s-au calificat pentru grupele semifi
nale ale „Cupei campionilor europeni" 
kr polo pe apă.

ȘAH • Cel de-al 38-lea oampionat 
cl U.R.S.S. s-a încheiat cu victoria 
Irinei Levitina și a Lidieî Semenova, 
clasate pe primul loc, la egalitate, 
cu cite 12Va P- Nu au participat Maia 
Ciburdanidze, Nona Gaprindașvîli, Na
na Aleksandrova și Elena Ahmîlovs- 
kaia, componente ale echipei U.R.S.S. 
la Olimpiada de șah.

MECI INTERNAȚIONAL
Sala polivalentă din Craiova a 

găzduit ieri întilnirea amicală de 
volei feminin dintre formația 
Iskra Voroșilovgrad (U.R.S.S.), 
care se află Intr-un turneu tn

Istoria cupelor europene nu 
cunoaște un caz similar, în 
care, după numai două etape 
(1), TOATE deținătoarele „en ti
tre*  ale trofeelor să fie eli
minate din competiții I Astfel, 
F. c. Liverpool a părăsit are
na Cupei campionilor în pri
mul tur, iar S. C. Anderlecht 
(învingătoare în ultima ediție 
a Cupei cupelor) a fost elimi
nată în turul II. ca și P.S.V. 
Eindhoven, care in luna mai 
cucerise Cupa U.E.F.A. Fări 
îndoială că toate aceste elimi
nări premature constituie sur
prize de mari proporții.

In tabloul rezultatelor ne
scontate din C.C.E. se încadrea
ză scoaterea din luptă a echi
pei Real Madrid de către • 
formație mult mai modestă pe 
plan internațional, Grasshop
pers Zurich. Elvețienii s-au ca
lificat grație golului marcat in 
deplasare (1—3), cîștigînd aca
să eu 2—0, după o luptă dra
matică, in care eroul partidei 
a fost atacantul Sulzer, auto
rul celor două goluri, în minu

SPORT DII R.P. CHINEZĂ
reri în legătură cu relațiile 
sportive bilaterale.

Delegația a vizitat organizații 
și baze sportive din București, 
Galați, Brăila și Craiova.

Ieri a fost semnat planul de 
schimburi de delegații sporti
ve pe anul 1979, dintre cele 
două organizații, de către Emil 
Drăgănescu, președintele Consi
liului Național pentru Educa
ție Fizică și Sport, și Va» 
Men, președintele Comisiei Na
ționale pentru Cultură Fizică 
și Sport. La semnare a fost de 
față Li Tln-ciuan, ambasado
rul R.P. Chineze la București.

• In a doua partidă susținu
tă in proba de simplu a tur
neului de la Tokio, Ilie Năs- 
tase l-a învins cu 6—4, 6—3 
pe Terry Moor. Tînărul Brian 
Teacher a furnizat surpriza zi
lei, eliminlnd pe Jimmy Con
nors. cu scorul de 4—6. 6—4.
6—X In sferturile de finală 
Ilie Năstase l-a învins cu 4—6, 
6—3, 6—4 pe americanul Eddie 
Dibbs. S-a mai calificat pen
tru semifinale Brian Teacher, 
învingător cu 7—6, 7—6 in
partida cu Arthur Ashe. Alte 
rezultate: Borg —» Pfister
3—6, 6—1, 6—3 ; Gerulaitis — 
Mottram 7—5, 6—3 ; Mayer — 6—2.

TROFEELE „FAIR-PLAY" -1977
PARIS, 1 (Agerpres). — La 

Paris, în prezența lordului Kil- 
lanin, președintele Comitetului 
internațional olimpic, a avut 
loc festivitatea decernării „Tro
feelor Fair play*  pe anul 1977. 
Premiile pentru sportivitate au 
fost acordate înotătorului ame
rican John Naber, cvadruplu 
campion olimpic la Montreal, 
fostului campion de ciclism

FEDERAJIA INTERNAȚIONALĂ DE ATLETISM A STABILIT

BAREMURILE PENTRU PARTICIPAREA LA J. 0. DE LA MOSCOVA
Recent, Federația internațio

nală de atletism a stabilit ha
remurile pentru J.O. de la 
Moscova. Forul atletic interna
țional a făcut precizarea că 
aceste performanțe preliminare 
trebuie îndeplinite începind de 
la 1 mai 1979 și ptnă la 13 iu
lie 1980. Iată care sînt aceste 
haremuri: BĂRBAȚI, 100 m — 
10,44 (10,2 în cronometraj de 
mină) ; 200 m — 21,04 (20,8) | 
400 m — 46,54 (46,4) ; 800 m — 
1:47,4 J 1500 m — 3:40,0; 5 000 
m — 13:35,0; 10 000 m —
28:30,0 ; 3 000 m obst. — 8:35,0;

DE VOLEI LA CRAIOVA
țara noastră, și echipa Universi
tatea Craiova. Partida s-a înche
iat cu rezultatul de 3—0 (13. ». O 
în favoarea sportivelor sovietice. 

tele 9 (lovitură cu capul) și 87 
(șut de la 15 metri). Dealtfel, 
același Sulzer a fost autorul 
golului formației din Ziirich si 
la Madrid. Dar cea mai mare 
lovitură de teatru din această 
competiție s-a înregistrat la 
Eindhoven, unde echipa locală 
P.S.V. a fost învinsă de Glas
gow Rangers cu 3—2, după ce, 
în prima partidă, terminase la 
egalitate (0—0), în deplasare I 
P.S.V. a condus chiar din pri
mul minut (prin golul realizat 
de Lubse). Scoțienii au egalat 
prin McDonald (min. 60). Cu- 
rînd olandezii au luat iar con
ducerea prin Deijkers (min. 
63), dar, în final, oaspeții au 
marcat de două ori (Johnson 
— min. 67 și Bobby Russel — 
min. 88), răsturnind toate cal
culele hîrtiei. Nottingham Fo
rest a pășit cu brio în turul 
III (5—1 cu A.E.K.), înscriind 
prin Birtles (2), Needham, Wo
odcock $1 Anderson. Alături de 
aceste performere. în sferturi 
de finală s-au mai calificat 
Malmă FF, F. C. KSln (care 
n-a primit nici un gol In me
ciul cu Lokomotiv Sofia), Dy
namo Dresda. Wisla Cracovia 
și Austria Viena.

LUCRĂRILE CONGRESULUI BALCANIC 
DE MEDICINA SPORTIVA
Joi dimineața au h.ceput. la 

Universitatea din Craiova, lu
crările celui de-al 4-lea Con
gres balcanic de medicină 
sportivă.

Lucrările au fost deschise 
de dr. Șerban Avrămoiu, pre
ședintele Comitetului executiv 
al Asociației balcanice de me
dicină sportivă.

Cei aproape 200 de partici
pant din Bulgaria, Grecia, 
Iugoslavia, România și Turcia 
vor prezenta comunicări și vor 
avea un schimb de opinii in 
probleme de specialitate.

Saviano 7—5, T—6 ; Dibbs — 
Tim Gullikson 6—7. 6—3. 6—1 | 
Ashe — Franulovici 6—4, 6—1

• In turneul de la Koln: 
Giinthardt — Kodes 6—3, 7—6; 
V. Armitraj — Waltke 7—6,
7—6; Barazzutti — Munoz 6—2, 
6—2; Meiler — Amaya 6—2, 
6—1
• La Mar del Plata (Argen

tina) a început penultimul tur
neu din cadrul circuitului mon
dial feminin. Primele rezul
tate: Regina Marsikova — Car
rie Meyer 6—0. 7—5; Franțoise 
Durr — Hana Strachonova 6—4.

Gustav Kilian (R. F. Germa
nia) — ambilor pentru cariera 
lor sportivă exemplară — și 
publicului japonez pentru ati
tudinea sportivă imparțială la 
ultima ediție a „Cupii Mon
diale*  la volei.

Trofeele au fost înmânate de 
Moktar M’Bow, director ge
neral al UNESCO.

110 mg — 14,04 (13,8) ; 400 mg
— 50,54 (50,4) ; înălțime — 2,lâ 
m ; prăjină — 5,25 m; lungime
— 7,80 m; triplu — 16,45 m ;
greutate — 19,40 m ; disc — 
60,00 m ; ciocan — 70,00 m ; su
liță — 81.00 m; decatlon — 
7 550 p; (7650 p) ; FEMEI,
100 m — 11,54 (11,3) ) 200 m — 
23,64 (23,4) ; 400 m — 52,74
(52,6); 800 m — 2:02,8; 1500 m
— 4:10,0 ; 100 mg — 13,64 (13,4) ; 
înălțime — 1,86 m ; lungime — 
6,40 m ; greutate — 16,60 m ; disc
— 56,00 m ; suliță — 55,00 m ; 
pentatlon — 4 260 p (4 300 p.).

Vom nota că pentru a în
scrie un singur participant de 
probă nu este nevoie de înde
plinirea haremurilor I.A.A.F. 
Dacă însă o țară dorește să 
fie reprezentată de doi sau 
trei atleți atunci aceștia din 
urnlă trebuie să Îndeplinească 
haremurile.

In Cupa cupelor „capul de 
afiș*  l-a deținut partida din
tre C. F. Barcelona și S. C. 
Anderlecht, urmărită de 100.000 
de spectatori. Belgienii cîști- 
gaseră meciul din tur cu 3—0, 
și cine mai putea crede că de
ținătorii trofeului vor părăsi 
competiția 7„ Iată însă că sur
priza s-a produs. Catalanii au 
învins tot cu 3—0 (Krankl min. 
8. Heredia min. 44, Zuviria 
min. 86 !) si în prelungiri nu 
s-a mai înscris nici un gol. Au 
urmat, deci, loviturile de la 
11 m. in care jucătorii de la 
Barcelona și-au surclasat ad
versarii: 4—1 (Krankl, Rexach, 
Rio și Neeskens au transfor
mat, în timp ce belgienii au 
ratai de 3 ori — dintre care 
Van der Elst a tras în... por
tar, iar Geels în bară 1). In 
,.sferturi*  au mai rămas Banik 
Ostrava, Ipswich Town, Inter, 
Fortuna DQsseldorf, Beveren, 
F. C, Magdeburg și Servette 
Geneva.

In fine, tn Cupa U.E.F.A., 
Ajax a furnizat scorul etapei: 
4—0 tn deplasare, cu Lausanne, 
după ce pe teren propriu în
vinsese doar cu 1—0. Autorii

<■

Comportare sub așteptări și~

„STEAUA - PODHALE NOWY TÂRG
1-3 ÎN C.C. E. LA HOCHEI

Numerosul public care a um
plut ieri seara tribunele pati
noarului .23 August*  (peste 
6000 de spectatori !) a avut toa
te motivele să plece dezamăgit 
la capătul jocului tur din etapa 
a in-a a Cupei campionilor 
europeni in care s-au intîlnit 
Steaua, campioana României, și 
Podhale Nowy Târg, campioana 
Poloniei. De ce ? în primul rtnd 
pentru că, la sfirșitul celor 60 
de minute de joc, scorul a fost 
favorabil oaspeților : 3—1 (1—0, 
0—L 2—0). Și apoi, pentru 
că meciul a fost și de un sur
prinzător de scăzut nivel, ju- 
cindu-se mai mult la mijloc, tn 
zona .neutră*,  unde cele două 
formații s-au .agățat*  una pe 
cealaltă, fazele confuze inlăn- 
țuindu-se mereu.

Echipa noastră, ușor domina
tă psihic la început de faima 
adversarilor săi, și-a revenit 
in repriza secundă, cînd— lup- 

Un atac al hocheiștilor de la Steaua, dar — așa cum s-a intim- 
plat de cele mai multe ori in timpul partidei — Gheorghiu este 
singur, izolat intre jucătorii oaspeți. Foto : V. BAGEAC
tind mai mult, folosird numai 
două linii de atac și acționind 
cu mai mult curaj — a obli
gat pe hocheiștii polonezi să 
comită multe neregularități. în 
această perioadă bucureștenil 
au beneficiat de 9 minute de 
superioritate numerică (2X2

BOBUL Șl SANIA, IN PLINĂ VITEZĂ

SPRE NOUL SEZON!
(Urmare din pag. D 

golurilor: Erkens, Clark (2) șl 
Arnesen — toate nume mai 
puțin cunoscute, fapt ce dove
dește că olandezii și-au înti
nerit mult echipa. Dramatică 
a fost și întilnirea dintre Du
isburg și Jena, unde cele trei 
goluri ale gazdelor au fost în
scrise doar în prelungiri (Dietz 
— min. 98, Sara min. 107 si 
Wruck — autogol min. 118). în 
„optimi*  s-au calificat, în afa
ra acestora, si alte echipe cu 
cărți de vizită prestigioase: 
Milan, Manchester City, West 
Bromwich, Valencia, Borussia 
MSnchengladbach ș.a. In con
cluzie, această etapă agitată,' 
caro a adus atitea surprize, a 
lăsat intact plutonul echipelor 
vest-germane, la polul opus fi
ind un alt soccer reputat, cel 
olandez, rămas cu o singură 
echipă !

Tragerea la sorți a optimilor 
va avea loc azi, la Ziirich, Ia 
timp ee programul „sferturilor^ 
din C.CJL șl Cupa cupelor va 
fi stabilit fn primăvara anu
lui viitor.

Ion OCHSENFELD

min. și 1X5 min.), fără ca să 
reușească, insă, decit un sin*  
gur goL In ultima parte. Ia 
scorul de 1—1. oaspeții au știut 
să profite mai bine, cu mu# 
calm, de inexactitățile cernise 
în apărare de jucătorii de la 
Steaua și, în finalul partidei, 
au punctat de două ori decisiv, 
dar — credem noi — puțin ne
meritat față de desfășurarea 
generală a intîlnirii și, mai eu 
seamă, față de prestația în ge
neral. sub nivelul cărții lor da 
vizită.

Punctele au fost marcate tn 
ordine de : Tomaskiewicz (min. 
16) 1—0 ; Hălăucă (min. 32)
1— 1 ; Zietara (min. 56)
2— 1 și Batkiewiez (min. 60)
3— 1. Penalități : Steaua —
2X2 min. ; Podhale — 3X2
min. — și 1X5 min. De la 
echipa noastră s-au evidenția! 
portarul Netedu, Antal și, par
țial, Nistor. De la oaspeți, Zie-

tara, Batkiewiez, A. Slowakie- 
wiez și Iskrycki. Au condus 
Ciril Vister la centru, ajutat de 
M. Cemazar și S. Erzen, toți 
din Iugoslavia.

Meciul retur are loc in ziu» 
de 12 noiembrie la Nowy Târg.

Călin ANTONESCU

nieri de la Clubul sportiv șco
lar. aflați în pregătirea prof. 
Mihai Miron, efectuează scurte 
stagii de pregătire la Sinaia, 
dintre ei evidențiir.du-se Ma
riana Carp, selecționată, de
altfel, in lotul olimpic ;

• la secția de sanie a C.S. 
Tractorul, antrenorul Gh. Să
niuță a construit un aparat 
pentru antrenamente de start 
chiar in incinta stadionului 
clubului, iar în aceste zile lu
crează la un prototip de sanie 
din fibră de sticlă.


