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SĂRBĂTORIREA JUBILIARĂ A UNITĂȚI! Șl COEZIUNII
TUTUROR FIILOR SCUMPEI NOASTRE PATRII

Sesiunea solemnă comună a Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român, Consiliului
Național al Frontului Unității Socialiste 

și Marii Adunări Naționale dedicată 

sărbătoririi împlinirii a 60 de ani

de la formarea statului național unitar român
Sub președinția tovarășului Nicolae 

Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, a avut 
loc, vineri, 1 decembrie, Sesiunea 
solemnă comună a Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român, 
Consiliului National al Frontului Uni
tății Socialiste și Marii Adunări Na
ționale dedicată sărbătoririi împli
nirii a 60 de ani de la formarea 
statului national unitar român, mo
ment crucial care a deschis o nouă 
etapă în dezvoltarea patriot

...Ora 9. Participant» salută cu 
multă căldură, cu vii și îndelungi 
aplauze, sosirea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, a celorlalți tovarăși din 
conducerea partidului și statulut Se 
scandează cu însuflețire, minute în 
șir, „Ceaușescu — P.C.R.*.

Sala Palatului Republicii, unde se 
desfășoară sesiunea solemnă, spre 
care se îndreaptă, in aceste clipe, 
gîndurile și simțămintele tnturor ce
tățenilor patriei, este o imagine-simbol 
a celei mai strînse coeziuni a po
porului in jurul partidului și al se
cretarului său general, a voinței oa
menilor muncii de a înfăptui neabătut 
politica partidului, izvorită din cele 
mai inalte aspirații ale națiunii noas
tre socialiste. Participant!! reafirmă 
în mod vibrant sentimentele de fier
binte dragoste, de profundă stimă și 
recunoștință pe care Întregul popor 
le nutrește față de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, de a cărui viată și acti

vitate revoluționară slnt indisolubil 
legate istoricele succese dobindite ia 
construcția socialistă, in propășirea 
rapidă și multilaterală a patriei, creș
terea prestigiului și a rolului Româ
niei in lume.

In această atmosferă de puternie 
entuziasm, de mare sărbătoare, to
varășul NICOLAE CEAUȘESCU ia 
loc in prezidiul Sesiunii solemne. îm
preună cu tovarășul Nicolae Ceausescu, 
in prezidiu iau loc tovarășul Manea 
Mănescu, tovarășa Elena Ceaușescu. 
tovarășii Iosif Banc, Emil Bobu, 
Cornel Burtică, Virgil Cazacu, Gheor- 
ghe Cioară, Lina Ciobanu, Constantin 
Dăscălescu, Ion Dincă, Emil Drăgă- 
nescu, Janos Fazekas, Ion Ioniță, 
Petre Lupu, Paul Niculescu, Gheor- 
ghe Oprea, Gheorghe Pană, Ion Pă- 
țan. Dumitru Popescu, Gheorghe Ră- 
dulescu. Leonte Răutu. Virgil Trofin, 
Iosif Uglar, Die Verdeț, Ștefan VoL 
tec. Ștefan Andrei, Ion Coman, Teo
dor Coman, Mibai Dalea, Miu Do- 
brescu. Ludovic Fazekas. Mihai Gere. 
Nicolae Giosan, Ion Iliescu, Ștefan 
Mocuța, Vasile Patilineț, Mihai Tu
lesc», Ion Urse, Richard Winter, 
Vasile Mușat Marin Vasile.

In prezidiu iau loc, de asemenea, 
primi-secretari ai comitetelor jude
țene de partid, vicepreședinți ai Ma
rii Adunări Naționale șl al Consi
liului Național al Frontului Unității

Să ne angajăm, in aceste momente solemne, că vom face totu! 
ca România socialistă să se afirme tot mai puternic ca un detașa
ment activ al luptei unite a tuturor popoarelor care se pronunță 
pentru independență, pentru progres social, pentru destindere și 
pentru pace, că vom face totul ca patria noastră liberă să strălu
cească tot mai mindră și demnă in rindul națiunilor libere ale 
lumii I

NICOLAE CEAUȘESCU
(Din cuvintarea rostita ieri la Palatul RepubRcU)

(Continuări in pag. a 2-a)
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DERBYUL SEZONULUI DE RUGBY: 
ROMÂNIA - FRANȚA

• Rezultatul partidei va decide (probabil) câștigătoarea ac
tualei ediții a campionatului european • Modificări de ultim 

moment în formația franceză

La jumătatea ciclului olimpic 1976 —1980

GIMNASTICA FEMININA ROMÂNEASCA 
ARE CONDIȚIILE NECESARE PENTRU 

A REEDITA SUCCESELE DE LA MONTREAL
Iată-ne In preziua 

mult așteptatuăut a- 
venimemt mgbystie 
„numărul 1* al anu
lui, tradiționalul meci 
oficial al echipei 
noastre cu cea a 
Franței — din cadrul 
campionatului euro
pean — ajuns astăzi 
la cea de-a 28-a ediție.

Deși bilanțul global 
nu este favorabil cu
lorilor noastre, tre
buie să relevăm fap
tul că in ultimii ani 
(incepînd din 1960) 
echipa noastră a ob
ținut 5 victorii și 
două meciuri nule în 
fața celei franceze. 
Putem să constatăm 
că drumul rugbyului 
românesc a mers In
tr-un continuu cres
cendo. In ultimul 
timp, mai ales, „rug- 
byștii din Carpați* 
au realizat progre
se — adevăratul salt

de calitate — ma
terializate prin cf- 
teva răsunătoare vic
torii asupra Franței 
ti, implicit, riști gare* 
competiției continen
tale de vtrf (ne gin- 
dim Îndeosebi la a- 
cele excelente specta
cole absolvite cu suc
ces : 15—10 ta 1974 ; 
15—12 In 1976 : dar 
și la acele „scurte* 
Infringed de la Va
lence 6—7, în 1973 
și 8—9 la Clermont 
Ferrand, anul trecut) 
ca $1 printr-un recent 
turneu în Marea Brl- 
tanie, al cărui bilanț 
a stimit ecouri din
tre cele mai favora
bile. Se poate spune 
că sportivii noștri au 
pășit ferm în „înalta 
societate* a rugbyu
lui.

Se vor păstra con
cluziile și după par
tida de miine de pe 
Giulești 7 Făcâid ab

stracție de rezultat, 
care, ca ta orice con
fruntare sportivă e- 
chlllbrată. Intre ad
versari de forțe apro
piate. este greu de 
prevăzut, nu credem 
că greșim dacă vom 
spune că ne așteptăm 
să asistăm la un 
meri de mare inten
sitate (așa cum au 
fost de regulă in ul
timele decenii dispu
tele dintre cele două 
teamuri) șl — sperăm 
— spectaculozitate 
maximă. Echilibrul 
pare a domina acea
stă partidă. Prin forța 
lucrurilor — ultimele 
rezultate In Capitală, 
favorabile rugbyștilor 
noștri, iar cele de pe 
terenul advers și ele 
foarte strînse — ro
mânii par a fi deve-

(Continuan 
ta pag. a l-a)

La campionatele mondia
le de la Strasbourg, în ma
rea sală expozițională, gim
nastica românească a fost 
In prim-planul atenției pu
blicului și presei scrise și 
audiovizuale. Pe de o par
te, afecțiunea și aplauzele 
spectatorilor, pe de altă 
parte interesul ziariștilor 
concentrat îndeosebi asupra 
Nadiel Comăneci și Emi
liei Eberle, ultima deveni
tă, după campionatele eu
ropene de juniori de la 
Milano, a doua „minune* a 
școlii românești de gimnas
tică. Ca de obicei, mai 
mulți ziariști ne-au întrebat 
la masa presei despre „se
cretul” gimnasticii româ
nești. Răspunsul nostru a 
fost cel obișnuit ; „Cu eit 
mal mulți copii vor face 
gimnastică in mod organi
zat, iar condițiile de practi
care a acestui sport vor 
crește, cu atit mai mult 
trebuie să ne așteptăm la 
succesoare ale Nadiel Ce- 
mănecl*. Desigur, colegH

noștri de ta pupitrele eu 
telefoane ti minitelevizoare 
au dorit amănunte. Le-am 
oferit.

La început a fost școala 
de gimnastică de la O- 
nești...!

In acest orășel, devenit 
apoi municipiul Gh. Gheor- 
ghhi-Dej, a debutat in a- 
nul 1969 sondajul talentelor 
locale șl apoi concentrarea 
altor talente, astfel că idee* 
Înființării unei asemenea 
școli, ca un filon de aur 
al gimnasticii, întrezărită 
de ctțiva specialiști. îmbră
țișată cu pasiune de orga
nele locale de partid si de 
stat ale județului Bacău și 
municipiului Gh. Gheor- 
ghiu-Dej ți sprijinită de 
C-N.tTA șl Ministerul E- 
ducațiel ti Invățămlntului, 
a pătat fi exploatată in 
folosul Întregii mișcări 
sportive românești. Hotă- 
rtrea Plenarei C-C.alP.C-R. 
eu privire ta dezvoltare* 
continuă ■ educației fizic* 
ti • «portahd «ta M

februarie — 2 mar
tie 1973, care a vitallzat În
treaga mișcare sportivă ro
mânească a însenținat pen
tru Onești întregirea aspi
rațiilor, complexul de gim
nastică feminină din acest 
oraș, al cărui nume ave* 
să facă ocolul lumii, deve
nind mina de aur * gim
nasticii românești ta Jocu
rile Olimpice din anul 1976 
de la Montreal : Nadia Ce- 
măneci, copil al plaiurilor 
moldovene, crescut ta O- 
neștl, trei medalii de anrj 
echipa României medalie 
de argint, eu 3 componen
te din 6, de la Onești, din
tre care Teodora Ungurea- 
nu. dublă medaliată in fi
nalele pe aparate, aceeași 
fiică a Oneștiului, ca ti 
Nadîa.

Marea surpriză a apari
ției impetuoase a gimnasti
cii românești la Montreal, 
în frunte cu vedeta nr. I • 
Olimpiadei. Nadia Cocnă-

(Continuare ta pat. 4-0
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(Urmare din pag. I)

Socialiste, miniștri, membri de 
partid cu stagiu din ilegalitate, 
participant! la evenimentele din 
1918 și veterani de război, con
ducători ai organizațiilor de 
masă și obștești, muncitori și 
țărani, oameni de știință, artă 
și cultură.

La sesiune au fost prezenți, 
ca invitați, șefi ai misiunilor 
diplomatice acreditați la Bucu
rești, precum și trimiși speciali 
și corespondenți ai presei 
străine.

Sala Palatului — martoră a 
atîtor evenimente însemnate din 
viața poporului nostru — este 
împodobită sărbătorește. Pe 
fundalul scenei se află îngemă
nate drapelele partidului și 
statului și portretul tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. Pe pinză 
purpurie este înscrisă glo
rioasa aniversare : „60 de ani 
de la formarea statului națio
nal unitar român". De o parte 
și de alta a scenei sînt mar
cate datele festive : „1 Decem
brie 1918 — 1 Decembrie 1978“.

In aceste momente de 
scumpă aniversare, participan
ții la sesiune, iar prin inter
mediul posturilor de radio și 
televiziune, toți cetățenii pa
triei noastre — români, maghiari, 
germani și de alte naționali
tăți — participă cu intensă 
bucurie, emoție și mîndrie pa
triotică, cu satisfacția strălu
citelor izbînzi socialiste de as
tăzi, la evocarea istoricului c- 
veniment de la 1918, mereu viu 
in memoria timpului, în con
știința și sufletul neamului, a- 
duc un omagiu fierbinte luptei 
poporului nostru pentru înfăp
tuirea nobilelor idealuri de u- 
nitate, libertate, independență 
fi progres social.

Este intonat Imnul de stat 
al Republicii Socialiste Româ
nia.

Luind cuvîntul, tovarășul 
Ștefan Voîtcc, membru al Co
mitetului Politic ' Executiv al 
C.C. al P.C.R., vicepreședinte 
al Consiliului de Stat, a spus : 

Mult stimate și iubite to
varășe Nicolae Ceaușescu,

Stimate tovarășe și stimați 
tovarăși,

Onorată asistență,
Sărbătorim astăzi împlinirea 

a 60 de ani de la înfăptuirea 
statului național unitar român, 
eveniment de importanță cru
cială în destinele patriei
noastre.

încununare a aspirațiilor și 
luptei de veacuri ale poporu
lui nostru pentru eliberarea 
națională și unitate statală, a- 

realizare, în
de aur în is- 
noastre socia- 

, a fost o operă de con- 
ință și de demnitate a maselor 
îi populare, a celor mai 
ntate forțe politice ale vre- 

expresie a voinței de 
'ămutat a națiunii noastre.

naționala și um 
măreață 

P" țerisă cu litere 
vria devenirii 

•>te,

rog să-mi permiteți ca, 
împuternicirea secreta- 
țeneral al partidului, pre- 
le Republicii Socialiste 
a. tovarășul NICOLAE 
ÎSCU, să declar des
ecările Sesiunii solem- 
le a Comitetului Cen- 
Partidului Comunist 
onsiliului Național al 
Unității Socialiste și 
rări Naționale, con- 
irbătoririi acestui 
'ent.
e sesiunii solemne 
mbrii Comitetului 
Partidului Comu- 
membrii Consîliu- 

. al Frontului Uni- 
ste, deputății Marii

Adunări Naționale, muncitori, 
țărani, oameni de știință, artă 
și cultură, vechi militanți ai 
mișcării muncitorești, partici
pant! la evenimentele din anul 
1918 de la Alba Iulia, activiști 
de partid, de stat, ai organiza
țiilor de masă și obștești, mi
litari ai forțelor armate, luptă
tori din gărzile patriotice, e- 
levî, studențî.

La sesiunea solemnă iau 
parte delegații aparținînd tu
turor Județelor țării, care aduc 
cu ei sentimente de adincă 
mindrie patriotică, adeziunea 
totală față de politica internă 
și externă promovată de parti
dul nostru, angajamentul ferm, 
revoluționar, comunist, de a 
nu precupeți nici un efort pen
tru îndeplinirea Programului 
partidului de făurire a socie
tății socialiste multilateral dez
voltate și înaintare a României 
spre comunism.

Ingăduiți-mi ca în acest ca
dru înălțător, în numele tu
turor participanților la această 
sesiune solemnă, să rugăm pe 
secretarul general al Partidu
lui Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, exponentul cel 
mai fidel al intereselor și aspi
rațiilor poporului român, pa
triot' înflăcărat, personalitate 
proeminentă a vieții interna
ționale. să ia cuvîntul.

Primit cu multă căldură ți în
suflețire, cu puternice aclamații, 
ia cuvintul tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretar general 
ai Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socia
liste România.

Ampla expunere a tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu este ur
mărită cu deplină aprobare, eu 
vii manifestări de adeziune u- 
nam'mă, fiind subliniată, In re
petate rînduri, eu Îndelungi 
aplauze, ovații și urale.

La sfîrșitul expunerii, in 
sală domnește o atmosferă de 
mare entuziasm. Participanta 
la sesiunea solemnă aclamă ne
întrerupt pentru partid si 
secretarul său general, pentru 
minunatul popor român con
structor al socialismului, pentru 
patria noastră liberă, demnă și 
Înfloritoare. Răsună vibrant cu
vintele Înălțătoare ee Înflăcă
rează. întreaga țară, ee umplu 
de dragoste și mîndrie Inimile 
tuturor fiilor patriei: „Ceaușescu 
— P.C.R.", „Partidul —
Ceaușescu — România", 
„Ceaușescu și poporul", 
„Ceaușescu — România, pacea 
și prietenia".

Sînt momente de intensă 
bucurie și satisfacție, bogate în 
sensuri și semnificații, care pun 
pregnant în lumină coeziunea 
strinsă dintre partid și popor, 
deplina concordanță între nă
zuințele națiunii și politica in
ternă și externă a partidului și 
statului. Sînt momente care re
levă cu deosebită forță încre
derea nețărmurită pe care toți 
fiii țării o au în gloriosul Partid 
Comunist Român, dragostea 
fierbinte, înalta stimă ți pre
țuire pe care întreaga națiune 
le nutrește față de secretarul 
general al partidului, președin
tele Republicii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pentru tot 
ceea ce a făcut și face pentru 
înflorirea patriei, pentru bună
starea și fericirea națiunii noas
tre socialiste.

In continuare, la sesiune au 
luat cuvîntul tovarășii Ștefan 
Mocuța, membru supleant al 
Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., prim-secretar al 

Comitetului județean C3uJ al 
P.C.R., Nicolae Lazăr, vicepre
ședinte al Consiliului Național 
al Oamenilor Muncii, frezor la 
întreprinderea de mașini grele 
București. Ion Avram, minis
trul industriei construcțiilor de 
mașini, Nicolae Valea, țăran 
pensionar din Ineu, județul A- 
rad, participant la evenimentele 
din 1918, Constantin Popa, Erou 
al Muncii Socialiste, președin
tele C.A.P. din comuna Dor 
Mărunt, județul Ialomița, Ion 
Popescu-Puțuri, membru de 
partid cu stagiu din ilegalitate, 
directorul Institutului de studii 
istorice și social-politice de pe 
lingă C.C. al P.C.R., Elena 
Balla, directorul întreprinderii 
de tricotaje din Iași, George 
Macovescu, președintele Uniu
nii Scriitorilor, Lorincz Ladis- 
lau, vicepreședinte al Consiliu
lui Oamenilor Muncii de Na
ționalitate Maghiară, Gheorghe 
Băcioiu, maistru la Combinatul 
de prelucrare a lemnului din 
Blaj, județul Alba.

...In sunete de trompete, în 
sală iși fac apariția pionierii și 
șoimii patriei. Reprezentanții 
celei mai tinere generații aduc 
salutul lor. prin care mulțu
mesc partidului, secretarului 
său general, pentru copilăria 
fericită pe care o trăiesc. Din 
rîndul lor se desprinde un grup 
ce urcă Ia prezidiu și oferă 
buchete de flori tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și tovarășei 
Elena Ceaușescu, care îi cu
prind în brațe cu dragoste.

Printr-un minunat gest, to
varășul Nicolae Ceaușescu o- 
feră, la rîndul său, în semn de 
profund omagiu, aceste buchete 
de flori lui Nicolae Valea și 
Enea Grapini, participant! la 
evenimentele de acum șase de
cenii. In aplauzele asistenței, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu îi 
Îmbrățișează cu căldură pe cei 
doi veterani ai Unirii din 1918.

Au luat apoi cuvîntul to
varășii general-colonel Ion Co- 
man. membru supleant al Co
mitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R„ ministrul apă
rării naționale, Tiberiu Nicola, 
rectorul Universității din Cra
iova, Nikolaus Pilly, vicepre
ședinte al Consiliului Oameni
lor Muncii de Naționalitate 
Germană, furnalist la întreprin
derea „Victoria" din Călan, Va- 
silica Bejan, președinte al 
C.A.P. din comuna Drogu, ju
dețul Brăila, acad. prof. Gheor
ghe Mihoc, Pall Istvan, direc
torul întreprinderii mecanice 
de piese turnate din Gheor- 
ghieni, județul Harghita, Ion 
Traian Ștefănescu, prim-secre- 
tar al C.C. al U.T.C., Florea 
Ristache, prim-secretar al Co
mitetului județean Dîmbovița 
al P.C.R.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
adresindu-se sesiunii, a spus : 

„La adunarea noastră sînt 
prezenți mai mulți participanți 
Ia înfăptuirea Unirii de acum 
60 de ani. Avem în vedere ca, 
în cursul zilei de sîmbătă, la 
toți participanții să le inminăm 
distincții ale Republicii Socia
liste România.

In cadrul ședinței solemne 
de astăzi, doresc să înmînez 
ordinul „Steaua Republicii So
cialiste România" clasa I to
varășilor Enea Grapini, fost 
membru în conducerea Consi
liului Național Român Central 
din anul 1918, și Nicolae Valea, 
delegat la adunarea de la Alba 
Iul iți din 1918".

Inmînînd înaltele distincții, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu i-a 
felicitat călduros pe cei deco
rați și i-a imbrățișat.

„Aceste două distincții, ea și 
cele pe care le vom acorda 
miine, — a spus tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — sînt o 
expresie a prețuirii celor care 
au făcut totul pentru unire, 
pentru progresul ți înălțarea 
patriei noastre socialiste".

Primind înaltele distincții, 
tovarășii Enea Grapini și 
Nicolae Valea au mulțumit din 
inimă tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, urindu-i multă să
nătate și putere de muncă, 
spre binele și fericirea po
porului român,_ spre gloria și 
măreția României socialiste.

în continuarea sesiunii, to
varășul Ștefan Voitec a propus 
adoptarea unei hotăriri prin 
care să se aprobe orientările 
cuprinse în Expunerea secreta
rului general al partidului, pre
ședintele Republicii, și a dat 
citire proiectului acestei hotă
riri.

Intr-o deplină unitate de gîn- 
duri și simțiri, participanții au 
aprobat, în unanimitate, Hotă- 
rîrea Sesiunii solemne comu
ne a Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, 
Consiliului Național al Frontu
lui Unității Socialiste și Marii 
Adunări Naționale, prin care 
aprobă orientările cuprinse în 
Expunerea secretarului general 
al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii So
cialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Toți cei prezenți aplaudă și 
ovaționează minute în șir, scan
dează indelung numele partidu
lui și al secretarului său ge
neral.

Totodată, prin votul unanim 
al celor prezenți, Sesiunea so
lemnă comună a împuternicit 
Comitetul Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., Biroul Consiliu
lui Național al Frontului Uni
tății Socialiste și Biroul Marii 
Adunări Naționale să elaboreze 
un Apel către parlamentele, gu
vernele tuturor statelor, către 
toate popoarele lumii, chemin- 
du-Ie la intensificarea luptei 
pentru dezarmare, pentru des
tindere, pace și colaborare ega
lă între națiuni.

Sesiunea solemnă ia sfîrșit 
intr-o atmosferă de puternic 
entuziasm. întreaga asistență 
intonează „E scris pe tricolor 
unire". Este o manifestare grăi
toare a unității și coeziunii în
tregii noastre națiuni, a tutu
ror fiilor patriei — români, ma
ghiari, germani și de alte na
ționalități — în jurul partidu
lui și al secretarului său ge
neral, o expresie vibrantă a 
voinței întregului nostru popor 
de a face totul pentru transpu
nerea in viață a hotărîrilor 
Congresului al XI-Iea al P.C.R., 
a Programului de edificare a 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate și înaintare a Româ
niei spre comunism, pentru pro
movarea fermă a politicii exter
ne a partidului și statului nos
tru. pusă in slujba cauzei so
cialismului, păcii și progresu
lui în lume.

Aceeași atmosferă plină de 
însuflețire o regăsim, la ie
șirea din saiă, in marea Piață 
a Palatului Republicii. Aici, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu, cei
lalți tovarăși din conducerea 
partidului și statului sînt in- 
timpinați cu multă căldură de 
mii și mii de bucureșteni — 
oameni de toate vîrstele și pro
fesiile. Sint muncitori și inte
lectuali, studențî și elevi, care 
alături de întregul nostru popor 
trăiesc cu intensă bucurie, sa
tisfacție și mîndrie patriotică 
evocarea mărețului eveniment 
de acum șase decenii. Ei ros

tesc cu dragoste numele parti
dului și al secretarului său ge
neral.

Piața are în această zi de in- 
tii decembrie o înfățișare săr
bătorească. Flamuri roșii și tri
colore sînt arborate pc edificiile 
Comitetului Central al partidu
lui și Palatului Republicii. Ele 
Încadrează portretul tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, conducă
torul iubit al partidului și sta
tului nostru. Pe mari eșarfe se 
află înscrisă urarea ,,'iTaiască 
Partidul Comunist Român, în 
frunte cu secretarul său general, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu". 
Sînt înscrise, de asemenea, da
tele jubiliare : „1 Decembrie 
1918 — 1 Decembrie 1978".

In aclamațiile entuziaste ale 
mulțimii, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu, ceilalți tovarăși din 
conducerea partidului și statu
lui străbat Piața Palatului 
spre sediul C.C. al P.C.R. Văz
duhul vibrează de puternice 
uralc și ovații. Se scandează 
cu înflăcărare „Ceaușescu — 
P.C.R.", „Ceaușescu și poporul", 
„Ceaușescu —• România, stima 
noastră și mîndria".

Este o însuflețită manifestare 
populară, care exprimă, cu 
forța celei mai vii realități, în
crederea nețărmurită șl devo
tamentul profund al oamenilor 
muncii, al întregului popor, 
față de gloriosul nostru partid 
comunist, față de secretarul ge
neral al partidului.

Grupuri de cetățeni se apro
pie de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu, oferindu-le flori, în 
semn de fierbinte dragoste și 
recunoștință, adresîndu-le din 
inimă urări de sănătate și pu
tere de muncă.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu 
răspund cu prietenie acestor 
gesturi pline de simpatie, acla
mațiilor mulțimii.

In mod firesc, la această 
mare sărbătoare se cintă și se 
joacă „Hora Unirii". In Piața 
Palatului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu, alți tovarăși din 
conducerea partidului și statu
lui se prind in horă. împreună 
cu cetățenii. „Hora Unirii", me
reu vie în sufletul și cugetul 
țării, este astăzi mai bogată in 
6ensuri, ea ilustrind, in mod 
sugestiv, unitatea strinsă a oa
menilor muncii, români, ma
ghiari. germani și de alte na
ționalități, în jurul partidului, 
al secretarului său general, for
ța și coeziunea națiunii noastre 
socialiste, deplina concordanță 
intre politica partidului și nă
zuințele poporului.

Piața Palatului continuă să 
răsune de urale și ovații. Din 
balconul sediului Comitetului 
Central, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu, ceilalți tovarăși din 
conducerea de partid și de stat 
răspund cu prietenie aclamații
lor mulțimii, manifestărilor 
spontane de încredere nețărmu
rită și profund devotament față 
de gloriosul nostru partid co
munist. față de secretarul său 
general.

Astfel ia Sfîrșit această fru
moasă sărbătoare jubiliară a 
unității și coeziunii poporului 
român, a hotăririi sale de ne
zdruncinat de a nu precupeți 
nici un efort în înfăptuirea e- 
xempiară a sarcinilor stabilite 
de Congresul al XI-lea și de 
Conferința Națională ale par
tidului, pentru înflorirea con
tinuă a patriei noastre, pentru 
creșterea nrestigsului României 
socialiste în lume.

derea de mecanică 
București. Pregătiri 

ntru startul în cea 
i ediție a „Daciadei". 
e „fulger", cu secre- 
odației, subinginerul 
.laier. Asociația disnu- 
icva luni, de o Irumoa- 
sportivă, realizată prin 

«axioocă.
ă patriotică 
c.t.-r.ă mîn- 

seeietanl asociației. Sute 
ttaerl aa hsafis in it un 

Ădan de In capăxul șoselei 
iteiu fr—maasă bază

oortrvă. cu pistă de atletism, 
taren de ftxbaL două terenuri 
de terns șt trai de baschet — 
■Jnmele vor deveni patiooere 
aatErai-e. la <£spocția pertid- 
paPiiicr la capa de iama a 
„Daciadei". Media de rtriii a 
eelcr care hstreasă la ne: — 
ti sta: aproape î 8M — este de 
M de ani 1 Siptec: -» an-J a 
tăaereîa*. code aparat P—sea-

Inițiative in cadrul „Daciadei"

IN FIECARE LUNA-,,0 ZI A SPORTULUI
ză din plin, ca o componentă 
firească a vieții oricărui tînăr.

Toate acestea ni le spune in 
timp ce străbatem halele lumi
noase in care șe fabrică meca
nisme de precizie, aparatură de 
măsurat și control, scule cu 
diamante, aparatură de ceasor
nicărie. Tinere și tineri aple
cați asupra meselor cu apara
tură electronică dimensionează 
cu precizie de ordinul microni
lor piesele care ae află pe 
bandă.

— Știm că aveți o echipă de 
fotbal in C...

— Care va intra, sperăm, în 
B. Dar nu cu ea ne mlndrim, 
ta primul rind — ne spune se

cretarul asociației — ci eu faptul 
că la ediția trecută a „Dacia
dei" am făcut un pas însemnat 
pentru ca sportul să cîștige cît 
mai mulți adepți. La fotbal am 
avut 36 de echipe în campiona
tul intern, la tenis — peste 200 
de competitori, iar la șah 16 e- 
chipe. Am avut și doi finaliști 
pe țară la box. Dar au rămas 
și destui tineri in afara spor
tului... Acum, in febra pregăti
rilor pentru noua ediție a „Da
ciadei", ne-am propus obiective 
vizînd atragerea cît mai mul
tor participanți la sport.

— Tocmai pentru a afla a- 
ceste obiective venisem...

— Sîntem hotărîți să aducem 
cel puțin jumătate din efecti
vul întreprinderii pe terenul 
de sport, să avem cit mai 
multi „practicanți" și nu numai 
„consumatori de sport". (Nu 
vrem să umflam cifrele. Deo
camdată atît putem). Vom „im
planta" voleiul, mai ales cel 
feminin, vom transforma in
tr-un perpetuum-mobile cam
pionatul asociației la popice, 
tenis de masă, șah, baschet și, 
cel mai important obiectiv, 
vom acționa ca turismul de 
masă să devină într-adevăr de 
masă. Noi beneficiem, o dată, 
pe lună, de săptămîna de lu
cru redusă. Ei bine, van folosi 

cele două zile («îmbăta și du
minica) pentru drumeție, por
nind la drum în colective mari, 
bine organizate. Și pentru cei 
care rămin acasă ziua de sim- 
bătă va fl, în fiecare lună, 
„o zi a sportului".

Am intrat în biroul secreta
rului asociației. Deodată, din 
hala vecină s-a auzit o voce 
fermă, care număra : „Un-doi, 
un-doi“. Tovarășul Blaier a 
tresărit, și-a privit ceasul, apoi 
a zimbit :

— Ce repede a trecut tim
pul ! La ora asta se face gim
nastica la locul de muncă ! 
Procentul actual : 60 la sută. 
Procent viitor : 80 la sută.
(Zîmbește a scuză). Cifre pre
cise. Mda ! E o... formație pro
fesională această înclinație spre 
...precizie, dar este firească 
pentru o întreprindere unde se 
lucrează cu zecimi de secundă 
și cu microni.

S. N.



Mîinc. etapa a 16-a 
a Diviziei A

IN PRIM-PLAN,
Sezonul de fotbal se apro

pie de sfîrșit. Mîine vom asis
ta la meciurile penultimului 
act al turului. Divizia A pro
gramează etapa a 16-a, o „run
dă" dominată de întîlnirea de 
la Baia Mare. Un derby aș
teptat de atîta vreme, de cind 
echipa băimăreană a luat acel 

CLASAMENTUL
1. F.C. ARGEȘ 15 9 1 5 24-16 19
2. F.C. Baia Mare 15 9 1 5 17-14 19
3. Steaua 15 7 4 4 26-18 18
4. Politehnica lăți 15 7 3 5 16-12 17
5. S.C. Bacâu 15 7 2 6 18-12 16
4. Dinamo 15 5 6 4 17-11 16
7. Univ. Craiova 15 5 6 4 19-13 16
B. C.S. Tirgoviște 15 7 2 6 17-15 16
9. Olimpia 15 7 2 6 16-17 16

10. Jiul 15 6 3 6 18-19 1311. A.S.A. Tg. Mureș 15 5 5 5 16-22 15
12. U.T. Arad 15 5 4 6 22-18 14
13. Gloria Buzâa 15 6 2 7 18-24 14
14. Corvinul 15 5 3 7 19-22 13
15. Sportul stud. 15 4 5 6 18-21 1316. „Poli* Timișoara 15 4 3 0 12-18 1117. F.C. Bihor 15 4 3 0 17-25 1116. Chimia Rm. V. 43 5 7 15-28 11

start neașteptat de bun In 
primul eșalon al fotbalului 
nostru. De atunci, deși au fost 
atîtea „probe de foc“, pentru 
băimăreni, iubitorii fotbalului 
și-au spus : „Să-i vedem și cu 
Steaua". Și, iată, ziua confrun
tării cu deținătoarea titlului a 
venit. Meciul e așteptat cu un 
justificat interes. Să sperăm 
că F. C. Baia Mare și Steaua 
se vor prezenta intr-o bună 
dispoziție și vor onora cum se 
cuvine derbyul lor.

La mică distanță de Baia 
Mare, la Satu Mare, un alt

BULETINUL DE STIRI“ AL CELOR 18 DIVIZIONARE
Pe parcursul a trei zile — 

de miercuri pînă azi — cele 
18 divizionare A, aflate In fa
ța penultimei runde a turului 
campionatului, au acordat a- 
tenție ședințelor de instruire 
dar mai ales recuperării ju
cătorilor, în dorința prezen
tării celor mai bune formații 
în partidele pe care le vor 
susține mîine. Iată pe scurt 
ultimele amănunte din taberele 
celor 18 combatante. Să înce
pem cu acei jucători care vor 
privi întîlnirile din tribună, 
ca urmare a acumulării a cîte 
trei cartonașe galbene. Aceștia 
sînt: Sabău (F. C. Baia Mare), 
Nicolae (Gloria Buzău), An- 
drieș (S. C. Bacău), M. Sandu 
(Sportul studențesc) și Dumitru 
(Steaua).

• La F. C. BAIA MARE 
Koller îl va înlocui pe Sa
bău. în rest antrenorul V. 
Mateianu va utiliza „ll“-le 
prezentat în meciul cu Sportul 
studențesc. STEAUA pleacă 
azi la Baia Mare, cu întreg 
efectivul (mai puțin Dumitru), 
în linia de mijloc va intra 
probabil Ion Ion. • F. C. BI
HOR anunță reintrarea lui 
Kun în linia de atac și speră 
să depășească prelungita criză 
de formă. SPORTUL STU-

Lofo — Pronosport informează :
AȚI ALES PRONOSTICURILE 

pentru atractivul concurs PRO
NOSPORT de mîine, > decembrie 
1978 1 Nu uitați : NUMAI AS
TĂZI mai puteți depune buleti
nele pentru acest concurs, la 
care inspirația dv. vă poate adu
ce satslacția unor frumoase pre
mii în AUTOTURISME sau 
BANI!

★
AU MAI RĂMAS TREI ZILE 

pînă la TRAGEREA EXCEPȚIO
NALĂ LOTO din 5 DECEMBRIE 
1978 — ultima de acest fel a a- 
nului în curs ! Se acordă. în 
număr nelimitat, premii dintre 
cele mai atractive : AUTOTU
RISME „Dacia 13»»“ șl „SKODA 
105 L“, EXCURSII în R.S. Ceho
slovacă sau R.P. Polonă șt clș- 
tlguri în BANI de valoare fixă 
(50.000, 25.000, 10.000 lei etc.) îl
de valoare variabilă.

ultima ZI pentru procurarea 
biletelor : luni 4 decembrie 1978.

ANUNȚ
MINISTERUL EDUCAȚIEI 

ȘIINVĂTĂMÎNTULUI — IN
STITUTUL DE EDUCAȚIE FI
ZICA ȘI SPORT DIN BUCU
REȘTI ANUNȚA scoaterea la 
concurs a postului de confe
rențiar Ia catedra de medicina 
educației fizice poziția 5, dis
ciplina anatomia și biomeca
nica educației fizice și sportului.

Candidații la concurs vor 
depune la secretariatul Insti
tutului de educație fizică șl 
sport din București, str. Ma
ior Ene nr. 12, tn termen de 
39 zile de la data publicării 
acestui anunț în Buletinul 
Oficial, cererea de înscriere, 
la care vor anexa actele pre
văzute de Legea nr. 8/1369 pri

DERBYUL F.C. BAIA MARE-STEAUA
PROGRAMUL Șl ARBITRII ETAPEI:

Baia Mare : FOTBAL CLUB - STEAUA
Arbitri : V. TATA* (Hunedoara) — Gh. Jucau (MedlMt fi O. 

Ștreng (Oradea).
Oradea : F.C. BIHOR - SPORTUL STUDENȚESC
Arbitri : S. DRAGULia (Drobeta Tr. Severin) — N. Baab 

(C. Turzii) șl FL Cenea (Caracal).
Satu Mare: OLIMPIA - F.C ARGEȘ

Arbitri : C. GUIȚA — Gh. Bacs (ambii din Brașov) 51 T. Ba- 
lanovlel (Lași).
Petroșani : JIUL - GLORIA BUZĂU
Arbitri : N. HAINEA (Biriad) — B. Stincan fl C. Bărbuleaca 

(ambii din București).
Tg. Mure}: A.SA. - „POLI" TIMIȘOARA

Arbitri : I. IGNA (Arad) — M. Morara (Ploiești) șl C. Jurja 
(București).
Craiova : UNIVERSITATEA - OS. T1RGOV1ȘTE

Arbitri I T. ANDREI (Sibiu) — V. Topea (Cluj-Napoca) fi 
N. Gears eseu (București).
Arad: U.TX - CHIMIA

Arbitri : C. SZILAGin (Baia Mare) — N. Petrfceaau șl M. Ba
sca (ambii din București).
Hunedoara : CORVINUL - S C BACĂU

Arbitri : a ANDEBCO (Sat* Mare) — V. Boț* (București) M 
M. Fediue (Suceava).
București: DINAMO - POUTEHN1CA IAȘI

Arbitri : ▼. CIOC.II.TKU (Craiova) — Gh. Ispas (Constanța) șt 
C. Teodocosca (Buzău).

Toate partidei* vor Începe la era 14. Meciul din București to 
va disputa pe stadionul Dinam*.

Repriza a n-a a tntOniril F.C. Baia Maro — Steaua va fl te
levizat*.

meci interesant, ande liderul 
(F. C. Argeș) întUnește pe O- 
limpia, echipe care vine după 
egalul de la Craiova.

Dar etapa a 18-a promite 
meciuri atractive și pe alte 
stadioane, la Boeurești, de pil
dă (Dinam* — Politehnica 
Iași), și la Craiova (Univer-

DENȚESC va alinia o formație 
cu Cazan fundaș central și ca 
Iorgulescu (căruia i-a expirat 
suspendarea) In centrul liniei 
ofensive. • F. C. OLIMPIA 
are în continuare indisponibili 
portarii Feher și Pustai și ju
cătorii de clmp Pinter, Marca 
și Stețca. Matei va reintra 
după cele două etape de sus
pendare. F. C. ARGEȘ se 
deplasează la Satu Mare fără 
Dobrin, care acuză dureri la 
genunchi. • La JIUL va juca 
Bădin ea fundaș central, iar 
Dumitrache, deși acuză dureri 
lombare, va fi utilizat din 
startul partidei. GLORIA BU
ZĂU are întreg efectivul de 
jucători valizi. Simion va lua 
locul lui Nicolae. • A.S.A. 
TG. MUREȘ H are numai pe 
Pîslaru indisponibil, în conti
nuare. POLITEHNICA TI
MIȘOARA se pare că și-a re
găsit cadența ii va căuta să 
producă la Tg. Mures o sur
priză. • UNIVERSITATEA 
CRAIOVA are probleme de 
alcătuire a formației, randa
mentul slab al lui Beldeanu și 
Crișan dereglînd angrenajul 
tactic al formației, C. 8. 
TÎRGOVIȘTE face eforturi pen
tru recuperarea Iul Kallo și 
Ene, ușor accidentați. • La

NUMERELE EXTBASE LA TRA
GEREA LOTO DIN 1 DECEMBRIE

EXTRAGEREA I : X 7» *2 M 9 
«7 99 42 81

EXTRAGEREA a H-* : X T» 7» 
B < U X Z 1

FOND TOTAL I» OȘTIGURI :
I. 2T9.M7 LEI, din care 500.000 Iei, 
report la categoria L

ClȘTIGUErL* TRAGERII 
«LOTO ă” DX X NOIEMBRIE
Categoria 1 : 1 variantă 190% a 

45.497 tei șt 1 variante S5% a
II. 344 lei ; cat. 2 : LTB * u.sx bel; 
cat. 3 : 14.7Ș a 4.01 Ied ; cat. 4 : 
110,30 » 7» M ; cat. 3 : 307 a 
3» let ; cat I : LX a 108 lei.

Clștigul ta valoare de « 497 
lei de H categoria L roafezat pe 
o variantă 100%, a revenit parti
cipantului GAVRILA DUMI
TRESCU din Ungheni Jud. Mu
reș.

vind Statutul personalului di
dactic din Republica Socia
listă Bomănia, publicată în 
Buletinul Oficial, partea I, nr. 
33 din 15 martie 1969, șl de 
Instrucțiunile Ministerului E- 
ducațlel șl Invățăminiulul nr. 
84539(1969. Cei care funcțio
nează intr-o Instituție de tn- 
vățămînt superior sint obli
gați s* comunice In scris 
rectorului acesteia Înscrierea 
la concurs. Concursul se va 
ține Ia sediul Institutului de 
Educație Flzie* șl Sport din 
București tn termen de 3* de 
zile de Ia expirarea termenu
lui de înscriere. Informații 
suplimentare se pot obține zil
nic Intre orele 12—14 la se
cretariatul institutului (tele
fon 31.44.40).

sitatea — C. S. Tîrgevișteț, 
după cum sînt și meciuri inte
resante pentru zona de jos a 
clasamentului, la Oradea, Arad. 
Petroșani. Tg. Mureș. Penul
tima etapă. Se va reabilita a- 
cest tur de campionat, acum, 
în final, în privința calității 
fotbalului practicat ?

A“
U.T-A-, conform rotației, tn 
poartă va fi folosit Jivan. Ku- 

kla, accidentat destul de se
rios în meciul de la Buzău, a 
devenit indisponibil pînă la 
sfirșitul sezonului. CHIMIA 
KM. VÎLCEA pleacă la Arad 
fără Savu, accidentat. • F. C. 
CORVINUL nu-1 poate folosi 
pe Economu, care are entorsă 
la gleznă. S. C. BACAU va 
juca cu Botez în centrul liniei 
de atac. Elisei este spitalizat 
(fractură de sept) • DINAMO 
anunță reintrarea lui Custov. 
Indisponibili, în continuare, 
Dudu Georgescu și Sătmăreanu. 
POLITEHNICA IAȘI va pre
zenta o formație din care va 
lipsi Cernescu, accidentat la 
Tg. Mureș.

PROGRAMUL $1 ARBITRII ETAPEI DE MÎINE A DIVIZIEI B
SERIA I : Viitorul Vaslui — 

Steagul roșu Brașov : M. Adam 
(Cluj-Napoca); Delta Tulcea — 
F. C. Constanța : Fr. Coloși
(București); Relon Ceahlăul P. 
Neamț — C.S.M. Suceava : L
Cîmpeanu (Cluj-Napoca); LC.I.M. Brașov — Muscelul cimpulung : 
AL Drăguț (Zlmnicea); Portul 
Constanța — F.C. Brăila : A. De- 
leanu (București); Oltul Si. 
Gheorghe — F.c.M. Galați : Gh. 
Retezaa (București); Progresul 
Brăila — Minerul Gura Humoru
lui : N. Suciu (București); Nl- 
tramonia Făgăraș — Victoria 
Tecuci : F. Kerestes (Tg. Mureș); 
Constructorul lași — Tractorul 
Brașov : L Pop (București).

SERIA A Il-a : Viitorul
Scornlcești — Rulmentul Alexan
dria : V. Damșa (Lugoj) ; Gaz 
metan Mediaș — Chimia Brazi 1 
L. Grădinara (Reșița) ; Electro- 
putere Craiova — Rapid Bucu
rești : T. Gaboș (Cluj-Napoca); 
Ș.N. Oltenița — Metalul Plopeni: 
AL Mustețea (Pitești) ; Petrolul 
Ploiești — C.S.M. Drobeta Tr.

Divizia C - miine, ultima etapă a turului

FINIȘ ATRACTIV IN MAJORITATEA SERIILOR
In campionatul Diviziei C În

trecerile sezonului de toamnă 
sînt pe cale să se Încheie : mîi
ne se dispută ultima etapă a tu
rului Ca tn orice competiție, fi
nișul, fie chiar șl la jumătatea 
Întrecerilor, aduce un plus de 
atracție disputelor. Echipele, mal 
ales cele din fruntea clasamen
telor. joacă acum cu mal multă 
ambiție deoarece — în momentul 
de față — situația liderilor celor 
12 serii ale campionatului este 
decisă doar In două. Dintre actualele fruntașe, virtuale ciștlgâ- 
toare ale turului sînt numai C.S. 
Botoșani (cu patru puncte avans 
față de a doua clasată) șl Car- 
pațl Mîrșa (3 p).

Practic, însă, nu mai pot pier
de șefia nici Pandurii Tg. Jiu 
(seria a VH-a), nici Strungul 
Arad (seria a ix-a), care, deși 
vor evolua în deplasare, în fața 
unor echipe bune (Pandurii la 
Lupeni, iar Strungul la Cluj- 
Napoca, cu Tehnofrig) au șanse 
de a rămtne lideri chiar șl In 
caz de tnfrîngere. datorită gola
verajelor pe care le au. O .fi
nală* pasionantă va avea loc în 
seria a IlI-a unde cele două di
vizionare focșănene. Unirea șl 
Dinamo (poziția 1—2. la egalita-

Puncte de vedere

FAZEKAS, „FATĂ ÎN FATĂ" CU 7 ARBITRI 
SAU NECESITATEA UNUI TEST

O după-amia2ă de duminică, 
de noiembrie. Rapidul 36 se 
întoarce spre București. De la 
Sighișoara, un compartiment 
este ocupat numai de arbitri 
de fotbal. Sînt cei care au 
condus jocurile de Divizia A 
sau B de la Tg. Mureș, Bis
trița și Brad. Au trecut doar 
cîteva ore de cînd au părăsit 
terenul, de cînd și-au pus e- 
chipamentul în valize. Și to
tuși, aproape numai de fotbal 
se vorbește. Nimeni nu-i obo
sit, nimeni nu este... suprasa
turat Se comentează faze și 
se încearcă, .la rece”, departe 
de vuetul tribunelor, să se 
verifice dacă în fazele cu pri
cina s-au luat cele mai bune 
hotăriri. La Brad, spectatorii 
s-au supărat eă au fost anu
late două goluri ale gazdelor. 
Tușierui M. Cruțeșcu aduce ar
gumente — o poziție de ofsaid, 
ua fauiț la portar. Se despică 
firul in patru cînd e vorba de 
faze care apar mai rar, tn 
care hotărîrile sînt mai dificil 
de luat Se vorbește despre 
colaborarea cu tușierii, despre 
ajutorul lor. Se apelează (ca 
memoria, desigur) la regula
ment Se dispută, chiar aprins, 
de parcă ar fi vorba de elevii 
unui curs aflați după un exa
men. Nimeni nu se supără. Și 
sînt arbitri cu vechi ștate de 
serviciu — N. Fetrlceanu și C. 
Bărbulesco, purtători ai ecu
sonului F.I.F_A„ alții din lotul 
A sau B, cu sute de meciuri 
în palmares : M. Buzea, T. lă
trate. D. Isâcescu, Gh. Vast- 
lesca IL

Martori Ia acest colocviu, 
la care sala de curs era ua 
simplu compartiment de tren, 
ne-am adus aminte de o fază 
petrecută cu puți* timp înain
te, în meciul A.S.A. Tg. Mu
reș — Jiul și de un jucător in
ternațional, Fazekaș. La un 
atac, Fazekaș a fost obstruc- 
ționat Pînă cînd arbitrul de 
centru să fluiere infracțiunea 
(după cum a și făcut-o), jucă
torul s-a adresat pe un ton 
deloc potolit, după gesturile 
făcute, cerînd tușierulul C. 
Bărbulescu să intervină și să 
semnalizeze. I se cerea aces
tuia un lucru nepermis de re
gulament. Iată ce se spune în 
ari. ( al Regulamentului do 
joc: „El (n.n. arbitrii de linie) 
vor avea ca sarcină să sem
nalizeze, sub rezerva deciziei

Severin : L Bus (Tg. Mureș); 
Șoimii Sibiu — Autobuzul Bucu
rești : M. Ivăncescu (Brașov); 
F.C.M. Giurgiu — Chimia Tr. 
Măgurele : T. Podara (Brăila); 
Metalul București — Poiana Cîrn- 
plna : V. lanul (Iași); Progre
sul Vulcan București — Dina
mo Slatina : Em. Poka (Deva).

SERIA a m-a : Dacia Orăștie
— Minerul Anina : L Blra (Ag
nita) ; Mineral Cavnle — C.F.R. 
Cluj-Napoca : A- Avramescu
(Ploiești); Chimica Tîmăvenl — 
F.C.M. Reșița ; D. Diminescu 
(P. Neamț) ; C.F.R. Timișoara
— Ind. sîrmel C. Turzii : T. 
Dlma (Rm. Vficeo); înfrățire* 
Oradea — Minerul Moldova No
uă: N. Păvăluc* (București) ; 
Victoria Călan — U.M. Timișoa
ra : V. Teciu (București); Me
talurgistul cuglr — CJ.L. Sl- ghet : D. Preoțesc* (Craiova); 
,.U” Cluj-Napoca — Aurul 
Brad : S. Stăucescn (București); 
Mureșul Dev* — Gloria Bistri
ța : Gh. Dragomlr (București).

te de puncte), se bat pentru pri
mul loc. Unirea va juca in de
plasare cu Petrolul Bălcol (cla
sată pe locul 7), Iar Dinamo ta- 
tilnește, in derbyul seriei, aca
să, pe fosta divizionară B, Pra
hova Ploiești (locul 3).

Foarte Interesantă se anunță 
șl lupta dintre primele clasate 
din seria a X-a, Someșul Satu 
Mare (19 p, golaveraj +1») X 
fosta divizionară B, Armătura 
Zalău (19 p, golaveraj + 17). 
Ambele joacă acasă. Armătura 
cu Minerul Rodna (locul 4) șl 
Someșul cu Lăpușul Tg. Lăpuș 
(locul 14), victoria nu te poate 
scăpa nici uneia, ca atare va 
decide, din nou, golaverajul.

Fruntașă șl tn ediția precedentă a competiției. Flacăra Auto- 
mecanlca Moreni (seria a Vl-a) 
conduce și în acest sezon ; are 

un punct avans în fața „ll“-lul 
din Roșiori. ROVA, dlspunlnd 
șl de un golaveraj superior 
(+27). Cele două pretendente la 
primul Ioc joacă In etapa nr. 15 
In deplasare. Echipa antrenată 
de C. Simlonescu la Curtea de 
Argeș (cu Electronica — ultima 
clasată), iar Flacăra la Tr. Mă
gurele (cu Cetatea — locul 14), 
deci cu adversare cam de aco- 

arbitrului, dacă mingea a ieșit 
din joc și să arate cărei echi
pe ii revine lovitura de colț, 
lovitura de la poartă sau arun
carea de la margine...” Tușierii 
pot atrage atenția arbitrului 
asupra oricărei abateri de la 
regulament dacă socotesc că 
„centralul” n-a văzut-o. Dar 
și la o obstrucție, făcută la 
centrul terenului, să intervi
nă tușierui, cum pretindea Fa
zekaș ? Nu !

Am relatat cazul pentru că 
vedem de atîtea ori (și chiar 
la meciuri de Divizia A) că 
mulți jucători nu cunosc re
gulamentul. Chiar internațio
nali. Unii nu așează mingea 
corect cînd execută cornerul, 
alții atacă portarul în careul 
mic (unde este protejat de re
gulament), unii nu fac diferen
ța între fault și obstrucție, 
protestează și gesturile lor 
incită pe acei spectatori aflați 
și ei în necunoștință de cauză 
în ce privește regulile de joc. 
Și așa se creează nemulțumiri, 
se încing spirite, se varsă fo
cul pe arbitru, deși acesta n« 
e vinovat

Ce e de făcut pentru că 
problema nu e nouă ? O su
gestie dă arbitrul T. Istrate: 
„La testele fizice șl tehnice, 
introduse de curind de către 
federație, teste care au scos 
la iveală atîtea carențe de 
pregătire, să se adauge și ue 
test privind cunoașterea ți in
terpretarea regulilor do Joc. 
Sînt destui Jucători, unii cw 
mulți ani de activitate, care 
ne pun publicul ia cap, pen- 
tru că nu cunosc lucruri ele
mentare din regulament Tre
buie să le explicăm pe teren 
cum se interpretează faza res
pectivă, ca in cele din urmă sl 
ne spună „da, aveți dreptate”, 
dar asta după ce din tribune 
au venit protestele și huiduie
lile care te pun in situație ne
plăcută *1 te pot marca pe 
tine, arbitru, pentru tot restul 
partidei”.

Deci, TEST PENTRU JUCĂ
TORI, PRIVIND CUNOAȘTE
REA REGULAMENTULUI. 
Exemplele de.„ necunoaștere, 
care apar atît de des In jocuri, 
ne fac să apreciem propunerea 
ea binevenită.

Constantin ALEXE

DIVIZIA D£ JUNIORI
lat* eum se prezintă clasamen

tul Diviziei naționale de juniori 
dup* disputarea etapei a 15-a. 
etapă In care cele două echipe 
fruntașe — Universitatea Craio
va șl S.C. Bacău — au cîștigat 
partidele cu F.C. Olimpia și, res
pectiv. Dinamo.
1. UNIV. CV. 15 11 1 3 15-12 22
2. S.C. Bacău 15 9 4 2 22-12 22
3. F.C. Corvioul 15 9 3 3 36-14 &
4. Steaua 15 1 4 3 19-11 28
1. F.C. OUmpte 15 7 4 4 20-21 18
8. „Poli- Tim. 15 7 4 4 10-12 18
7. A.S.A. TS. M. 15 6 5 4 38-23 11
8. Sportul stud. 15 6 5 4 21-17 H
8. U.T^o 15 7 3 5 16-16 11

18. F.C. Baia M. 15 5 5 5 25-20 15
11. F.C. Bihor 15 6 1 8 22-17 13
12. F.C. Arreș 15 4 5 6 13-12 13
13. C.S. T-viște 15 6 1 8 20-26 13
14. PoHt. la$i 15 4 3 8 23-33 n
15. Jiul 15 4 2 9 15-33 18
16. Dinamo 15 2 4 9 11-26 8
17. Chimia Rm. V. 15 3 2 18 10-28 8
18. Gloria Bz. 15 2 2 11 15-5* 8

eașl talie... Nu este mal puțin 
interesant* nici disputa pentru 
primul loe In alte două serii, 
a vin-a ?1 a xn-a, grupe tn 
care cîte trei ecliipe se află 1* 
egalitate de puncte. Actualii li
deri au o misiune dificilă, atit 
Vulturii Lugoj (seria a vnl-a) 
cit și Metrom Brașov (seria a 
xn-a) juclnd .afară”, prima cu Unirea Alba Iulia (locul 5 la un 
punct de Vulturii), secunda cu 
Izvorul Tg. Secuiesc (locul 5). 
Satisfacția ocupării primului loe 
în aceste serii ar putea însă să 
surîdă echipelor de pe locurile 
2—3, cum sînt Laminorul Nădrag 
sau Unirea Tomnatic în seria a 
Vm-a, Viitorul GheorgheM sau 
Carpațl Sinaia In seria a Xll-a. 
Un atractiv derby va avea loc 
șt tn seria .bucureșteană”, intre 
formațiile clasate pe locurile 1 
șl 3: Abatorul (poziția a 3-a cu 
22 p) și TJVI.B. (locul I cu 23 p).

T. R.
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ÎMPREUNĂ CU ONEȘTI, ALTE MINE DE AUR 
POT ADUCE NOI Șl MARI SUCCESE LA C

CU GÎNDUL LA VIITOR
Dragă Nadia,
Am fost la Strasbourg împreună. Tu 

pe scena multicoloră a mondialelor, 
in bătaia reflectoarelor, pe buzele a 
mii și mii de copii, tineri ți vîrstnici care 
te sorbeau din ochi si te aplaudau. Eu. in 
obscurul tribunelor, la masa piesei, intre 
ziariștii care te disecau ți fotoreporterii ce 
te fulgerau cu blitz-urile ți te apropiau cu 
uriașele teleobiective. De la prima ta apari
ție am simțit că ești sigură pe tine. Știam 
că vrei să învingi pe denigratorii unui anu
mit gen al presei străine care inventaseră 
pe seama ta. Cind te-am văzut zveltă ți 
frumoasă, pățind maiestuos, executind apoi 
precis exercițiile impuse, am știut că prima 
medalie ai și ciștigat-o. Pentru că. in ci- 
teva minute, ai învins scepticismul multora 
ți ai cucerit de partea ta tribunele, pe zia
riști ți comentatorii de radio ți televiziune, 
in acele momente toată lumea ți-a dat sea
ma că fetița de la Montreal a crescut ți a 
devenit „la belle mademoiselle" cum ii au
zeam pe francezi răsfățîndu-te.

Încă nu urcaseși pe podium ți ziariștii 
străini mă intrebau dacă vei participa la 
Olimpiada de la Moscova, in 1980. in acele 
momente am fost fericit. Pentru că cei din 
jurul meu, mă refer la ziariști, dealtfel 
foarte pretențioși, au văzut in tine nu nu
mai gimnasta trecutului apropiat ci pe gim
nasta viitorului apropiat, in cele ce au ur
mat le-ai întărit prima impresie. Gimnasti
ca mondială se afli la impas. Intre artă si 
circ. Tu poți să rezolvi această dilemă ți, in 
1980. să dai gimnasticii mondiale un nou 
curs, ața cum ai făcut-o la Montreal, fără 
«d țtii, pe cind erai doar un copil-minune. In 
1980 vei avea aproape 19 ani ! Acum țtii ce 
vrei l Cind iți vei da oare seama ce minu
nată este această virstă 7 De fapt, la timpul 
nostru, n-am țtiut-o nici noi, dar nici nu 
ne-a spus-o cineva. Deți ai șters cu bure
tele tot ceea ce a fost celebru In aimnastica 
mondială, îmi amintesc că Latinina ți 
Ceaslavska au fost campioane olimpice , 
spre vîrsta de 20 de ani. ea si Turisceva, 
campioană mondială. Deci™

Pină la Jocurile Olimpice de la Moscova 
«n mai rămas 19 luni. Știu că vrei să te 
pregătești, să lași la o parte uncie capricii, 
vrei să demonstrezi lumii sportive cit de 
superbă este gimnastica și cit talent au fe
tele noastre. Ești acum înconjurată de flu
turași! Nadiei", cum scriau atit de frumos 
ziarele italiene. De Emilia, de Dumitrita, 
Marilena cea micuță, Melita. si altele. Tu 
ețti acum modelul lor. idealul lor sportiv. 
Veți fi împreună la Deva. Ața cum la 
Strasbourg ai avut lingă tine medaliată pe 
Emilia, la Dallas și la Moscova vei avea 
alături ți alte medaliate din țara noastră. 
Tb vei clțtiga medaliile tale, dar ele nu le 
vor putea avea fără tine, fără exemplul 
tiu. Vezi cit de mare ai crescut si cit pre- 
țulești ?

Te îmbrățișează eu drag toți iubitorii 
sportului care așteaptă cu nerăbdare să te 
revadă campioană mondială ți olimpică.

Cu entuziasmul unui admirator ți afec
țiunea unui părinte.

Aure! NEAGU

Forța unei echipe 
reprezentative rezidă 
in capacitatea echipe
lor de club de a da 
«portive si ^xirtivi 
bine pregătiți pentru 
loturile reprezenta- 
hve. Dacă, In ultimii 
«ai, gimnastica noas
tră feminină a înre
gistrat, atit la Între
cerile olimpice (1976), 
cit și la cele mondia
le (1978), cele mai 
mari succese din is
toria acestui sport, a- 
ceasta se explică, de
sigur, prin consolida
rea continuă, la un 
nivel ridicat, a unor 
puternice centre de 
gimnastică pe terito
riul țării și, implicit, 
afirmarea unor puter
nice echipe de club, 
bine pregătite, dese
ori eu exerciții de ni
vel mondial. Echipa 
României aliniată la 
Montreal, câștigătoare 
* medaliei de argint, 
era alcătuită din 
sportive aparțmînd la 
patru cluburi diferite 
(Nadia Cotnăneei. Te
odor» Ungureanu și 
Georreta Gabor — 
LICEUL DE GIM
NASTICA ONEȘTI, 
Anca Grigoras — DI
NAMO BUCUREȘTI, 
Gabriela Troscă — 
SPORT CLUB BA- 
CAU, Mariana Con
stantin — PETROLUL 
PLOIEȘTI), iar cea 
care a participat cu o 
lună in urmă la cam
pionatele mondiale 
din Franța a fost se
lecționată de la tind 
duhuri : Liceul de 
gimnastică Onești 
(Comăneci și Ungu
reanul, CBjS. Sibiu 
(Marilena Neacșu), 
CB. Școlar București 
(Marilena Vlădărău), 
(Dinamo București 
(Grigoraș), CJS.O. A- 
md (Emilia Eberle).

Iată, deci, o reali
tate nouă a gimnasti

ÎN GIMNASTICA MASCULINĂ, PROGRES LENT, INSUFICIENT
Analiza gimnasticii masculine 

românești oferă, din capul lo- 
eului. citeva situații parado
xale. care reclamă desigur ex
plicații. Astfel, comparativ eu 
campionatele mondiale din anul 
1974, de la Vama, echipa noas
tră reprezentativă realizează la 
Strasbourg un bilanț general 
«uperior cu 13,65 p. punctaj 
care este, de asemenea, cu 3,55 
mai mare decît cel înregistrat 
de gimnaștii noștri la Jocurile 
Olimpice din 1976. Aceasta în
deamnă că. in mod constant, 
echipa noastră masculină a în
registrat ta ultimii ani un pro
gres vizibil, materializat atit 
în bilanțul cifric amintit, cit 
Și în rezultate consemnate ta 
marile competiții desfășurate in 
această perioadă. Ei totuși, fată 
de Întrecerile mondiale de a- 
eum patru ani și de prece
dentele Jocuri Olimpice de la 
Montreal, echipa noastră mas- 
euBnă a retrogradat in acest 
an de pe poziția a 6-a, pe care 
a ocupat-o in ambele compe
tiții, pe locul 7, desigur sub 
obiectivul pe care ea ți-l pro
pusese ți. să recunoaștem, sub 
valoarea reală a sportivilor ali- 
niați la Strasbourg de selec
ționata noastră. Evident. între
barea se naște automat: cum 
se explică, pe de o parte, spo
rirea continuă și substanțială a 
punctajului general, iar pe de 
alta, coborirea pe locul 7 in 
ierarhia mondială 7

Răspunsul la această tntre- 
bare-cheie ne oferă. în ultimă 
instanță, răspunsul la toate pro
blemele majore care se ridică 
in prezent în fața gimnasticii 
noastre masculine. Este adevă
rat, în comparație cu garnitura 
din 1976. anul acesta în for
mația aliniată la startul mon
dialelor am consemnat două de
buturi (este vorba de Kurt 
Szilier și Aurelian Georgescu, 
gimnaști tineri de reală pers
pectivă). Acest fapt nu ex
plică insă nici pe departe ran
damentul mai slab al reprezen

cii feminine româ
nești, care ae cere 
subliniată, • realitate 
care a determinai bi
lanțul fructuos din ul
timii ani, afirmarea 
puternică pe plan in
ternațional a școlii 
noastre de gimnasti
că. Dacă in 1969 Cen
trul de gimnastică 
din Onești, cu liceul 
de aici ca unitate e- 
talon. era o prezență 
singulară In gimnas
tica noastră feminină, 
lată că astăzi putem 
vorbi de existența a 
mai multor centre 
puternice, cu o bază 
materială dintre cele 
mai bune, dotate cu 
aparatură modernă la 
un nivel calitativ su
perior, centre care a- 
sigură un flux conti
nuu de elemente ta
lentate spre lotul re
prezentativ.

LICEUL DE GIM
NASTICA DIN O- 
NEȘTI a fost și ta 
ultimii doi ani pe
piniera de bază a e- 
chipei reprezentative 
și trebuie subliniat 
că, exceptînd-o pe 
Anca Grigoraș, toate 
celelalte sportive pre
zente la Strasbourg 
și-au desăvîrșit măie
stria. in ultima peri- 
oadi, in acCdLstâ uni- 
tale de invițămîni și 
sport eare se bucură 
de un binemeritat 
prestigiu internațio
nal. înșiși antrenorii 
echipei noastre repre
zentative, Marta și 
Bela Karol?, au lu
crat pină ta luna a- 
prilie a acestui an ta 
acest liceu, contribu
ind tatr-o mare mă
sură la succesele re
purtate de sportivele 
acestui liceu, atit pe 
plan intern cit și ta 
competiții interna
ționale. Alături de ei*

Flori ca și Florin Dobre, Mihai 
Ipate și Elena Dragomir, Maria 
Florescu și Mihai Agoșton, Ma
ria Chelu și Axente Fesnic, Li
liana Brănișteanu depun lăuda
bile eforturi de depistare și 
formare a viitoarelor mari 
gimnaste ale țării. Pasiunea, 
competența profesională, entu
ziasmul acestor oameni au fă
cut ca, an de an, aici să răsară 
gimnaste de mare talent și 
perspectivă. în absența Nadiei 
Comăneci și Teodorei Ungurea- 
nu, Marilena Neacșu și Dumi- 
trița Turner au dominat, de 
pildă, campionatele internațio
nale din acest an ale țării noas
tre, ele avînd și alte bune pres
tații In cadrul echipei reprezen
tative. Tot la Onești Iși desfă
șoară activitatea și alte spor
tive de nivel național, cum ar 
fi Dana Crăciun, Mirela Oan- 
eea, Cristina Grigoraș, Lavinia 
Agachi, Mirela Smidu sau Ma
ria Lupușor, unele selecționate 
deja in lotul reprezentativ, 
far altele eandidlnd cu șanse 
serioase pentru selecție ta vi
itorul apropiat. Afirmarea pu
ternică a acestui centru de gim
nastică a fost posibilă ta con
textul grijii permanente pe 
eare statul și partidul nostru o 
acordă dezvoltării permanente 
a sportului românesc. La One
ști, de pildă, a fost construită, 
cu ani ta urmă, prima sală din 
țară rezervată exclusiv gimnas
ticii, iar ta 1977 și 1978 aici au 
fost date în folosință o nouă 
sală de lucru, excelent dotată 
cu aparatură modernă, un inter
nat și o cantină care se află, 
de asemenea, la dispoziția ele
velor liceului de gimnastică. 
Această unitate etalon a gim
nasticii noastre feminine are o 
carte de vizită prestigioasă, 
care poate fi îmbogățită în 
anii viitori ca alte și alte re
zultate de valoare mondială.

CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR 
SIBIU se situează ta mod con
stant, respectfnd o frumoasă 
tradiție, printre unitățile frun
tașe ale gimnasticii noastre fe- 
minine. tacă din 1973, tind iși 
înscria în palmares cîștigarea 
„Cupei României-, Sibiul do

tativei noastre masculine, pen
tru că acești doi sportivi. În
deosebi Szilier. au avut o com
portare bună. De data aceasta, 
o evoluție tub nivelul «contat 
au avut-o unii dintre oamenii 
de bază ai formației. Este 
vorba, ta primul rind. de So
rta Copoi, campion absolut al

Kurt Szilier, campion absolut al 
țării pe 1978, evoluție bună la 

mondiale.

tării pe anul 1977. de Nicolae 
Oprescu. care nu și-a justifi
cat decit parțial selecționarea 
în detrimentul mai tînărului său 
coleg de lot Gabriel Popescu, 
și chiar Dan Gr ecu, mai puțin 
constant decît ne obișnuise.

Dincolo însă de neajunsurile 
individuale, echipa noastră a 
păcătuit printr-o. să-i spunem, 
lipsă de îndrăzneală ti cute
zanță in abordarea exercițiilor, 
printr-o defectuoasă ținută ge

rea parcă să anunțe că vrea 
să-și spună un cuvînt hotărît 
ta destinele gimnasticii româ
nești. Și acest cuvînt avea să 
fie destul de răspicat, dacă a- 
vem în vedere că aici Iși des
fășoară activitatea aproape 300 
de gimnaste și gimnaști cu ca
tegorii de clasificare, dintre 
care 50 participă anual in cam
pionatele republicane. O fru
moasă și lăudabilă carte de 
vizită a colectivului de antre
nori care activează aici este 
munca în colectiv, pasiunea și 
dăruirea, grație cărora au fost 
obținute rezultate remarcabile, 
ta condiții nu Întotdeauna din
tre cele mâl bune. Este mai 
mult ca sigur că dacă antre
norii Nicolae Buzoianu și co
legii săi, Kristl Voicîulescu, 
Ana Crihan, Adrian Goreac. 
Sodica Drăgoi, Horst Stoltz, 
Mihai Weber, Simion Moldovan 
și Viorel Hoaghea, ar avea la 
dispoziție o sală de sport, așa

nerali de concurs, deși nu de 
puține ori superioritatea ei era 
evidentă în comparație cu va
loarea partenerilor de întrecere. 
Dealtfel, aste vorba de un de
fect mal vechi al sportivilor 
noștri, eare nu o dată i-a pri
vat de realizarea unor rezultate 
mal bune In competițiile cu 
mare miză.

Spunem aceasta bizuindu-ne 
(1 pe faptul că. ta întrecerile 
amicale, mai ales in cele des
fășurate în tară, gimnaștii noș
tri evoluează bine, repurtează 
victorii sau rezultate bune in 
compania celor mai puternice 
reprezentative, pentru ca la 
campionate mondiale sau Jocuri 
Olimpice aceleași echipe să se 
dovedească de netrecut în fata 
reprezentativei noastre. Antre
norii Costache Gheorghiu. Mir
cea Bădulescu și Vasile Coșariu 
au asigurat componenților iotu
lui, mai ales la inele, sărituri și 
sol exerciții care s-au situat la 
nivelul celor mai bune formații 
ale lumii. Dar. ratările de la 
cal (impus șl liber ales) ți de 
la bară impus au arătat ți 
carențe serioase in pregătirea 
gimnațtllor noștri fruntași, la 
aceste aparate exercițiile lor 
fiind lipsite de elemente noi, 
originale, de mare dificultate 
ți spectaculozitate, cu care ar 
fi putut să se impună in fața 
arbitrajului internațional, ex
trem de exigent ți, după cum 
s-a văzut in ultimii ani. nu de 
puține ori părtinitor. Ar tre
bui să reproșăm, de asemenea 
colectivului de antrenori că nu 
s-a străduit în suficientă mă
sură să asigure fiecărui com
ponent al echipei reprezenta
tive o ținută inaltă de concurs, 
o personalitate si distincție in
dividuală. cu care, de ce să 
n-o spunem, se pot cîștiga a- 
desea prețioase zecimi de punct.

Acum, la jumătatea drumu
lui dintre Montreal și Moscova, 
pe baza concluziilor pe eare 
ni le oferă recent încheiata e- 
ditle a campionatelor mondiale. 

cum stat atit 
tră, este mai 
îndoială că i 
fi și mai bun 
rind, muncinc 
Înțelegere, col 
reușit să trei 
greutăți obie< 
ceasta situație 
parcă pe ant 
ambițion!ndu-i 
mai bine, din 
pentru obținei 
superioare. Ia: 
șu, principalii 
tentic produs 
este o dovad; 
cest sens.
care a evoluat 
real, Marileiu 
1977 titulară 
a concurat la 
ropene de la P 
o frumoasă 
acest an gimn 
impus cu aut 
mari întreceri, 

se impun a fi luate cele mai 
riguroase măsuri pentru ca e- 
chipa noastră masculină să 
poată reveni ta rtadul celor mai 
bune formații din lume. Iar a- 
ceasta se poate realiza dacă fe
derația de specialitate. Îm
preună eu eei mai buni teh
nicieni din tară, va urmări ta 
mod permanent programul vi
itor de pregătire al secțiilor 
fruntașe din țară, ta primul 
rind cele ale cluburilor Steaua 
și Dinamo, singurele (din pă
cate !) furnizoare de gimnaști 
pentru echipa reprezentativă. 
Volumul ți intensitatea de 
muncă vor trebui să se men
țină in permanență la un ni
vel ridicat, vor trebui structu
ral îmbunătățite prezentarea 
exercițiilor la bară ți cal eu 
minere, după cum ni se pare 
că a sosit momentul ca gim
naștii noștri să atace pozițiile 
fruntașe ți la alte aparate de
cît inele, cum ar fi. de pildă, 
săriturile, solul sau chiar para
lelele. Gimnaștilor fruntași ai 
echipei vor trebui să li se asi
gure mai ales ta probele cu 
șanse la medalii, elemente ori
ginale. de mare dificultate si 
spectaculozitate, a căror exe
cuție corectă poate influenta 
decisiv clasificarea ta concurs. 
După cum nu ni se pare lip
sit de importantă să subliniem 
și faptul că gimnaștii noștri 
trebuie să se obișnuiască cu e- 
xecuții mai dinamice. Intr-un 
ritm mai alert, mai ridicat, căci 
ei s-au dovedit deficitari ți la 
acest capitol.

Numai analiza lucidă, respon
sabilă. competentă a cauzelor 
care au făcut ea progresul — 
real — al echipei noastre re
prezentative să nu se situeze la 
nivelul exigentelor internațio
nale. numai o mobilizare en
tuziastă a tuturor forțelor — 
sportivi și antrenori — vor face 
ca obiectivul propus pentru 
Jocurile Olimpice din 1980 să 
poată fi realizat.

C. M.



GIMNASTICII FEMININE ROMÂNEȘTI 
'79 Șl LA JOCURILE OLIMPICE '80

»oșs- neul campioanelor" de la Lon-
orice dra (locul II), campionatele
r ar Internationale ale României (lo-
labo- cui I), ți apoi la campionatele
plină mondiale de la Strasbourg,
ci a unde Marilena Neacșu a avut
mele o contribuție serioasă la da-
I a- sarea echipei noastre pe locul
llizat doi In lume. Alături de ea, s-au
aici, format, și-au perfecționat mă-
ască iestria și au fost selecționate în
[rile, lotul reprezentativ alte sporti-
Etate Te talentate ca Melita Ruhn,
leac- rezervă a echipei noastre la

au- mondialele din Franța, Angela
ktru, Bratu și Carmen Savu, de la

care se așteaptă noi confirmări 
BțCpj ale talentului șl bunel lor pre- 
ont- gătiri.

InLare • ----------------------
îu-

kvut C.S.M. BAIA MARE, eu deo- 
I In sebire In ultimii doi ani, s-a

s-a impus ca o echipă de elită a
lalte gimnasticii noastre feminine,
tur- reprezentlnd un club puternic,

pin 
biin 
Isd- 
lie- 
rim 
mi-

-nn
IM
pte, 
as-
un- 
ptic 
istă

ferm angajat In promovarea 
talentelor, a sportivelor de va
loare, In desăvîrșirea măiestriei 
sportive. Metodic șl constant, 
gimnastele acestui centru au 
promovat In ierarhia internă, 
în 1976 clas!ndu-se pe locul trei, 
In 1977 pe locul doi, iar In a- 
eest an, la Palatul sporturilor 
ți culturii din Capitală, gim
nastele băimărence s-au situat 
pe locul patru, după ce Îna
intea ultimului schimb se a- 
flau In posesia... medaliilor de 
argint Rodica Dunca, căreia 
mulți specialiști Ii întrevăd fru
moase perspective de afirmare 
internă ți internațională, ți 
Daniela Brindescu sînt, fără 
îndoială, cele mai valoroase 
talente ale gimnasticii mara

mureșene, dar ți alte gimnaste, 
ea de pildă Amalia Cimpan, 
Irina Murvai, Rodica Raț sau 
Eva Zaharanschi au reprezen
tat la un nivel ridicat clubul 
lor atlt In competițiile din țară 
cit ți In întreceri internațio
nale. O atitudine responsabilă 
față de muncă, față de toate 
etapele programului de antre
nament, exigența ți severita
tea manifestate zi de zi atlt In 
sala de sport cit ți la țcoală, 
preocuparea constantă pentru 
găsirea de mișcări noi, originale 
— acestea ar putea fi socotite 
atuurile de bază ale acestui 
valoros centru de gimnastică 
feminină din țara noastră. An- 
trenoarea Elena Ligia Mari
nescu dispune de tehnicieni ti
neri ți entuziaști, cu o recunos
cută competență profesională, 
Intre care Alexandru Aldea, 
Rodica ți Norbert Kuhn, Iu- 
Hana Simonfi, Octavian Poru- 
țîu, cu toții dornici să depis
teze ți să formeze gimnaste 
valoroase, apte să reprezinte 
bine atlt culorile clubului dt 
ți eele ale echipei reprezenta
tive.

SPORT CLUB BACAU, avlnd 
la elrmă doi inimoși ți price
peți antrenori, soții Marina ți 
Mircea Bibire. care se bucură 
de colaborarea ți a altor teh
nicieni reputați — cum ar fi 
Eugenia Prisecaru, Petre Ctu- 
eescu. Constantin Vrabie, Petre 
Măgirescu și Ion Secară — au 
repurtat în acest an un rezul
tat pe dt de surprinzător, pe 
atlt de meritat Echipa moldo- 
veană s-a clasat pe locul doi 
la finala campionatului repu
blican, deși alinia o formație 
aparent mai puțin valoroasă, 
dar ea s-a impus In cele din 
urmă printr-o pregătire omo
genă, la un nivel bun și avînd 
un lider incontestabil in per
soana Gabrielei Trușcă, com
ponentă a echipei reprezenta
tive medaliată cu argint la 
Jocurile Olimpice de la Mont
real. Alături de ea, Nicoleta 
Prisecaru, Lucia Negrea, Doi
na Acojocăriței, Jenica Amariș- 
căi, Emanuela Cristea sau Car
men Daian sint tot atitea ta
lente băcăuane, solicitate Ce 
în echipa reprezentativă a ță
rii (In meciul cu Anglia, din 
luna octombrie) sau In alte lo
turi republicane.

Din această cuprinzătoare 
trecere in revistă a centrelor 
de bază ale gimnasticii noastre 
feminine nu poate lipsi, bine
înțeles, ORAȘUL BUCUREȘTI 
care, cu o remarcabilă con
stanță, a dat in ultimii ani cele 
mai numeroase campioane ale 
țării. Clubul Dinamo, dispu- 
nind de un colectiv valoros de 
tehnicieni (Emilia Uță, Gheor- 
gfae Gorgoi, Florin Ștefănescu), 
desfășoară o prodigioasă acti
vitate de șlefuire a unor talen
te remarcabile ale gimnasticii 

noastre feminine, tar tn tdti- 
mii ani este de subliniat preo
cuparea cadrelor de specialiști 
din cadrul duhului pentru de
pistarea de sportive eu perspec
tive din perimetrul Capitalei, 
nu fără rezultate, dealtfel, 
căci tn 1977 Luminița Bai cea, ta 
vlrstă de numai 10 ani, nu nu
mai că a clștigat primul loc la 
categoria a IV-a In campiona
tul republican, dar a partici
pat ți la campionatul de ma
estre, alături de sportive cu o 
bogată și valoroasă experiență 
eompetițională.

Clubul sportiv școlar, avind 
la dispoziție sala de la Ștran
dul tineretului, precum și un 
internat in același perimetru, 
a reușit, intr-o perioadă relativ 
scurtă, să-și facă un nume tn 
gimnastica feminină româneas
că. Șș este un merit al eekr 
doi soți, Cristina și Fetru loan, 
antrenori entuziaști și bine 
pregătiți profesocal. că această 
unitate sportivă a dat o gim
nastă pentru echipa reprezen
tativă a României la campio
natele mondiale din Franța 
(Marilena Vlădărău) și ci alte 
tinere gimnaste de aici bat la 
porțile consacrării, așa cum 
s-a văzut la recentele campio
nate naționale ale țării. Ga
briela Geiculescu. Iulia Istrate, 
Stela Popescu, Mirela Iordoc, 
Ofelia Iosub — iată nume des
pre care se va vorbi In viitoa
rea cronică a gimnasticii noas
tre.

Chiar dacă despre ARAD nu 
putem vorbi, deocamdată, ta 
accepțiunea de centru de gim
nastică. nu se poate să nu a- 
preciem activitatea prodigioasă 
ți rodnică care se desfășoară la 
Clubul sportiv școlar, unde Ge- 
za Weinhert, Barbara Frenkel 
și Pavel Rosenfeld, cu modestie 
dar pricepere, desfășoară o ac
tivitate rodnică, concretizată, 
intre altele, prinir-un produs 
de talie europeană și mondială, 
cum este astăzi tripla medalia
tă eu bronz Ia Strasbourg, Emi
lia Eberle.

Și latâ că am ajuns la cel 
mai nou centru de gimnastică 
din țară, cel din DEVA, de pe 
Ungă Școala generală nr. T, 
eare-și desfășoară activitatea 
sub conducerea antrenorilor e- 
meriți Bela ți Marta Karoly, 
centru în care, In paralel, își 
perfecționează măiestria unele 
dintre cele mai bune gimnaste 
ale tării. E de ajuns să men
ționăm că pentru selecția celor 
250 de gimnaste ale centrului 
au fost testate aproape 12 000 
de fetițe din întregul județ 
Hunedoara și din alte județe 
limitrofe. E și acesta un indi
ciu că noul centru al gimnas
ticii noastre feminine este de
da să-și aducă în anii viitori 
• contribuție substanțială la a- 
firmarea școlii românești de 
gimnastică.

Constantin MACOVE1

PREOCUPĂRI PRIORITARE PE AGENDA
DE LUCRU A LOTULUI REPREZENTATIV

feminine. Despre preocupările 
sale actuale, despre problemele 
principale de pe agenda sa de 
lucru, antrenorul Bela Karolj 
ne-a relatat următoarele

la prima vedere diferite, dar fără
îndoială urmărind același scop final. Pe de o parte, activitatea 
mec ți a antrenorilor cu care colaborez se îndreaptă spre conso- 
Bdarec noului centru de gimnastică căruia i-om pus nu demult 
bazele (sub aspect material, organizatoric, al selecției, instruirii ți 
educației), căci obiectivul nostru, cum este și firesc, vizează for
marea unor gimnaste care să poată susține in viitorul apropiat 
examene competiționcle dintre cele mai dificile. Printr-un volum 
și o intensitate a muncii m continuă creștere, prin folosirea celor 
mai judicioase metode de antrenament ți refacere, dorim ca in
tr-un timp dt mai scurt să obținem performanțe cit mai înalte.

Concomitent, eforturile noastre se îndreaptă, de asemenea, 
spre pregătirea la an nivel dt mai ridicat a viitoarei echipe repre
sentative a țării noastre. Le avem aid pe cele mai bune gimnaste 
ale țării ți avem datoria să le asigurăm toate condițiile pentru ca 
•te să poată reprezenta cu cinste culorile patriei. Fără indoială, in 
procesul de pregătire avem înscrisă ți acțiunea de colaborare cu 
centrele ți tehnicienii de la care folosim o parte din gimnaste. 
Firește că obiectivul prioritar 3 constituie Jocurile Olimpice din 
1980, dar nu uităm, te același timp, că peste un an va trebui să 
fim prezenți la cea de-a XX-a ediție a campionatelor mondiale. 
Ba bora rea unui sistem competițional adecvat, care să imbine pe
rioadele de pregătire cu cele de concurs, formarea unei echipe 
puternice, omogene, căRtă In focul întrecerilor de mare răspundere, 
cu care să abordăm atit campionatele mondiale cit ți Jocurile O- 
Kmpice — iată doar cfteva laturi ale activității noastre de astăzi**

Antrenorul Bela Karoly, împreună cu Nadia Comăned (dreapta^ 
ți Emilia Eberle, înaintea startului spre Strasbourg. j

ICA FEMININĂ ROMÂNEASCĂ ARE CONDIȚIILE NECESARE
re din pag. 1)
lus In întreaga Lume 
furtunos în favoarea 
fmnasticii pentru pri- 

o asemenea amploa- 
ria sportului modern, 
ti firele nevăzute ale 
kiuni s-au întins pe 
I, firește, țara noastră 
fimul rind cuprinsă, 
t doi ani de la 

Strasbourg s-a con- 
Itr-o perioadă relativ 
e țări au prezentat la 
Lampionate mondiale 

echipe valoroase, cu 
14—15 ani, imitln- 
de la vîrstă pînă la 

manieră, școala româ- 
976. Faptul că în echi- 
l pe lingă Nadia Co
put Emilia Eberle, de- 
I medalii la debut, a 
lui ambiant al gimnas
te că Nadia Comăneci 
un fenomen izolat, că 
lasticii este bine fră- 
lomânia Socialistă. Si- 

Baia Mare, Ploiești, 
rești și acum Deva, 
de gimnastică mai 

pi noi, unde profesori, 
și specialiști caută,

ca și minerii, filoane noi de aur 
ale gimnasticii feminine. Intre 
aceste centre și specialiștii lor 
este necesară o colaborare perma
nentă, eficientă. în zeci și 
sute de săli, mici și mari, de gim
nastică din întreaga țară, mii de 
fetițe de la vîrsta de 6—7 ani in 
sus sînt cuprinse de această pa
siune nobilă a gimnasticii, spriji
nite de un ansamblu de condiții 
care se dezvoltă continuu.

în acest context, de cea mai 
mare importanță este depistarea 
și creșterea celor mai dotate ele
mente, imprimarea unei măiestru 
de nivel internațional care să le 
aducă pe cele mai capabile și har
nice gimnaste In echipa reprezen
tativă a țării și apoi pe podiumul 
olimpic, mondial și european.

în această direcție antrenorii, 
profesorii, specialiștii care pregă
tesc gimnastele au un rol impor
tant. Ei au o bună calificare și 
sînt pasionați, dăruiți gimnasticii. 
De asemenea, antrenorul Bela 
Karoly, profesor de gimnastică și 
maestru al Nadiei Comăneci, Teo
dorei Ungureanu și al întregii e- 
chipe românești laureate la Mont
real și Strasbourg, care a lucrat 10 
ani la Onești, împreună cu soția 
sa, profesoara Marta Karoly, și 

au contribuit la reputația acestui 
eentru-pilot al gimnasticii femini
ne românești, are merite deose
bite în concernul acestui sport. 
Stabilirea sa, împreună cu fa
milia, la Deva, nu putea să nu 
aibă contingență cu gimnastica. 
Astfel, în capitala hunedoreană a 
și luat ființă în această toamnă 
un nou centru al gimnasticii, bine 
înzestrat și utilat, sprijinit de a- 
semenea de organele județene de 
partid și de stat, astfel că, în 
eurlnd, se va putea ridica la ni
velul de azi al Oneștiului. Este, 
de asemenea, firesc ca la Deva, 
ta jurul lui Bela Karoly, să se 
afle candidatele olimpice, lotul 
reprezentativ, pentru care aces
ta a primit, din partea C-N.E.F.S., 
mandatul să-l pregătească pentru 
Campionatele mondiale din anul 
1979 și Jocurile Olimpice din anul 
1980. La școala din Deva toate 
sportivele, atit debutantele cit și 
consacratele, găsesc condiții exce
lente de școlarizare și pregătire, 
cu săli si aparatură modernă. în 
ace laș timp, la Onești grupul pu
ternic de profesori și specialiști 
continuă o activitate intensă care 
rămine tradițională și, sintem 
convinși, fructuoasă, pe locul de 
start al medaliilor olimpice.

în condițiile proliferării gimnas
ticii feminine în toate colțurile 
țării, gi in tot mai numeroase 
școli, ta secții ale asociațiilor și 
cluburilor sportive, acum cind se 
creează noi centre puternice ți se 
asigură astfel bazele unei pregă
tiri organizate, grtiințLfice. de gim
naste de înaltă elasă, de cea mai 
mare importanță va fi acceptarea 
unanimă a ideii eă orice nou 
mare talent trebuie să fie canali
zat spre echipele reprezentative, 
în primul rind spre echipa națio
nală. Ideea că succesele viitoare 
pe care le dorim sînt ale tuturor 
acelora care au contribuit la în
zestrarea lotului reprezentativ va 
fi în centrul atenției generale, așa 
cum nu uităm acum că Emilia 
Eberle, deși s-a desăvîrșit la O- 
nești și se află acum la Deva, 
startul ei a fost Ia Arad cu antre
norul Geza Weinhert, că Marilena 
Vlădărău este plecată de la Clu
bul sportiv școlar București (an
trenori Cristina și Petru loan) 
iar Marilena Neacșu de la Clubul 
Sportiv școlar Sibiu (antrenor 
Nicolae Buzoianu).

Această necesitate trebuie . în
țeleasă cu atlt mai mult cu cit, 
la jumătatea ciclului olimpic. 
Montreal 1976 — Moscova 1980, 
gimnastica noastră feminină se 
află în situația în care trebuie 
găsite soluții și depuse eforturi 
pentru alcătuirea $1 întărirea •- 

chipei naționale pentru a putea 
face față asaltului multor repre
zentative de țări care rîvnesc la 
succesele gimnasticii românești. 
La Strasbourg acest atac a și fost 
început. Din acest punct de ve
dere ar trebui să atenționăm pe 
toți profesorii de educație fizică 
de la toate școlile generale din 
țară că aportul lor anonim va fi 
enorm dacă vor înțelege să facă 
• pregătire generală de educație 
fizică și gimnastică tuturor eleve
lor și elevilor lor, cu dăruire și 
pasiune, pentru că la Strasbourg 
țările care încep să ne concureze 
s-au dovedit a fi tocmai acelea 
eare dispun de programe de edu
cație fizică și sport foarte dezvol
tate.

Sintem convinși că în cele 18 
luni cite au mai rămas pînă la 
Jocurile Olimpice de la Moscova 
și numai un an pînă la Campio
natele mondiale din S.U.A., gim
nastica feminină românească. in 
condițiile în care întregul activ 
al acestui sport și toate forurile 
tutelare vor acționa in deplină 
omogenitate, cu dragoste si inte
res pentru continua afirmare a 
acestui sport și a mișcării spor
tive românești în lume, va putea 
aduce noi și mari succese sportive 
României Socialiste Ia C.M. '79 și 
ta Jocurile Olimpice ’80.

A. N.
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LA NOI, SFiRSITUL SĂPTĂMlNII 
SE CHEAMĂ SPORT..."

Marian, 
Avem

._ _______ si con-
dacă s-ar ocupa in 

»i a-

aces-

Priveam cu tncintare baza 
sportivă a Școlii generale din 
Chiuza, căreia i se decernase 
premiul I, la egalitate de puncte 
cu Josenii Birgăului : un teren 
de handbal, două de volei, unul 
de baschet, patru mese pentru 
tents (două din beton), portic 
de gimnastică, paralele, bară fixă, 
două gropi de sărituri...

— Comuna noastră e cea mal 
mică din județul Bistrița-Nâsăud, 
ne-a spus tovarășul Ion ' 
directorul școlii generale. 
doar 160 de elevi...

Facem rapid socoteala 
statăm că, 
același timp toate terenurile 
s-ar lucra la fiecare aparat, 
tund jumătate din întregul efec - 
tiv de elevi ar fi „pe teren", iar 
cealaltă jumătate ar constitui 
publicul.

— Cum ați realizat toate 
tea ? întrebăm.

Directorul privește spre 
mărie, vecină cu școala, 
spre profesorul de educație 
sică, loan Oprea.

— Păi dumneavoastră 
aflat că oamenii de pe meleagu
rile unde au trăit Coșbuc si Re- 
breanu dacă își pun ceva în 
glnd șl fac T Eu sînt profesor de 
fllosofie, dar îmi place sportul. 
Primarul, Gheorghe Măerean, e 
șl el un „microbist- al sportului. 
Ne-o ajutat. Dar, ce să mal lungim vorba ț — - - 
tul. Șl. mai 
ce T Pentru sudorul Ion _______, ___ _ _
facem 11 pentru noi“. Să ne În
țelegem : nu numai pentru co
pil. cl șl pentru părinții lor. Pen
tru că in timpul liber, slmbăta

pri- apoi 
fi-

n-ați

Ne-o ajutat tot sa- 
ales, meseriașii I De 
că, așa cum zicea 
Moldovan, „tot ce

BfiSPUNDE>^%*~
TINEI.A RADULESCU, BUZĂU. 

Cel mal mare scor care s-a În
registrat la baschet 7 Limitin- 
du-ne la jocurile de baschet dis
putate în țara noastră — o evi
dență pe plan mondial, în aceas
tă direcție, fiind imposibilă — vă informam că recordul a fost 
stabilit chiar în acest an, în Di
vizia școlară și de juniori, în 
meciul dintre liceul nr. 3 Bucu
rești și Școala 
Prima echipă 
zis—a (10!- -JT,

sportivi Pitești.

NELU QUINTUS, PLOIEȘTI. Ca 
toate eforturile care se tac. Pe
trolul bate pasul pe loc. Totuși, 
dv, ca și ceilalți iubitori al fot
balului și al... Petrolului din Plo
iești, n-ațl pierdut speranța : 
S-au schimbat conducătorii, 
S au schimbat șl antrenorii. 
Poate va sosi țl clipa 
Să se „schimbe" șl... echipa I

ȘTEFAN IAKAB, Tg. MUREȘ. 
Narcis Coman n-a jucat în me
ciul cu Elveția (Zttrich, 24 mal 
3S6T) cum susțin ,,rivam* dv. n 
avea să debuteze câteva luni mal 
tfrziu. In meciul cu Polonia» de 
la Cracovia (0—0).

Da. SORIN M„ CONSTANTA, 
îmi pare râu. dar in materie do 
epigrame nu sîntețl... doctor.

GHEORGHE DRAGHI A, TIMI
ȘOARA. Vă felicit pentru bogata

A APĂRUT HR. 11/1978
AL REVISTE!

EDUCAȚIE FIZICĂ Șl SPORT
Din sumarul acestui interesant 

număr, spicuim :
• ,,Modelarea șl programarea 

în teoria șl practica antrenamen
tului sportiv contemporan", de 
conf. univ. dr. Alexe Nicu ;
• „Predarea a-tletismukd In 

lecțiile de educație fizica șco
lară" (IV), de cont. univ. Tiberiu 
Ardelean ;
• ,,Dezvolta rea capacitâțn vi

tale ș« a calităților motrice prin 
efectuarea lecției de educație fi
zică în aer liber ți in sezonul 
rece", de prof. Alexandra Tatu ;
• „Aspecte — noutăți in volei" 

(II). de conf. univ. Ștefan Stroie;
• „Conținutul pregătirii de 

lamă in atletism, la copH țl 
juniori" (I), de prof. Dumitru Gâr- 
leanu și prof. Rodica Gârleanu ;
• „Unele considerații cu pri

vire la concepția studenților despre utilitatea educației fizice și 
sportului", de conf. univ. Octa
vian Bănâțan ;
• „1 Decembrie — o prezență 

vie în memoria mișcării sportive", 
de prof. Nicolae Postolache.

Profesori de educație fizică, an
trenori, activiști ai mișcării spor
tive I Procurați-vâ de urgență a- 
cest interesant număr al revistei 
„EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORT", 

Reinnoiți-vâ abonamentele la 
revista „EDUCAȚIE FIZICA Șl 
SPORT" pe anul 1979, calea cea 
mai sigură pentru a face ca 
această publicație de speciali
tate să nu lipsească din biblio
teca personală a fiecărui activist 
•I mișcării sportive I 

șl duminica mal ales, sute de 
săteni vin pe terenul de sport, 
tn loe să se abată, ca altădată, 
pe la...

Profesorul loan Oprea ne arată 
locul pe care se va construi po- 
picăria șl terenul pentru tenis 
de ctmp.— La noi, baza sportivă „mîn- 
că* tot timpul liber al elevilor. 
Sînt, însă, zile tn care trebuie 
să ducem muncă de lămurire șl 
cu... sătenii să se ducă acasă.

— Sat mic, dar realizări mari, 
zice însoțitorul nostru, profesorul 
Vasile Moldovan, de la Consiliul 
județean al organizației pionieri
lor din Bistrița. Nu-1 de mirare 
că Chiuza a avut reprezentanți 
tn etapa finală, de la Craiova, a 
„Daciadei" la tenis de masă, că această comună a avut campioni 
județeni la tetratlonul școlar 
(Marian Bindea, Dana Ungur), 
că la șah au luat locul trei pe 
județ (Flaviu Marian, care-1 fe
ciorul directorului șl Claudiu Bo- 
log), că la handbal a ocupat lo
cui doi la etapa pe zonă. Cunosc 
bine dotarea școlii, realizată prin 
contribuția tuturor : o minge de 
handbal revine la patru elevi. Iar 
una de volei — la cinci I

Chiuza. Cea mai mici dintre 
comunele județului 
săud. N-o ciutați 
fiindcă e greu de găsit. K 
muna tn care timpul liber al e- 
levllor și al multor săteni 
seamnă „sport*.

Chiuza. N-o găsiți pa hartă 
eurtnd, fiți siguri, n veți 
din nou numele la finalele 
țară ale „Daciadei*.

Sever NORAN

Blstrița-Ni- 
pe harți, 

co-
în-

dar, 
găsi 

pe

documentare pe ewe o aveți la 
fotbal și la box. Aș putea pleca 
fără jrijă în concediu, dacă ați

vrea să-ml țineți Toe’ll. Pini___ ______ .____.____ _____a- 
tunci, așteptați scrisori de la iu
bitorii acestor două disci pline 
sportive, pe adresa : strada Po- 
neasca nr. 5, Timișoara. Cod 
ÎMI.

CATALIN ȘI MARIAN PANCIU- 
LESCU, CONSTANTA. Gheorghe 
șoarece, golgeterul divizionarei 
B Viitorul Scornicești, Împlinește 
M 5 decembrie 23 de ani. Născut 
în comuna Oslca-Oli. ei a debu
tat la echipa Avtntul-Osica, In 
campionatul județean, judnd apoi 
la divizionara C din Balț șl la 
divizionara B Dinamo Slatina. 
De-alcd. in 1STS, a trecut la Vii
torul ScornicevtL

SIL Vru OLTEANU, BUCUREȘTI. 
„Nu sînt prea tlnlr, am 27 de ani 
dar aș vrea să Învăț judo ți să 
practic acest sport, nu cu preten
ții de performantă, cl pentru 
mine. Iml dafi o mină do 

tor î*. Cu plăcere ! Vă Informez, 
deci, că dubul Dinamo are tm 
centru de inițiere în acest sport, 
cu plată. Să vă spun si adresa 
clubului Dinamo 1 Șoseaua ștefan 
cel Mare nr. I.

Ilustrații de N. CLAUDIU

ALERGĂRI VIU DISPUTATE, IN CIUDA 
TIMPULUI NEFAVORABIL

i pentru ocu- 
a prilejuit 

cu răstur- 
de situa ții 

extrem de

Rafale de ploaie, v*nt puternic 
șl o pistă desfundată, iată condi
țiile in care s-a desfășurat reu
niunea de joi după-amlazA. cu 
toate acestea, cel care s-au în
cumetat să se deplaseze pe hipo
dromul din Ploiești n-au avut 
ce-și reproșa, deoarece specta
colul vizionat a avut darul să 
satisfacă șl pe cel mal preten
țioși. cele șapte alergări progra
mate au reunit la start un nu
măr de 75 concurent! șl cu toate 
că printre aceștia nu s-au aflat 
prea multe elemente din primul 
nostru eșalon, lupta 
parea primului ioc 
întreceri disputate, 
nări spectaculoase 
ți cu sosiri 
strînse. Așa s-a lntimplat în ul
tima probă a zilei (cea mai fru
moasă, dealtfel). In care Hogar 
— după o cursă curajoasă — a 
reușit să întreacă chiar pe potou 
pe Oran și Sîrba. La fel de pa
sionante au fost șl alergările 
cîștigate de Hobita („scurt cap» 
fată de Gong și Hotărel), Jurat 
(revenire puternică pe ultima 
sută de metri. Joben șl Heliodor 
fiind nevoițl să „plece steagul"), 
Honorel șl Efect, ultimii doi tre-

Conferința orășenească pentru dare de seamă $1 alegeri la Medgidia

DEZVOLTAREA ACTIVITĂȚII SPORTIVE ESTE MĂSURATĂ
CU ETALONUL REALIZĂRILOR ECOWCO-SOCIALE

Cînd s-a ținut conferința oră- 
țenească pentru educație fizică 
ți sport la Medgidia, in sala 
mare a căminului cultural au 
rămas libere doar scaunele pe 
care șezuseră cei aleți in pre
zidiu. Alături de membrii con
siliului orășenesc și ai comisi
ilor pe ramură de sport se a- 
flau directori de întreprinderi, 
secretari ai comitetelor de par
tid, președinții comitetelor sin
dicale, secretarii U.T.C„ pio
nieri, tineri din întreprinderi, 
școli și licee, profesorii de edu
cație fizică, antrenorii, sportivi 
fruntași, adică toată „suflarea 
sportivă* a orașului. A fost 
prezent la conferință tovarășul 
Iftimie Ilisei, prim-secretar al 
Comitetului orășenesc Medgidia 
al P.C.R., primarul orașului, 
împreună cu alți membri ai or
ganelor orășenești de partid ți 
de stat. Am descris asistența 
tocmai pentru că ea exprimă, 
după părerea noastră, seriozita
tea cu care sînt tratate, 
Medgidia, educația fizică

la
sportul, aceste activități de in
teres național, care însoțesc in 
mod fericit dezvoltarea impe
tuoasă a acestui oraș (pierdut 
cindva în praful ți sărăcia 
care caracterizau locurile) pe 
coordonatele tot mai luminoa
se ale socialismului.

Darea de seamă ți discuțiile, 
foarte concise, la obiect, pentru 
că lucrurile erau bine cunos
cute de toți, au creat o imagine 
reală și completă a muncii 
depuse, au evaluat corect rea
lizările, ca și lipsurile și ne- 
împlinirile, iar măsurile a- 
doptate au ținut seama de po
sibilitățile prezente și imediat 
viitoare. S-au enumerat, pe 
scurt, realizările în activita
tea de masă, din care am re
ținut : 24 500 de participanți,
numai in anul 1978, la întrece
rile'primei ediții a „Daciadei*, 
la excursii și drumeții; 7 000 
de participanți la crosuri; 3 250 
de tineri și adulți au trecut 
normele complexului „Sport ți 
sănătate"; accent crescut pe 
acțiunile proprii ale asociați
ilor sportive — la I.M.U.M, 
Cimentul, Unirea, Voința, In 
școli și licee; numeroase expe
diții pionierești Încheiate cu 
concursuri sportive tehnico-a- 
plicative; cupe tradiționale și 
inițiative la atletism, volei, 
baschet, fotbal ș.a. între rezul
tatele de scamă In domeniul 
performanței s-au amintit: 
1 500 de copii și juniori trecuți 
prin selecție; 68 de secții afili
ate, cu 1 050 de sportivi legi
timați; o sportivă în lotul olim
pic de volei — Guinza Gelil; 
o medalie de argint — Vasile 
Bărbat și una de bronz — 
Ibrahim Ferit, la finala pe 
țară a boxerilor juniori; echipe 
de lupte greco-romane și libere 
în campionatele naționale de 
juniori și seniori; diverse for
mații în campionatele școlare 
și județene; 2 echipe de fotbal 
în Divizia C.

S-a subliniat în repetate rln- 
duri că toate realizările se da- 
toresc conducerii de către par
tid a mișcării sportive orășe
nești, puternicului sprijin mo
ral țl material primit, ca ți 
conlucrării dintre factorii cu 
atribuții ți participării entuzi
aste a locuitorilor, a tineretu-

bulnd să se „întindă* serios 
pentru a-șl putea adjudeca pro
bele respective. REZULTAT® 
TEHNICE : Cursa I : L Filistin 
(G. Vasile) rec. 1:40.1, 2. Haloge
ns. Simplu 10, ordinea 20. Cursa 
a n-a : 1. Efect (G. Tănase) rec. 
1:38,2. 2. Tamlra. 3. Relaxa. Sim
plu L90, ordinea 4, event 15, or
dinea triplă 36. Cursa a IH-a : 1. 
Honorel (M. Ștefănescu) rec. 
1:40,3, 2. Săbădău. Simplu 2,50, 
ordinea 5, event 7. Cursa a IV-ai 
L Sentimental (N. Simion) rec. 
1:36.6, 2. Salata, 3. Organist. Sim
plu 1,80, ordinea ", : *.
ordinea triplă 168. Cursa a V-a :
1. Hobița (FI. pașcă) rec. 1:37,1,
2. Gong. Simplu 5, ordinea 53,
event 21, triplu cîștigător 130. 
Cursa a Vi-a : 1. Jurat (I. G.
Niculae) rec. 1:34,4, 2. Joben, 3. 
Heliodor. Simplu 2,50. ordinea
14. event 27, ordinea triplă 120.
Cursa a VH-a : L Hogar (G. 
Tănase) rec. 1:31,0, 2. Oran. 3.
Sîrba. Simplu 4, ordinea 18, event
15, triplu cîștigător 430, ordinea 
triplă 181. Pariul austriac s-a 
ridicat ta suma de 45 485 Id și a 
fost dștlgat de un buletin cu 
șapte cai în valoare de 24 725 lei 
șt cind Uchete cu 14 combina
ții a 1 766 lei flecare. (Rezultat 
provizoriu).

Gh. ALEXANDRESCU 

lui îndeosebi, la acțiunile de 
muncă patriotică pentru creș
terea zestrei sportive a Med
gidiei.

Darea de seamă ți, îndeosebi, 
discuțiile au arătat că au exis
tat și lipsuri In activitatea 
consiliului orășenese ți comi
siilor sale, a consiliilor asocia
țiilor, fără excepție.

S-a apreciat că dezvoltarea 
bazei materiale a sportului ți 
modernizarea condițiilor de 
muncă și viață obligă la per
fecționarea întregii activități 
sportive de masă și de perfor
manță. Faptul că în întreprin
deri tineretul reprezintă 75 la 
sută din totalul muncitorilor 
cere din partea consiliilor aso
ciațiilor o preocupare mai sus
ținută, mai multă inițiativă, în
deosebi în organizarea petrece
rii timpului liber. S-a spus 
clar că echipele de fotbal, ca 
și la alte discipline, nu se ri
dică încă la nivelul exigenței 
suporterilor, că este încă slabă 
preocuparea pentru asigurarea 
unui flux continuu de tineri 
talentați, bine pregătiți, care 
să completeze efectivele secți
ilor de performanță. (A. Cior- 
baru — I.M.U.M., V. Șerban — 
Cimentul, C. Tilică — Voința, 
N. Pisică — Minerul ș.a.).

Sportul școlar a fost o temă 
majoră In discuții. Profesorii 
Ștefan Ene ți Niculina Furtu
nă, ca ți Gheorghe Vasile — 
prim-secretar al Comitetului 
orășenesc al U.T.C„ au insistat 
pe necesitatea îmbunătății 
stilului de muncă al asociațiilor 
sportive, al tuturor profesori
lor de educație fizică din școli 
ți licee, atragerea elevilor la 
întocmirea calendarelor sporti
ve, care cuprind încă compe
tiții sporadice, se adresează 
de obicei echipelor claselor ca 
profil sportiv și sînt slab 
popularizate. întreaga masă a 
elevilor să fie angrenată In în
treceri continue și sistematice, 
care să completeze din plin 
ceea ce se face la ora de edu
cație fizică, crearea a nume
roase echipe puternice, la cit 
mai multe sporturi, tn toate 
unitățile școlare, iată — s-a 
spus — sarcini prioritare izvo- 
rlte din documentele de partid 
privind activitatea sportivă. 
S-a considerat că există nu
meroase posibilități neexplorate 
In sportul școlar din oraș, că 
mai sînt multe de făcut — in
clusiv convingerea unor părinți 
— pentru ca clasele cu profil 
de fotbal ți volei să asigure 
creșterea performerilor de care 
are atîta nevoie orașul, județul 
ți chiar tara. COSTEA

33, event 8.

Mircea

pînă Ia Predeal, însorita stațiune așezată la poalele Postă
varului șl confluența Timișului cu Prahova, se Întinde una 
din cele mai pitorești zone turistice ale țării. Aici, renumi
tele stațiuni Sinaia, Bușteni și Predeal „strălucesc- în tot 
cursul anului.

Răspunzind invitației filialelor de turism din bd. 1848 nr. 
4, bd. N. Bălcescu nr. 35, bd. Republicii nr. 68 și Cal. Grl- 
viței nr. 140, puteți petrece In aceste ultime zile ale anului 
un concediu de neuitat.

PE VALEA PRAHOVEI, ZILELE DV. OE CONCEDIU
POT DEVENI AMINTIRI DE NEUITAT |

De la Cîmpina — poarta de intrare pe Valea Prahovei — 
- —........... ..................................... .. - . ............... .... 1

Apreciind rezultatele bune 
obținute In sportul de masă și 
de performanță, rod al efortu
rilor colective ale factorilor cu 
răspunderi și atribuții, tovară
șul Iftimie Ilisei a accentuai 
necesitatea ridicării întregii 
activități sportive la nivelul 
exigențelor conducerii partidu
lui și statului. Vorbitorul a in
sistat asupra necesității angre
nării întregului tineret, a tu
turor cetățenilor orașului la 
ample și atractive acțiuni spor
tive de masă, care să se orga
nizeze cit mai des ți la fiecare 
sfîrșit de săptămlnă, iarna, ca 
ți vara. în acest sens, a cerut 
organizațiilor de partid să asi
gure conducerea și îndrumarea 
permanentă a consiliilor asoci
ațiilor sportive, arătind că Ia 
cadrul Comitetului orășeneso 
de partid se va analiza siste
matic felul cum își îndepli
nesc sarcinile factorii investiți 
cu răspunderi ți atribuții, pro
fesorii de educație fizică, an
trenorii ți instructorii sportivi, 
toți cei care muncesc în ac
tivitatea sportivă de masă ți da 
performanță a orașului. Vorbi
torul s-a referit pe larg la ne
cesitatea asigurării legăturii 
indisolubile a sportului c« 
munca, a participării active la 
producție a tuturor sportivilor, 
ca principal factor de educa
ție a acestora. Evidențiind 
efortul depus de tineret, de 
toți locuitorii, la tot ce s-a 
realizat In vederea asigurării 
bazei materiale a sportului, a 
cerut ca ți pe viitor munca 
patriotică să însoțească din 
plin realizarea obiectivelor no
minalizate In plan și care vor 
prinde viață In viitori doi ană.

_O mai bună selecție, o pre
gătire la parametrii cei mal 
Inalți, prin intensa folosire a 
tuturor specialiștilor existenți, 
o temeinică educație politico- 
ideologică a sportivilor — a 
spus vorbitorul — trebuie să 
aducă un puternic avlnt in at
letism, box, lupte, volei ți alte 
discipline prevăzute ca priori
tare In planul de dezvoltare al 
Consiliului orășenesc pentra 
educație fizică ți sport.

în numele consiliului orășe
nesc ales de conferință, tova
rășul Marcel Moise, secretar al 
Comitetului orășenesc Medgi
dia al P.C.R„ s-a angajat să 
Îndeplinească exemplar sarci
nile care revin consiliului, să 

calitativă 
activitate 

de perfor-

ridice pe o treaptă 
superioară întreaga 
sportivă de masă ți 
manță.



Mi, la Baia Narc, in Cupa Cupelor la handbal In etapa de mline a Diviziei de volei „Cupa Carpați“ la popice

PRIMA CONFRUNTARE DINTRE
• Meciul

• Brigadă de arbitri din Iugoslavia
în Sala sporturilor 

Mare, se va disputa 
din dubla

SE AȘIEAPIA „ASALTUL" 
ECHIPEI OH

SUBSOL

EUGENIA LACATUȘU Șl CONSTANTIN VOICU

Astăzi, 
din Baia 
primul meci din dubla con
fruntare pe care o prilejuiește 
turul secund al Cupei Cupe
lor la handbal masculin, în 
care se vor afla față-n față 
echipele H. C. Minaur din lo
calitate ți Aalborg Handball 
Klub din Danemarca. Meciul, 
care va începe la ora 18,15, 
este așteptat cu mult interes, 
cunoscută fiind valoarea hand
balului din cele două țări, ca 
ți bunele rezultate ale 
două formații.

Handbaliștii băimăreni, 
nici să se califice ți să 
firme astfel poziția lor____
tașă in eșalonul național, s-au 
pregătit, în ultima vreme, cu

celor
dor- 
con- 

frun-

In Divizia A la baschet.

FARUL „0“ CIOJ-IAPOCA,

DERBYUL LOCULUI 3
Universi-taitea Cluj -Napoca, 

chipă „abonată" la local 3 e-
  _  ____ _ ln 

ultimele ediții ale campionatului 
național de baschet masculin, 
susține astăzi și mîine, la Con
stanța, dublul meci cu Farul, 
formație care de mai mulți ani 
ratează la „potou* obiectivul în
scris la Începutul competiției : 
locul 3. După 9 etape ale ac
tualei ediții a Diviziei A, Farul 
fi „U” totalizează aceiași număr 
de puncte — îl — și sînt de
partajate ln clasament (unde o- 
cupă locurile 3 și, respectiv, 4) 
doar de coșaverajul general. A- 
dăngtod că din loturi nu vor 
absenta „viorile prime- ale con- 
«tănțenilor (Spînu, Pașca, Băi- 
ceanu) șl ale clujenilor (RQhrig, 
Roman, Banta), constatăm că 
partida, care va avea loc 1® Sala 
sporturilor din Constanța, consti
tuie un adevărat derby al etapei 
oare mal programează următoa
rele întâlniri (Intre paranteze, locurile ocupate ln clasament) : 
C.S.U. Galați (8) — Universita
tea Timișoara (î»), C.S.U. Bra
șov (6) — I.C.E.D. (7), Urbls 
(11) — Politehntea București (12), 
Rapid (5) — Dinamo (1) și
C.S.U. Sibiu (9) — Steaua (3).

multă seriozitate, susținlnd joi 
seara un test public ln compa
nia puternicei echipe maghiare 
Dozsa 
dispus 
(11—7), 
de M.
Lupul
3, Stamate 2, Boroș 2, Palko, 
Răzor ți Orosz. Pentru jocul 
de azi, antrenorul Lascăr Pană 
s-a decis la următorii 12 jucă
tori (Intre paranteze numerele 
de pe tricou) : Belu (12), Keill 
(1) — portari, Palko (2), Avra- 
mescu (4), Orosz (6), Răzor (5), 
N. Voinea (8), M. Voinea (9), 
Panțiru (10), Odaie (11), Miro
niuc (15), Boroș (17). In cazul 
unei absențe de ultimă oră va 
fi aleasă una din cele două 
rezerve : Chircu (3) sau Sta
mate (7).

Oaspeții, care au efectuat 
călătoria cu avionul pînă la 
Budapesta și de acolo cu au
tocarul spre Baia Mare erau 
Încă așteptați, vineri seara, 
tîrziu. Meciul va fi condus de 
un cuplu de arbitri lugpslavi, 
cunoscut amatorilor de hand
bal din țara noastră: Milan 
Valcici și Miodrag Stanoevici.

Repriza secundă a acestei 
prime întîlniri (meciul retur 
va avea loc la 13 decembrie la 
Aalborg) va fi transmisă la 
televiziune.

Debrețin, de care au 
eu scorul de 30—17 
prin punctele Înscrise 

Voinea 10, N. Voinea 4, 
3, Panțiru 3, Mironiuc

Campionateie de volei ale Di
viziei A continuă mîine cu dis
putarea partidelor <tn etapele a 
VIH-a la masculin ți a IX-* ia 
feminin. Ce poate attace ncu a- 
cesustă rundă 7 In ceea ce pri
vește ordinea ta partea superi
oară a celor două clasamente, 
nu se așteaptă prea multe schim
bări, deoarece actualele fruntașe 
pornesc favorite ta partiode pe care le au de susținut. Este de 
așteptat, ta schimb, ca formații
le aflate pe pozițiile critice să încerce, mal ales că unele se 
stflâ ln postura de gazde, un a- 
salt mai hotărit pentru acumu
larea de puncte. Dar, ceea ce 
așteptăm mai mult este o creș
tere calitativă a tatilnirilor, e- 
chipele neoferind pînă acum prea 
multe momente de satisfacție. De 
asemenea, formațiile angajate In 
cupele europene — unde au de 
susținut meciuri foarte dificile
— trebuie să arate că dispun de 
potențialul necesar realizării u- 
nor evoluții de calitate.

Așadar, în program figurează 
următoarele meciuri : 34ASCU- 
LIN : Universitatea Cluj -Napoca
— Viitorul Bacău, Universitatea
Craiova — Dinamo, Tractorul 
Brașov — Silvania Șimleu Sil- 
vaniei. Steaua — Detia Tulcea 
(duminică. sai-i Floreasca. ora 
U 30). Politehnica Timișoara — 
CR.M. Suceava, C5.U. Galați — 
Explorări Baia Mare ; FEMININ: 
Universitatea Clxij-Napoca — Pe- zticilma Iași. CtiS.M. Sibiu — Fa
rul, Maratex Baia Mare — Uni
versitatea Craiova. Uroversitatea 
Timișoara — Dinamo, Știința Ba
cău — Chimpex Constanța, Ra
pid — CA.U. Galați (sala G:u- 
iești, ora 9.30).

Ajunsa la a 12-a ediție, 
„Cupa Carpați” M popice — 
competiție care reunește în fie
care an sportivi consacra;; în 
arena internațională — a in ce
pul vineri după-amiază în sala 

Participă 
de jucă- 
Bulgaria, 
Germană, 
Ungaria și

Voința din Capitală. 
28 de jucătoare ți 32 
tori din Austria, 
Cehoslovacia, R. D. 
Iugoslavia, Polonia, 
România.

In reuniunea inaugurală au 
evoluat numa; sportivi români, 
care și-au câștigat dreptul de 
participare in cadrul .Cupei 
F JLP.fi Pistele de joc. retur- 
nate cu material plastic lichid, 
se prezintă acum perfect, im
punând o precizie de_ metro
nom in lansarea bilei. Dintre 
protagoniștii primei zile au fă
cut față doar bucureșteanul C- 
Voicn, juniorul I- Hosu ți Eu
genia Lăcătușu, autori ai unor 
rezultate bur.e. Ceilalți concu- 
renți, cu o pregătire sumară, 
s-au acomodat foarte greu cu 
arena, ratând exasperant. Sur
prinzător de slab a evoluat Va- 
sQe Ivan, component de bază al 
reprezentativei noastre de ju
niori, care, enervindu-se câ nu—; 
merge jocul, n-a putut traversa 
criza 6c siguranță ți inspirație 
in special la manșele „pline- ți 
la ultimele 50 oe aruncări, ob
ținând 828 p.d. — rezultat mai 
mic cu aproape 100 de popice 
deci: cel realizat duminica tre-

cută in meciul cu selecționata 
R. D. Germane.

CLASAMENTELE DUPĂ PRI
MA REUNIUNE : feminin — 1 
Eugenia Lăcătușu (C.S.M. Re
șița) 421 p.d.. 2. Elena Radu 
Goința Galați) 409. 3. Elena 
Scan (Rapid Buc.) 404. 4. Elena 
\ asile (Petrolul Bă: coi) 404 ; 
masculin — 1. C. Voicu (Voin
ța Bac.) 886. 2. I. Hoeu (Elec- 
tromureș Tg. Mureș) 884, 3. St 
Deak (Voința CIuj-Napoca) 870, 
4. St. Ordog (Electromurcș Tg. 
Mureș) 866. întrecerile cont inuă 
astăzi ți mîine, cind vor intra 
in coacurs favoriții.

Troian 1OANIJESCU

UNDE SINT COPIII
CIND JOACA MARIA ?

Campionatul național masculin de șah

LUPTA CONTINUĂ SĂ FIE
Reluarea întreruptelor din 

rundele a 5-a ți a 6-a a făcut 
ți mai compact grupul jucăto
rilor din fruntea clasamentului 
finalei campionatului națio
nal masculin de șah.

Astfel, Ciocâltea ți-a reali
zat micul avantaj din partidazat micul avantaj 
cu Hijin, ajungîndu-1 pe Rado
vici ți Ghindă. Șubă a cîști
gat la Ungureanu, menținln- 
du-se ln apropierea liderilor, 
ca ți GrQnberg (remiză cu Un
gureanu) ți Negulescu (remiză 
cu Stanciu). Juniorul ploieș
tean a făcut eu bine față pri-

mei jumătăți a turneului, rea- 
lizind, în întîlnirile cu maeș
tri reputați, un onorabil pro
centaj 

în 
finale 
dicat, 
runde 
înregistrîndu-se 
două partide decise.

Aseară s-a disputat runda a 
7-a. Jucînd foarte exact, marele 
maestru Șubă a cîștigat la Ra
dovici, ca ți Vaisman la Ne
gulescu. Partidele Ciocâltea — 
Ungureanu, Voiculescu — Miti-

de 50 la sută, 
general, ritmul acestei 
scurte nu este prea ri- 
în nici una din cele 6 
disputate pînă acum ne- 

mal mult de

CERCURILE PE RAMURI
DE SPORT, IN ȘCOLI

Activitatea asociațiilor spor
tive școlare a dobîndit un 
plus de consistență prin înfi
ințarea, odată cu adunările 
de dare de seamă și alegeri, a 
cercurilor pe ramuri de sport, 
care au ca primordială sarcină 
să depisteze tinere talente pen
tru sportul de performanță, să 
se ocupe de inițierea și pro
movarea celor mai talentați 
levi. Acțiunile de selecție se 
realizează pe baza probelor ți 
normelor care testează nivelul 
de pregătire sportivă, luîndu- 
se, înainte de toate, ln vede
re cei care s-au remarcat cu 
prilejul diferitelor competiții 
sportive de masă.

Cercurile pe ramuri de sport 
vor fi organizate cu precăde
re la atletism, gimnastică, 
înot, fotbal, volei, handbal, 
baschet, lupte, tir, schi, sanie, 
precum și Ia alte discipline o- 
iimpice, in funcție de condiți
ile materiale, de tradițiile 
sportive ale zonei.

Desfășurîndu-și activitatea 
în cadrul asociațiilor sportive 
școlare, aceste cercuri se 
vor organiza în școli generale 
și licee, în școli profesionale 
și tehnice și vor fi conduse de 
colective formate din 3—5 
membri (elevi și profesori de 
specialitate), care organizează, 
conduc și răspund de întreaga 
activitate. De menționat că 
activitatea în cadrul cercurilor 
se va desfășura în timpul li
ber ai elevilor și in cadrul o- 
relor de activități sportive, sub 
îndrumarea cadrelor de spe
cialitate și a instructorilor 
sportivi.

MECIUL DE RUGBY ROMANIA - FRANȚA
Rica - recordmanul selecționărilor Io echipa noastră națională

Bucu- 
Ba- 

Bucu-
_ TO1-

kxise în 1963. • Debutul tatCni- 
rQor m-ure ce-c mal puternice 
lormatti ale actualei competiții 
continentale organizate de 
FXRA 1 «ost marcat ta 1919. 
la Paris. Francezii au învins a- 
ttmcl categoric, eu «6—5, o ecik- 
pă română care-șl inaugura, 
la acea dată activitatea internațio
nală. • Primul rezultat mal strîns 
l-au reușit rugbyștii noștri ta 
1936, la București : 8—11. • Din
I960 tatttairile au devenit anuale. 
Chiar mai mult, anul trecut s-au 
disputat două partide, dintre care 
una amicală. Atlt la Paris cit șl 
la OaxaotU Ferrand gazdele au 
cîștigat la același scor : 9—6... • 
Aminteam mai sus primele victo
rii românești. lată-le pe celelalte 
3 X 15—14 ta 1966, 15—10 ta 1974, 
15—12 ln 1976. Toate ta meciuri 
jucate la București. Ca o curio
zitate. să reținem _ eă eficacitatea 
jucătorilor noștri ta aceste partide 
s-a... oprit la. cttra S 1

Invitație la sovata
SOVATA — stațiune des

chisă pentru toți tinerii.
Cazare ți masă Ia pre

țuri convenabile. Posibili
tăți pentru sporturi de iarnă 
ți discotecă de prima clasă.

g ________ 8
SELECȚIE PENTRU PATINAJ ARTISTIC

BILANȚUL______ ___ TRICOLORILOR. 
Recordmanul absolut al selecpo- 

Gheorghe Nica : 54 
..................... de-a

nărilor este 
de prezențe ln națională, 
lungul a 15 ani I H tatonează În
deaproape Constantin Dinu cu 52 
selecționări ln 14 ani ! Dar iată, 
ln ordinea posturilor. numărul 
meciurilor internaționale A : Tu- 
dose * — lanusevici 14, Nica 54, 
Constantin 25, Motrescu 23 — Bu- 
eos 21, Paraschiv 18 — Stoica 21, 
Dumitru 22, Murariu 15 — Dără- 
ban 33, M. Ionescu 13 — Ioniță. 
1. Munteanu ZI, C. Dinu 52.

SCHIMBĂRILE. Precizăm că 
schimbările de jucători (limitate 
ta două pentru fiecare echipă) 
rtnt permise numai Ln caz de 
accidentare, hotărârea fiind luată 
de medicul oficial al partidei.

Sub- 
o dată, lăudabila 

organizatorilor, care 
elevii, studenții și 

termen să aibă in
ia tribuna a n-a și

POFTIȚI PE STADION ! 
Knlem, Încă 
inițiativă a 
au decis ca 
militarii In 
trare liberă 
la peluză.

Important
In ziua de 4 decembrie 

a.c., ora 16,30, in Sala mică 
a Palatului va avea loc o 
consfătuire de lucru în care 
se va prezenta oferta tu
ristică a ÎNTREPRINDE
RII DE TURISM, HOTE
LURI SI RESTAURANTE 
BUCUREȘTI pentru anul 
1979.

Clubul sportiv universitar 
K I.E.F.S. București organizează 
< in ziua de 14 decembrie a.c„ 
șî ora 17, la sediul din str. Ma- 
g ior Ene nr. 12, un concurs de 
g selecție pentru Inițiere* ln 

patinaj artistic.

Pot participa la acest eon- 
cnra copil ce au virat* fcure 
4—4 ani. Pentru Informații fl 
mâții suplimentare, cei Inte
resați se pot adresa la tele
fon 31.58.81.

I
Sînt invitați : președinții 

comisiilor de turism din în
treprinderi fi instituții; 

organi- “ * » 
în
de 

pasio-

didactice
ai turismului școlar 
pentru turismul 

organizatori

cadre 
zatori 
ghizi 
tern ; 
excursii ți drumeții ; 
nați ai turismului.

expo*

&\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^

Se va organiza o 
ziție cu materiale publici
tare, care vor fi distribuite 
gratuit.

Stebătă după-amiază și 
duraatică dimmeeță la sala 
de tenis de masă a clubului 
Progresul din Capitală au 
avut Joc trei meciuri de Di
vizia A. A jucat maestre e- 
mentă * sportului Maria 
Alexandru, multiplă cam
pioană mondială și europea
nă. ca șl al ți sportivi din lo
tul național sau pe cale să 
fie promovați ln lot. Au fost 
citeva meciuri frumoase, spec^ 
taculoase, aprig disputate. La 
sala de tenis de masă de la Stadionul 
meciuri 
fost de săli să 1 
meroșii < 
program masă ai _____  ..
21, 102 și celorlalte.

1 Republicii — alte 
de divizie. Ar fi 

așteptat ca ambele 
fie populate de nu- 
elevi din clasele cu 
special de tenis de 
școlilor generale nr.

STRINSA...
telu și Stanciu — Pavlov s-au 
încheiat remiză. S-au întrerupt 
partidele Grunberg — Urzică, 
In poziție egală și Ghindă — 
Hijin, ln poziție complicată.

în clasament: Ciocâltea și 
Vaisman 4V: p., Ghindă 4 (1), 
Radovici, Mititelu ți Șubă 4, 
Grunberg 3lh (1), Urzică 3 (1), 
Negulescu, Pavlov Voiculescu, 
Stanciu 3 p, Ungureanu 2, Hijin 
1% (1).

Astăzi are loc runda a 8-a, 
care programează cîteva par
tide importante în cursa pen
tru primul loc : Urzică — Cio
câltea, Radovici — Grunberg, 
Vaisman — Șubă, Mititelu — 
Ghindă.
Dorin Doru GLĂVAN — coresp.

BIATLONIȘTII ROMÂNI
CONCUREAZĂ IN SUEDIA

Joi dimineața a plecat in 
Suedia lotul de biatlon al ță
rii noastre, care va participa 
la concursul internațional or
ganizat, între 1 și 3 decem
brie, în localitatea Stora 
Blasjon. La întrecere vor fi 
prezenți sportivi din mai mul
te țări. Antrenorul Constantin 
Tiron va înscrie în probele de 
10 km, 20 km și ștafetă pe ur
mătorii biatloniști : Gheorghe 
Gârniță, Gheorghe Voicu. Cor
nel Potroanchenu, Ion Cim- 
poia și Francisc Foriko.

S1MBATĂ
BASCHET. Sala Floreasca, 

ora 17 • Urbis — Politehnica 
București (m.A), Rapid — Di
namo (m.A).

FOTBAL. Teren „23 August* 
IV, ora 14 : Luceafărul i — 
Automatica (Div. C).

POPICE. Arena Voința, de 
la ora 9 : Competiția interna
țională „Cupa Carpați-,

TIR. Sala Dinam» ora 9 : 
Concurs zonal la arme cu aer 
comprimat.

VOLEI. Sala Flacăra roșie, 
ora 16 : Flacăra roșie — C.P.B. (BL.) ; sala Electra, ora a ; 
Electra — Progresul (Bun.).

DUMINICA
BASCHET. Sala Horească, 

de ia ora t : Urbls — Poil- 
tehnica (m.A), Rapid — Di
namo (mA.).

FOTBAL. Stadionul Dinamo, 
ora 12,15 : Dinamo — Politeh
nica Iași fjun.) ; oca 14 : Di
namo — Politehnica Iași (Div. 
A) ; stadionul Metalul, oca 
11 : Metalul — Poiana Cîmplna 
(Dlv. B) ; stadionul Progresul, 
ora 11 : Progresul-Vulcan — Dinamo Slatina (Dlv. B) ; te
ren FI. roșie, oca 11 : Hac&ra 
roșie — Victori* Lebtln (Dlv. 
C) ; teren Mectrcoiea, «ea

Ei ar fi avut multe de în
vățat din meciurile de Divizia 
A. Ar fi fost bine să vină la 
sală chiar șl numai pentru a 
o vedea pe Maria, această 
mare sportivă, exemplu de 
dăruire pentru sport. Si an
trenorii ar fi avut de cîștigat, 
văzînd la lucru pe elevii u- 
nor colegi cu o bogată șl 
îndelungată experiență, cu 
care ar fi putut face un util 
schimb de opinii. Dar elevii 
respectivi, care se pregătesc 
pentru marea performanță, nu 
sînt de față, la nici una din 
etape, nid etnd joacă Maria 
Alexandru, Eva Ferenczi. sau 
Liana Mihuț, surorile Mihai, 
.Tița“ Nemeș, Simion Crișan 
sau frații Bohm...

Să nu poată veni copiii la 
niște ore convenabile din 
toate punctele de vedere 7 
Greu de crezut !...

Explicațiile, oricare ar fi 
ele, nu pot oferi nici o scuză, a ti va vreme cit ln centrul de 
antrenament din București al federației se pregătesc copii 
din alte orașe și doar 1 sau 2 
din Capitală...

Antrenori de tenis 
Aduceți-vă elevii la 
Măriei, să învețe 
pasiunii șl dăruirii 
sport, să vadă cum ______
cește la masa de joc, cum se 
lovește corect o minge, cum...

Dar... grăbițl-vă I Copiii 
cresc repede.

de masă! 
meciurile 
A.B.c.-ul 

pentru 
se mim-

M. C

11 : Electronica — vîscoza (Div. C) ; teren Mec. fină, 
ora 11 : Mecanica fină — U- 
nirea Tricolor (Div. C) ; teren 
Laromet, ora 11 : Tehnometal 
— Luceafărul n (Dlv. , 
teren Abatorul, ora 11 : Aba
torul — T.M. București (Div. 
C), teren Sirena, ora 11 : Si
rena — Voința (Div. C).

POPICE. Arena Voința, de 
la ora 7.30 : Competiția inter
națională „Cupa Carpați".

VOLEI. Sala Floreasca, ora 
11,30 : Steaua — Delta Tulcea 
(m.A) ; sala Giulești, ora 9,30: 
Rapid — C.S.U. Galați (LA) ; 
Rapid — Electroputere Cra
iova (m.B) ; sala Electronica, 
ora 10,30 : Calculatorul — Al
batros Constanța (f.B) ; sala 
Instit. Pedagogic, ora 9 : U- 
niversitatea — C.S. Hm. Vîl- 
cea (f.B) șl Voința — Penici
lina n Iași (f.B) ; «ala 
Steaua, oca t s Steaua H — 
Dinamo Brăila (m.B).

TIR. Sala Dinamo, ora 9 : 
Concurs zonal la arme cu aer 
comprimat.

TIR CU ARCUL. Sala Olim
pia, axa 8 : Concurs dotat cu 
«Cupa. Olimpia*.

C) ;

Sportul Pag, o 7-a



C. M. de handbal feminin Retrospectivă atletică 1978 (III)

ECHIPA NOASTRĂ A RATAT
CALIFICAREA LA J. O,

( Aseară, în meci decisiv : ROMÂNIA — IUGOSLAVIA 
14-16

CELE PATRU MEDALII DE ARGINT ALE NATALIEIMĂRĂȘESCU, 
CEA MAI COMPLETA SEMIFONDISTĂ A LUMII

GOTTWALDOV, 1 (prin tele
fon). Deși aflată abia la Început 
(vineri a avut loc runda a 
doua a preliminariilor), a Vil-a 
ediție a campionatului mondial 
de handbal feminin a șl pro
gramat meciuri decisive. A- 
stfel, reprezentativele Româ
niei și Iugoslaviei și-au jucat 
șansa calificării in cel de al 
doilea turneu olimpic feminin, 
programat la Moscova in 1980. 
La capătul unui meci dîrz, vic
toria a revenit selecționatei 
iugoslave: 16—14 (8—7). Astfel e- 
chipa Iugoslaviei o va însoți pe 
cea a R.D. Germane în turneul 
final al locurilor 1—6 și va 
lupta pentru a se clasa între 
primele 5. adică pentru a ob
ține calificarea la Olimpiadă.

Intîlnirea a fost pînă aproa
pe de final echilibrată, scorul 
reflectînd adesea situația din 
teren : 6—6, 7—7, 8—8, 9—9,
11—11, 12—12, 13—13. Trebuie 
spus însă că formația care a 
luptat pentru egalare a fost cea 
a României, echipa lui Kitid 
fiind adesea în avantaj (4—1, 
6—4, 11—9). Finalul a aparținut 
handbalistelor iugoslave, care 
s-au impus prin calm șl efi
ciență : 15—13, 16—14.

Echipa României a greșit 
mult și grav în fazele de apă
rare. Handbalistele noastre n-au

REZULTATE DE IERI

Gottwaldov
România — Iugoslavia 14—14 

(7—8)R. D Germanâ — Coreea de 
Sud 29-12 (12-4)

Tmava
Cehoslovacia — Olanda 20—11 

(12-*)U.R.S.S. - Algeria 21-5 (15-1) 
Cheb

Polonia — R.F. Germania 15-15 
(5-8)

Ungaria - Canada 25-10 (15-4)
CLASAMENTE

Grupa A
1. R. D. Germană 2 2 0 0 tt-21 4
2. Iugoslavia 2 2 0 0 44-35 4
3. România 2 0 0 2 23-29 0

DINAMO BUCUREȘTI - SEL. BULGARIEI 
27-17 LA HANDBAL MASCULIN

PLOIEȘTI, 1 (prin telefon), 
tntîlnlrea pe care campioana 
României la handbal masculin, 
Dinamo București, a susținut-o 
in compania reprezentativei 
Bulgariei. în preajma confrun
tării pe care sportivii noștri 
urmează s-o susțină in turul II 
al C.C.E., a fost o utilă veri
ficare. Meciul disputat în Sala 
■porturilor Victoria din locali
tate a revenit dinamoviștilor cu 
27—17 (14—8). Au marcat : 
Lien 8, Bedivan 5, Flange* 4, 
Grabovschi 4, Matei 2, Paizan 
2, Durău 2, Ștef, Oprea pentru 
Dinamo și Nikolov 5, Doicl- 
nov 4, Kirilov 2, Tarkalanov 2, 
Blajev, Vilkov, Marinov, Gheor-

DERBYUL SEZONULUI UE RUGBY: ROMÂNIA-FRANȚA
(Urmare din pag. I)

nit, eel puțin prin calculul htr- 
tiei. favoriți. Dar asta nu în
seamnă că victoria, dacă se va 
obține, va fi ușor de cucerit I 
Dimpotrivă. Nu ne așteptăm, 
desigur, să asistăm la un meci 
tu care „rugbyul de salon* să 
predomine. Astăzi In lume jo
cul eu balonul oval a evoluat 
tntr-un sens cu totul altul declt 
eel clasic de acum, să zicem, 
20 de ani. Acum, rolul primor
dial l-a căpătat înaintarea (ju
cătorii din grămadă) care atacă 
pe mai toate mingile, caută 
contactul cu adversarii și nu
mai după ce-i „adună* bine, 
jocul este deschis, pe culoarele 
astfel create spre terenul de 
țintă.

Formația noastră ounoaște 
bine acest sistem de joc, pe 
care l-a deprins in 1975, in tur
neul din Noua Zcelandă, și l-a 
verificat in recent.ul turneu 
britanic. Ea este puternică și 

avut un blocaj eficient — care 
să stopeze șuturile de la dis
tanță — și n-au anticipat faza, 
obligate fiind astfel să intervi
nă ia extremis, dar cu prețul 
unor faulturi care au fost 
sancționate cu aruncări de la 
7 m sau cu eliminări de cîte 
2 minute. Nici atacul n-a fost 
destul de productiv, jucătoarele 
noastre căutind prea mult si
tuația ideală, uneori părindu- 
ni-se chiar că se tem să-și ia 
responsabilitatea șutului. La 
capătul meciului să notăm că 
echipa Iugoslaviei a cîștigat pe 
merit

Au marcat : Mikloș 4, Sandu 
3, Sasu 2, Torok 2, I&cob 2 și 
Pereș 1 — pentru România, 
Stadiei 8, Ogneanovîci 3, Pavi- 
cevici 3 și Stanoevid 2 — pen
tru Iugoslavia.

Au arbitrat : C. Nilsson și L. 
Olsson (Suedia).

Echipa României va juca — 
după încheierea seriei prelimi
nare — în turneul pentru locu
rile 7—9, alături de celelalte 
două formații clasate pe locu
rile trei în grupe. Firește, a- 
ceasta în condițiile victoriei In 
meciul de duminică cu Coreea 
de Sud.

Dan GÂRLEȘTEANU

Grupa B
1. Cehoslovacia 2 2 0 0 51-10 4
Z U.R.S.S. 2 2 0 0 49—17 4
3. Olanda 2 0 0 2 25-44 0
4. Algeria 2 0 0 2 10-54 0

Grapa c
1. Uogar’a 2 2 0 0 51—23 4
2. Polonic 2 2 0 0 44-31 4
3. R. F. GenrwnJo 2 0 0 2 28-41 0
4. Canada 2 0 0 2 26-54 0

PROGRAMUL DE M1INE

Astăzi, toate echipele partkȘ- pante la cea da a Vll-a edr0a 
a C-M. da handbal berveficiazd 
de z? da odihnâ. UMma etepâ a 
preliminariilor este programată 
miine. lată programed :

Gottwaldov : România — Coreea 
de Sud fl R-D. Germana — 
Iugoslavia ;

Tmava : Olanda — Algeria ft 
U.R.S.S. — Cehoslovacia ;

Cheb : R.F. Germania — Cana* 
da jl Ungaria — Polonia.

ghiev pentru selecționata bul
gară. Au arbitrat : V. Erhan și 
D. Purică (Ploiești).

Antrenorul emerit Oprea 
Vlase a rodat în această între
cere întregul lot de care dis
pune, la sfîrșit dedarlndu-s* 
că In cursul săpt&minii viitoare 
urmează «ă-*i definitiveze e- 
chipa.

Ion GAVRILESCU

Selecționata divizionară de 
handbal * României va pleca 
miine dimineață în U.RJSJ3. 
pentru a lua parte la turneul 
internațional programat între 
5 și 10 decembrie la Tbilisi.

bine sudată. Dealtfel, antrenorii 
V. Irimescu și AL Paloșanu au 
păstrat „osatura* vechii forma
ții in ideea asigurării omoge
nității și a jocului colectiv atit 
de important In rugbyul mo
dem. Așa. de pildă, față de 
XV-le prezentat anul trecut Ia 
Clermont apar puține modifi
cări : Tudose, un tînăr talentat, 
fundaș, in locul lui Bucos care 
revine pe postu-i favorit (u- 
vertură), fostul titular D. Ale
xandru devenind rezervă. O a 
doua modificare in linia de 
treisferturi : Constantin (o
fostă aripă) devine centru. >n- 
locuindu-1 pe Cornel Vasile. 
care este acum în „carantină" 
pentru trecerea sa de ia Farul 
ia Baia Mare fără transfer. La 
înaintare, linia a treia— punc
tul forte al echipei — rămine 
neschmbată. iar intr-a doua, 
in locul lui Pintea, care’nu mai 
joacă- in echipa națională, re
vine Daraban, mai agresiv. Și 
in linia intfi survin două mo
dificări : la talonaj, Munlear.u

Semifondul nu face excepție 
de la regula actuală a atletis
mului feminin : dominare cate
gorică a alergătoarelor europe
ne, ceea ce duce, în două din 
cele trei probe (800 și 1 500 m), 
ia exclusivitate In desemnarea 
primelor 20 de performere ale 
sezonului l

Absența Tatianel Kazankina
— n-a ..dansat* declt o vară 7
— care a luat startul numai la 
crosul de la Glasgow, a lăsat 
deschisă lupta pentru supre
mație. Recordurile anului 1978 
n-au căzut nici la 800 m nici la 
1500 m, era dealtfel aproape 
imposibil, gîndindu-ne la va
loarea tar excepțională — la 
1500 m. cel puțin, va trebui să 
așteptăm cu siguranță pini ta

J.O. de la Moscova — dar, eu 
toate acestea progresul general 
este evident Să ne glndim, de 
pildă, ta media aproape incre
dibilă a primelor 10 rezultate 
ta 800 m : 1:57,07 (I!) — si 
tacă o duzină de alergătoare au 
reușit timpi sub 2 minute— — 
sau la faptul că nu mai puțin 
de 10 atlete au încheiat sezo
nul eu performanțe mal bune 
de 4:03.0 la 1 500 m.

Progresul se datorează, desi
gur, in cea mai mare măsură 
emulației produse de campio
natele europene. Primele două 
performanțe de la 800 m (1:55,8 
Tatiana Providohina și Nadej- 
da Mușta), primele șase de la 
1500 m (3:59,0 Giana Romano
va, 3:59,8 Natalia Mărășescu, 
4:00,2 Totka Petrova, 4:00.2 Nă
dejde Ilinici, 4:00,8 Grete 
Waitz, 4:01,3 Gabriela Dorio) 
și trei din primele patru de la 
3 000 m (8:33,2 Svetlana Ulma- 
sova, 8:33,5 Natalia Mărășescu 
și 8:40,9 Maridca Puică) au 

face schimb cu Ortelecan (de
venit ei acum rezervă), iar ca 
pilier, ta locui lui Scarlat, va 
debut* (după un joc bun la 
Lublta), constănțeanul Ionițâ, 
tademinatic și dirz.

In ceea ce-i privește pe „co
coși" și ei au operat unele mo
dificări fortuite. Astfel. Bastiat 
(încă nerefăcut) va fi înlocuit 
de un debutant. Clemente. Joi- 
nel urmînd a juca pe postul 
lăsat vacant de Skrela; în linia 
a doua Palmiâ (suspendat) ce
dează locui! Iui Haget, un mai 
vechi internațional, care va face 
pereche cu puternicul Imber- 
non. In linia de n eisferturi, doi 
debutanți : unul. mijlocașul 
Caussade care va juca in locui 
lui Vivies. lipsit de o formă 
sportivă corespunzătoare. In 
ultimul moment ce vine știrea 
că și Jerome Galben a de 1 i- 
rat forfaiț. el ttrmind a fi în
locuit de Laiar:;e. de Ia Mont- 
ferrand.

Iată echipele care se vor a- 
linia, la ora 13.30. la fluierul 

fost obținute la Praga. Face 
excepție recordul mondial la 
3 000 m realizat de 'Waltz înain
tea „europenelor* —8:32,1. (Re
zultatul de 8:27,2 înregistrat de 
Braghina în toamna lui 1976 la 
Londra nu a fost omologat, 
„din cauza — ae spune — u- 
nor greșeli la cronometrare").

După cum ae știe, la Praga 
toate cele trei curse au fost 
câștigate de atletele sovietice 
(Providohina, Romanova, Ul
masova). Privind rezultatele cu 
ochii exacți ai statisticii, toate 
apar ca mari surprize. Iată ca
re erau cele mai bune rezultate 
din 1977 ale concurentelor so
vietice de ta europene : la 800 
m : Providohina 1:59,44, Mușta 
1:59.78, Rigel 2:024 (1:56,8 în 
1978 !); la 1500 m : Romanova 
4:114 (ID, Unici 4:09,9; la 
3 000 m: Ulmasova 8:58,8 (ii). 
Salturi!* stat aproape inexpli
cabile ca dimensiuni pentru 
cine știe că în atletismul de 
mare performanță nu s-a ivit 
iacă posibilitatea unul cîștig de 
23 de secunde Intr-o singură 
iarnă (Ulmasova).

Citeva cuvinte despre semi- 
fondistele noastre, care au fă
cut excepție de la nota gene
rală a atletismului românesc în 
1978, aduclndu-ne satisfacții 
dintre cele mal mari. Bilanțul 
este sugestiv: două recorduri 
mondiale de sală ta 1 500 m 
(NataHa Mărășescu), e meda
lie de aur (Ileana Sllai), una de 
argint (Mărășescu) și una de 
bronz (Mariana Suman) ta CJE. 
indoor, titlul de campioană 
mondială pe echipe la croa. 
completat de o medalie de ar
gint (Mărășescu) șl una de 
bronz (Maridca Puică) la indi
vidual șl, in sfîrșit, cele două 
medalti de argint ale Natalieî

FINAL ECHILIBRAT 11 TURNEUL
BUENOS AIRES. 1 (Ager- 

pres). — în cadrul turneului 
de șah d* la Buenos Aires 
s-au disputat partidele între
rupte în rundele anterioare. 
Florin Gheorghiu a remizat ea 
argentinianul Quinteros, rezul
tat consemnat și In partidele 
Panno — Vaganian și Najdori 
— Jorge Szmetan. Alte rezul
tate : Andersson — Brown* 
1—0 ț CI Cin-țuan — Vaga
nian 1—01 Brown* — Torr*

„Cupa Federației" b teals 
rcmPA NOASTDA ÎNTINSA—

MELBOUBNX. L M sferturU* de finală ale competiției tater- 
națicsial* Ormtatfn* de tenta pe 
echipe pentru „Cupe Federației*, 
care se desfășoară pe terenurile 
gazonat* de ta JKooyong Park* 
da Meibouraa. a-au înregistrat 
următoarele rezultate : Angtla — 
Cehoslovacia 5—4, Australia — 
Olanda »—t; UJLS .3. — Romania
3— 0 fOtf* Morozova — virgini* 
Ruztaă 4—K 4—4 scor ta eere )u- 
cătoarea noastră a abandonat, su
ferind • tntinrter* muacuiară; 
Natașa Clmtrewa — Horența Mlbal 
»—4, 4—4 | Ctasta «va, Hlsenko — 
Slmloneees, Luda Romanov 4—4.
4— 4) î S.U.A. — Franța 5-0.

In semifinale. Australia va fcv- 
tttaă UJt.SA, tar S.UJL va juca 
ta compaata AnglieS.

lui M. D. M. Read (Irlanda de 
Nord).

ROMÂNIA : Tudose (15) —
Ianusevici (14), Nica (13), Con
stantin (12). Motreac* (11) — 
Bucos (10), Paraschlv (9) —
Stoica (7), Dumitru (•), căpi
tanul echipei. Murariu (6) — 
M. Ionescu (5). Daraban (4) — 
Ioniță (3). Munleanu (2). 
Dinu (1).

FRANȚA : Aguirre (15) —
Bustaffa (14), Berțranne (13), 
Belascain (12). Noves (11) — 
Caussade (10'. Lafarge (9) —
Joinel (7), Clemente (8). Ri
ves (6), căpitanul echipei — 
Imbernon (5) Haget (4) — Pa- 
paremborde (3). Patn (2). Cho- 
lley (1).

• în ediția 1978/79 a CE on- 
duce echipa Franței cu 2 vic
torii. urmată de România cu 
1 victorie (un meci). U.R.S.S. 
1 victorie (două meciuri) si 
Polonia tot 1 victorie (din Ir-?: 
partide)

Dimitri* CALLIMACHI

ta Praga. Să adăugăm și locul 
patru de la 3 000 m al Marici- 
căi Puică — ea deține și cel 
mai bun rezultat mondial pe 
distanța neclasică de 2 000 m 
—, calificarea ta finala de 800 
m la Praga a Fiței Lovin, pro
gresul Elenei Tarifă etc. Seria 
bună a semifondului nostru 
continuă, prin ambiții personale 
care se exprimă cel mal bine 
atunci cînd stat adunate — și 
așa ar trebui să fie Întotdeau
na 1 — In vederea atingerii ți
nui țel comun.

în sfîrșit, Natalia Mărășescu, 
vedetă de talie mondială, ne 
obligă la cîteva considerații 
speciale. La încheierea sezonu
lui, un club italian a premia
t-o, considerînd-o cea mai bu
nă semifondistă a lumii. Ar
gumente pot fi găsite în bilan
țul de mai sus, chiar dacă noi 
am fi dorit ca, alături de titlul 
de la cros cu echipa, cel puțin 
una din cele patru medalii de 
argint să fie de aur. A concu
rat foarte bine la Praga. apli- 
cînd perfect „lecția Waitz" —* 
recordmana mondială care tre
buia învinsă. Finișul incredi
bil al Ulmasovei nu putea in
tra în nici un calcul. Este în 
progres evident, rod al unei 
munci la cei mai ridicați pa
rametri ai metodicii antrena
mentului mondial • a reușit să 
coboare sub granița celor 4 mi
nute la 1500 m, a corectat de 
două ori recordul național la 
3 000 m, ducîndu-1 aproape de 
cel mondial. Adăugîndu-i și re
zultatul la 800 m (2:00,6), am 
putea spune că Natalia cîștigă 
duelul cu Grete Waitz pentru 
titlul de cea mai completă (all 
yound) semifondistă a lumii.

Vladimir MORARU

DE ȘAH DE LA BUENOS AIRES
1—0 | Stnîslov — Keene 1—0 | 
Palermo — Keene 1—0.

înaintea ultimei runde, tn 
clasament conduce Ulf Ander
sson (Suedia) cu 8*^ p, urmat 
de Rafael Vaganian ți Vasilî 
SmUIov (ambii U.R.S.S.) — cîte 
8 p. Florin Gheorghiu (Româ
nia), Oscar Panno (Argentina) 
și Robert Browne (S.U.A.) cite 
7% p, Miguel Najdorf (Argen
tina) — 5*Z» p.

TELEX • TELEX
HANDBAL • în med retur 

din optimile de finală ale „Cupei 
Cupelor* (masculin) Vii Gum
mersbach a Întrecut p« teren 
propriu, eu 15—11 (5—D. forma
ția cehoslovac* Koprivnlce șl s-a 
calificat pentru sferturile de fi
nală ale competiției • In ziua 
a nî-a a competiției masculina 
da ta Orleans s-au înregistra* 
următoarei* rezultate : Islanda
— Franța (B) n—n ; Franța 
(A) — R.P. Chineză 13—H ; po
lonia — Tunisia S3—a. în elasa- 
mem conduc, neînvinse, echipei* 
Franței (A) șl poloniei cu cit* 
4 P-FOTBAL • în penultima eta
pă a turului campionatului iu
goslaviei s-au Înregistrat urmă
toarele rezultate : Steaua Roși*
— Partizan 5—1 ; Osijek — Rafi> 
nlcki Nlț 1—1 : Velez Mostar — 
Dinamo Zagreb 0—4 : Voivodlna 
Novi Sad — Zeleznidar Sarajevo 
2—0 ; Sarajevo — Olimpia Ltu- 
bllana 3—0 ; Zagreb — Napredak 1-0; Rijeka - Hajduk Split 5—î; 
Sloboda Tuzla — Buducnost 1—L 
Clasament (după 10 etape): L 
Dlnamo — 22 p; x Sarajevo — 
21 p ; 2. Hajduk — 20 p.

SCHI • proba feminină da 
slalom special de la Stei vio 
(Italia) a revenit tinerel schioa
re italiene Marla Rosa Guarlo. 
Marile favorite ale cursei. Clau
dia Giordani (italia) și Fabicnna 
Serrat (Franța), s-au clasat pa 
tacurile 5 și, respectiv, 6.

șah • tn turneul zonal de la 
Amsterdam, după S runde, con
tinuă să conducă marele maestru olandez Jan Tim man, cu i p 
(1). urmat de Speelman (Anglia)
— 4 p șl Sanz (Spania) — 37, 
(1). tn runda a 5-a, Speelman a 
cîștigat la Liegtemik. Iar partida 
Timman — Sana s-a întrerupt • 
După disputarea a 7 runda, în turneul zonal de la Praja de 
Rossi (Portugalia), conduc Ma- 
tulovicl (Iugoslavia) șt Sant-os 
(Portugalia), cu cite 5'/t p. ur
mați de Tatai (Italia) și Liuboje- 
v.<- (Iugoslavia) — cite 5 p.

tenis • Rezultate din turneul 
de la Calcutta : Metreveli — Bai
ley 5—7. 6—3. 6—1 ; Pontes — DO- 
cherty 6—1. 7—5 ; Cimenez — 
Anand Anwitraj 6—1, 1—4, 10—8 ; 
Stewart — Montano S—7. 6—3, 
3 6 ; Noah — Lewis 7—6. 6-3. • 
In turneu', de 'a Milano. V'-s 
C.erulaitLs i-a ire recut cu 6—7, 
6—2. 6-2 pe Adriano Panatta, lar 
John McEnroe a dispus cu 6—2, 
6—2 de Antonio Zugareili.

Eaaoctio si administrația t eod 70134 București, str V Conns ti. ol. P.Î.T.R. 1. ter cenl'0'0 11 10 05 , sectla ecresp 11 SI 04 : Interurban 437 ; tele» 10 355 romsp fiporuî I. e „informația* 
rontre strâinâtote : abonamente prin ILEXIM - oopprfomentu) export import oresâ. P.O. 8or 136-13?. tete» 11 226. București, «lr 13 Decembrie nt. 3 , f R 1 2. 3. 4. 10363


