
ȘEDINȚA COMITETULUI 
POLITIC EXECUTIV 

AL C.C. AL P.C.R. ZIAR AL CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORT

La 19 decembrie, sub pre
ședinția tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
s-au desfășurat lucrările ședin
ței Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R

Comitetul Politic Executiv a 
aprobat proiectul de lege pri
vind formarea, planificarea, 
destinația și vărsarea benefi
ciilor completat cu propunerile 
făcute în timpul dezba.erilor 
publice și analizelor efectuate 
de ministere, organe centrale 
și locale, centrale industriale, 
întreprinderi, cooperative agri
cole de producție, unități ale 
cooperației meșteșugărești și 
de consum.

De asemenea, Comitetul Po
litic Executiv a aprobat proiec
tul legii învățămintului cu îm
bunătățirile aduse in urma dez
baterii publice și analizelor ce 
au avut loc cu întregul perso
nal didactic și activul organi
zațiilor de copii și tineret.

Au fost, de asemenea, apro
bate propunerile de îmbunătă
țire a proiectului Codului va
mal al Republicii Socialiste 
România supus în prealabil 
dezbaterii organelor colective 
de conducere ale ministerelor, 
altor organe centrale, centrale
lor și întreprinderilor eu acti
vitate în domeniul comerțului 
exterior.

Apreciind deosebita importan
ță a discutării cu masele largi 
de oameni ai muncii a acestor 
proiecte de legi, Comitetul Po
litic Executiv a hotărît să fie 
supuse spre legiferare Maru 
Adunări Naționale.

Luînd în dezbatere raportul 
privind evoluția prețurilor și 
tarifelor în perioada 1 ianuarie 
— 30 septembrie 1973, Comite
tul Politic Executiv a constatai 
că acestea s-au situat la un ni
vel apropiat de limita inferioa
ră planificată pentru anul în 
curs. Comparativ cu anul 1975, 
indicele prețurilor cu amănun
tul și al tarifelor realizat în 
primele nouă luni ale anului în 
curs a fost de 103,2 la sută, 
față de 103.7 — 104,3 la sută 
cit s-a prevăzut în cincinal 
pentru anul 1978. Aceasta de
monstrează că dezvoltarea eco- 
nomico-socială a țării noastre 
are loc în condițiile asigurării 
echilibrului financiar și mone
tar, ale unei circulații bănești 
sănătoase, ale ridicării conti

ȘEDINȚA BIROULUI EXECUTIV 
AL CONSILIULUI NAȚIONAL 

AL OAMENILOR MUNCII
Sub președinții tovarășului 

Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, președintele 
Consiliului Național al Oame
nilor Muncii, a avut loc, marți 
după-amiază, ședința Biroului 
Executiv al Consiliului Națio
nal al Oamenilor Muncii.

Biroul Executiv a discutat 
documentele ce vor fi supuse 
dezbaterii și aprobării plena
rei Consiliului Național al Oa
menilor Muncii, care va avea 
loc în ziua de 20 decembrie 
1978 : Raporț privind modul 
cum își desfășoară activitatea 
organele de conducere colec
tivă din centrale industriale și 
întreprinderi ; Raport privind 
angajamentele de depășire a

Campionatul național de tineret

SABRERII DE LA PROGRESUL S-AU IMPUS Șl LA ECHIPE
Ieri, în sala de scrimă Ho

rească, s-a desfășurat campio
natul național de tineret pe e- 
chipe. Din echipele împărțite în 
trei grupe de cite 3, s-au cali
ficat pentru grupa finală pri
mele două. La turneul final au 
luat startul : Progresul Bucu
rești (9—2 cu C.S.Ș. I Bucu
rești și 9—0 cu C.S M. Iași), 
C.S.Ș. 1 București (9—6 cu 
C.S.M. Iași), C.S.Ș. Slobozia 
(9—4 cu I.E.F.S. si 9—6 cu 
C. S. Satu Mare). I.E.F.S. (9—4 
cu C. S. Satu Mare), Victoria 

nue șl efective a nivelului de 
trai al poporului.

în conformitate cu prevede
rile planului cincinal — care 
stabilește ca indicele prețului 
ca amănuntul și tarifelor să fie 
la sfirșitul anului 1980 de 
105-106 U sută —. în cursul 
anului viitor urmează să se 
aplice majorări de prețuri și 
Ia unele produse pentru eonji 
în vederea rentabilizării acestor 
produse. Pentru ca majorările 
respective să nu se reflecte ne
gativ asupra familiilor cu mai 
mulți copii, Comitetul Politic 
Executiv a hotărît să fie spo
rită cu 10 lei alocația de stat 
lunară pentru fiecare copil — 
ceea ce la nivelul unul an re
prezintă suma de 480—500 mi
lioane lej — asigurîndu-se ast
fel acoperirea integrală a aces
tor majorări de prețuri. Ți ntnd 
seamă de faptul că prevederile 
din Bugetul de stai pentru 
cheltuieli militare pe anul vi
itor sint mult superioare celor 
din anul 1978, fondurile nece
sare majorării alocației de stai 
pentru copii vor fi asigurate 
prin reducerea cheltuielilor mi
litare. Această măsură nu va 
afecta dotarea corespunzătoare 
a forțelor noastre armate. în
tărirea capacității lor de luptă, 
asigurarea condițiilor necesare 
apărării patriei, independentei 
și suveranității ei.

Comitetul Politie Executiv a 
stabilit măsuri care asigură ca 
prețurile să evolueze, in conti
nuare, in cadrul limitelor ol*' 
nificate, astfel incit rezultatele 
obținute in toate sferele econo
miei naționale să se reflecte șl 
în viitor în ridicarea continuă 
a nivelului de trai material și 
spiritual al oamenilor muncii.

Totodată, Comitetul Politic 
Executiv a cerut organelor eco
nomice și financiare să acțio
neze cu toată fermitatea pen
tru îmbunătățirea continuă.a 
calității produselor și servicii
lor către populație, pentru di
versificarea sortimentelor și 
aprovizionarea .ritmică cu pro
duse alimentare și industriale, 
respectîndu-se cu strictețe Le
gea privind stabilirea și apli
carea prețurilor și tarifelor. De 
asemenea, s-a cerut ca. in ca
drul acțiunilor întreprinse pen
tru rentabilizarea tuturor sec
toarelor de activitate, să se ia 

(Continuare în pag. 2—3)

planului de producție indus
trială pe anul 1979 ; Plan de 
acțiune privind organizarea și 
desfășurarea adunărilor ge
nerale ale oamenilor muncii 
din perioada ianuarie-februa- 
rie 1979 ; Propuneri privind or
ganizarea întrecerii socialiste 
pe anul 1979 ; Extinderea apli
cării reducerii săplăinînii de 
lucru in anul 1979 ; Proiectul 
de lege privind obligația per
sonalului muncitor, încadrat în 
funcții de răspundere, de a de
clara bunurile de valoare pro
prietate personală ; Planul de 
muncă al Consiliului Național 
al Oamenilor Muncii din in
dustrie, construcții și trans
porturi pe perioada decembrie 
1978 — decembrie 1979.

Cărei (9—5 cu Tractorul Bra
șov și Unirea Iași) și Tracto
rul Brașov (9—1 cu Unirea 
Iași).

în ultimul meci al finalei, 
care avea să decidă campioa
na (Progresul București — 
C.S.Ș. Slobozia), am asistat la 
asalturi de bună factură teh
nică, în care Progresul Bucu
rești (antrenor Hariton Bădes- 
cu) a ieșit învingătoare cu 
9—3, fiind declarată campioană 
națională fără să fi cunoscut 
Infrîngerea. lată componența

ANUL XXXIV - Nr. 9046

BISTRITENII, HOTĂRÎȚI SĂ URCE 
PISCURILE „DACIADEI ALBE"

• „Tăt copilul să aibă sania sau patinele lui, ți-apoi 
om vedea" • Sala de sport din 1883 va avea o „soră" 
mare și modernă • Pornind de la 9 puncte... • Cînd 

se numără „bobocii* performanței ?
Județul Bistrița Nâsăud tră

iește, în acești ani. schimbări 
profunde, menite să-1 propulse
ze pe toate planurile. Călătorul 
care pină mai ieri se abatea 
pe meleagurile sale era îndru
mat să vadă cîteva obiective 
cultural-turistice (Casa memo
rials a lui George Cofbuc. Casa 
memorial^ a lui Liviu Rebrea- 
nu din fostul sat Prislop. Mu
zeul grăniceresc din Năsăud 
etc.). Cit privește industria, pu
tea întilni întreprinderi mărun
te. îndeosebi cu specific fores
tier.

Printre atracțiile reședinței 
bistrițene. călătorul vizita și o 
sală de sport clădită in anul 
1883. de „Societatea de cintări 
fi gimnastică" existentă aici.

Azi. întregul județ îmbracă 
haina înnoirilor : Combinatului 
de prelucrare a lemnului i se 
adaugă unul de construcții de

Festivalul pionieresc al minibaschetului

COPIII PROMIT. E RÎNDUL PROFESORILOR...

Chiar și cînd are drept pro
tagoniști sportivi cu totul ne- 
cunoscuți, sala Floreasca poa
te constitui un punct de atrac
ție. Cum s-a întîmplat dumi
nică dimineața.

Eroii au fost copiii — băieți 
și fete — participant! la Fes
tivalul pionieresc municipal de 
minibaschet, acum la a Il-a 
ediție, acțiune sportivă de 
masă pusă sub egida „Dacia
dei”. Nu era, deci, o noutate. 
Și totuși, cu spiritul lor inven
tiv, șoimi ai patriei și pionieri 
au executat cu mult aplomb 
exerciții cu mingea de baschet 
— adevărate fantezii între cele 
două panouri ! — îneîntind pu
blicul, deosebit de generos cu 
aplauzele, colegii de grădiniță, 
de școală, foarte mulți părinți. 
La fel s-au petrecut lucrurile 
la festivalul prepriu-zis, la 
meciurile de minibaschet care 
au angajat, în aceeași atmosfe
ră entuziastă, cu galerii neo

echipei : Florin Păunescu, Ale
xandru Chiculiță, Florian Stă- 
nescu, Viorel Mocanu și Ma
rian Iancu.

Clasamentul final : Progresul 
5 v, C.S.Ș. Slobozia 4 v, 
I.E.F.S. 3 v. Victoria Cărei 2 v, 
Tractorul Brașov 1 v, C.S.Ș. 1 
0 v.

Azi se desfășoară, în aceeași 
sală, de la ora 8. preba pe e- 
chipe la floretă masculin.

M. ATANASIU — coresp.
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mașini — care va produce pie
se mari, unicate, necesare in
dustriei republicane. S-au pus 
în funcție fabrici de textile și 
sticlă la Bistrița și la Năsăud, 
iar la Beclean se va da in 
funcție o topitorie și un blu- 
ming. orașul intrind astfel in 
rindul ..cetăților siderurgice” 
din România.

— Cit pnrejte construcțiile 
sportice. la Bistrița va fi gata 
in curind o sală a sporturilor, 
o_ sori modernă a micuței 
clădiri din 1833, care cu vre
mea va deveni murea. Asocia
țiile sportive din oraș (C.F.R.. 
Clubul sportiv școlar), cit ri 
cele ale liceelor „George Cofbuc" 
din Năsăud. san ..Liviu Rebrea- 
nu“ din Bistrița dispun de te
renuri de fotbal, handbal, bas
chet. volei. Baze sportive au 
apărut fi in comunele din ju
deț, ceea ce poate constitui un 

bosite, aproape o duzină de e- 
chipe. Din nou aplauze pentru 
formațiile de frunte, echipa 
pionierelor de la Școala gene
rală nr. 196 și cea a „cravate
lor roșii cu tricolor" de la 
„Titanii"...

Desigur, ar fi prematur să 
facem remarcări. Vom subli
nia, însă, utilitatea acestei ini
țiative aparținînd unui neobo
sit dascăl de sport, prof. Ste- 
lian Gheorghiu, preluată, sus
ținută, încurajată de Casa cen
trală a pionierilor și șoimilor 
patriei, Consiliul municipal 
București al organizației pio
nierilor și federația de specia
litate. Lingă prof. Gheorghiu, 
cum am avut prilejul să ve
dem, au apărut profesori și an

VOLEIUL MASCULIN
ÎN PRAG DE VACANȚĂ

A sosit ziua vacanței și pen
tru majoritatea divizionarelor 
A masculine de voleî, astăzi 
fiind programată ultima etapă 
a turului. Dar, pentru echipele 
care au jucat în cupele euro
pene (Steaua și Dinamo) și în 
Cupa balcanică (Explorări Ba
ia Mare), precum și pentru 
C.S.M. Suceava, sezonul se va 
prelungi cu încă patru zile, 
pină duminică dimineață, cînd 
sint programate restanțele 
Steaua — Dinamo (derbvul 
campionatului) și Explorări 
Baia Mare — C.S.M. Suceava.

în etapa finală a turului, 
astăzi se dispută însă 5 parti
de, dintre care trei sint „me
ciurile marilor speranțe" : Sil
vani» Șimleu Silvaniei —

Miercuri 20 decembrie 1978

element semnificativ pentru 
dezvoltarea sportului in mediul 
rural.

Toate acestea ne-au fost re
latate de tovarășul Gheorghe 
Bălai. prim-vicepreședintele 
C.J.E.F.S. Bistrița Năsăud.

— Ținem pasul cu dezvolta
rea industrială, cu creșterea 
puterii economice a județului, a 
adăugat Constantin Sănduți, 
secretarul C.J.E.F.S.

— Cum ați pășit în noua e- 
diție a „Daciadei”, ce proiecte șl 
perspective sint pentru ca in e- 
tapa de iarnă a marii comneti- 
ții naționale să aveți realizări 
frumoase ? Punind această în
trebare. ne gindim la faptul că 
in ediția trecută ați obținut 
doar... 9 puncte.

— Intr-adevăr, am obținut 
doar 9 puncte, confirmă secre
tarul CJ.E.F.S. Sintem un ju
deț de munte, dar pină nu de
mult n-am avut piftii de schi 
amenajate după toate regulile.

Sever NORAN

(Continuare în pag. 2—3)

trenori mai tineri (Eugenia 
Roșea, Cleopatra Strebiski, La- 
vinia Vasiliu, Horațiu Giurgiu 
etc.) care au înțeles sensul a- 
cestei frumoase inițiative, ros
tul ei, de formare a gustului 
pentru mișcare și exercițiu fi
zic, prin baschet, la copii de 
la cea mai fragedă vîrstă, în 
perspectiva apropierii lor, 
treptate, în perioada primilor 
ani de școală, de un sport deo
sebit de atractiv, care presu
pune și îndeminaro și spirit 
creator.

în întîmpinarea acestei ini
țiative, Inspectoratul școlar al 
municipiului București a în
ființat in școli generale din cî
teva sectoare ' clase profilate 
pe baschet. Sigur, e de con
semnat o asemenea realitate, 
cu convingerea că reușita ex
perimentului nu se va opri 
aici, ci se va merge la extin
derea unor astfel de clase în 
unități de învătămînt din toa
te sectoarele Capitalei. La fel 
ar fi de dorit ca în structura 
cluburilor sportive pionierești 
recent înființate baschetul să 
figureze prioritar. Cadre exis
tă — și încă excelent pregăti
te ! — rămîne doar să se gă
sească modalitatea de atragere 
a acestora către acțiunea de 
formare a viitorilor sportivi de 
performanță — valori autenti
ce — de care, din păcate, bas
chetul românesc duce lipsă în 
continuare...

Tiberiu STAMA

C.S.U. Galați (derbyul promo
vatelor), C.S.M. Suceava — 
„U“ Cluj-Napoca și Universi
tatea Craiova — Tractorul 
Brașov. La cine va rămtne.„ 
„lanterna" pină la anul ? La 
C.S.U. Calați ? La Universita
tea Craiova sau la Silvania ? 
Răspunsul — astă seară. Intere
sant se anunță și meciul de la 
Tulcea : C.S.M. Delta — Explo
rări Baia Mare, în timp ce 
partida Dinamo — Politehnica 
Timișoara (sala Dinamo, ora 
17) are o solistă sigură, pe Di
namo (meciul Viitorul Bacău — 
Steaua a fost amînat, deoarece 
campionii au revenit în Bucu
rești abia marți seara de Ia 
Budapesta).
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(Urmare din pag. 1) 
noi măsuri pentru diminuarea 
consumurilor de materii prime 
și materiale, de combustibil sj 
energie electrică, ținîndu-se mai 
ales cont că o parte importan
tă din acestea provin din im
port, iar pe piața externă se 
înregistrează creșteri continue 
de prețuri la energie, materia
le, produse de bază.

Comitetul Politic Executiv a 
hotar it majorarea pensiilor pen
tru marii mutilați de război, 
astfel incit pensia cea mai mi
că a acestei categorii de pen
sionari va fi ridicată la 1400 
lei. De asemenea, s-a hotărît 
majorarea pensiilor pentru in
valizii de război de gradul I, 
pensia cea mai mică a acestei 
categorii urmînd să fie de 1 250 
lei. Au fost sporite, de aseme
nea, indemnizațiile pentru în
soțitorii marilor mutilați de 
război și a invalizilor de război 
de gradul I la 500 lei. Prin a- 
ceste măsuri se asigură o creș
tere a pensiilor celor două ca
tegorii de invalizi de război în 
medic eu 52 la sută.

Comitetul Politic Executiv a 
ascultat un raport privind des
fășurarea pregătirii planului de 
comerț exterior pe anii 1979 — 
1980. Comitetul Politic Execu
tiv a apreciat perspectivele largi 
pe care le deschid protocoalele 
și contractele încheiate sau în 
curs de definitivare, pe baza 
cărora se va asigura dezvolta
rea în continuare a colaborării 
economice si tehnico-științifice 
a României cu toate țările so
cialiste, în interesul accelerării 
dezvoltării economico-socîale a 
fiecărei țări, a înfăptuirii cu 
succes a operei de edificare a 
noii orinduiri sociale. Aceasta 
corespunde intru totul orientă
rii consecvente a partidului și 
statului nostru de întărire a 
prieteniei, colaborării $i solida
rității cu toate țările socialiste 
pe baza principiilor egalității și 
respectului reciproc, al întra
jutorării tovărășești. Comitetul 
Politic Executiv a apreciat, de 
asemenea, perspectivele extin
derii colaborării cu țările in 
curs de dezvoltare, cu celelal
te state ale lumii, fără deose
bire de orînduire socială, în 
spiritul politicii ferme a Româ
niei socialiste de participare 
activă la diviziunea interna
țională a muncii, la schimbul 
mondial de valori. Comitetul 
Politic Executiv a reliefat, tot
odată, existența unor dificul
tăți generate în domeniul co
merțului exterior de criza eco
nomică, mondială, de criza de 
materii prime si de energie. 
Creșterea prețurilor la petrol pe 
piața mondială cu circa 15 la 
sută va crea noi probleme com
plicate în aprovizionarea cu 
combustibil a țării noastre — 
ca dealtfel a tuturor statelor 
importatoare de petrol. Pornind 
de la această situație, Comite
tul Politic Executiv a cerut mi
nisterelor economice, centrale
lor, întreprinderilor să acțio
neze cu toată fermitatea pen
tru reducerea continuă a con
sumului de energie, pentru 
perfecționarea tehnologiilor de 
producție, lichidarea oricărei 
risipe și instituirea unui regim 
Sever de economii, pentru ridi
carea eficienței întregii activi
tăți economice, astfel incit să 
se poată asigura recuperarea 
cheltuielilor suplimentare im
puse de creșterea prețurilor pe
trolului. De asemenea, Comite
tul Politic Executiv a indicat 
Ministerului Comerțului Exte
rior și Cooperării Economice 
Internaționale, celorlalte minis
tere să manifeste o preocupa
re deosebită pentru valorifica
rea la un nivel tot mai înalt a 
mărfurilor românești pe piața 
mondială, pentru intensificarea 
activității de export șl coope
rare economică, pentru ridica
rea eficienței întregului nostru 
comerț exterior.

In continuarea lucrărilor, a 
fost examinat raportul privind 
organizarea si desfășurarea Fes
tivalului național „Cîntarea 
României". Comitetul Politic 
Executiv a apreciat că cea de-a 
doua etapă a festivalului — in 
curs de desfășurare —, con
firmă, prin nivelul ,și diversi
tatea manifestărilor, valoarea 
politică și educativă a acestei 
importante acțiuni pornită din 
inițiativa tovarășului Nicolae 
Ceaușescu.

Apreciind rezultatele dobin- 
dite pînă acum, Comitetul Po
litie Executiv a reliefat și une
le deficiențe în cadrul festiva
lului, indicînd ca in cea de-a 
doua fază a festivalului să se 
organizeze mai multe acțiuni 
consacrate dezbaterii și solu
ționării problemelor economice 
și sociale cu care se confruntă 
fiecare colectiv de muncă, edu
cației materialist-științifice a 

oamenilor muncii, antrenării 
mai largi a maselor la creația 
științifică și tehnică, stimulării 
inițiativelor muncitorești. Crea
ția artistică trebuie să fie mai 
mult angajată în realizarea 
unor opere de înaltă valoare 
ideologică și artistică care să 
îmbogățească în mod real pa
trimoniul culturii naționale.

In continuare. Comitetul Po
litic Executiv a examinat mo
dul în care s-a organizat și des
fășurat prima ediție a compe
tiției naționale „Daciada", me
nită să asigure dezvoltarea in
tensă și multilaterală a educa
ției fizice și sportului de masă, 
atragerea maselor largi de oa
meni ai muncii la practicarea 
sistematică a exercițiilor fi
zice, sportului și turismu
lui. Pornind de la realizările 
obținute la prima ediție, pre
cum și de la neîmplinirîle în
registrate, Comitetul Politic E- 
xecutiv a cerut organelor pen
tru educație fizică și sport, sin
dicatelor, organizațiilor de co
pii și tineret, asociațiilor spor
tive să-și intensifice munca de 
atragere a tineretului, a tuturor 
oamenilor muncii de la orașe 
și sate la practicarea sistema
tică a exercițiilor fizice, spor
tului și turismului, de depista
re a talentelor capabile să ri
dice pe noi trepte sportul ro
mânesc de performanță, de cre
are a unor cluburi și baze pu
ternice, capabile să asigure des
fășurarea procesului de instrui
re sportivă la nivelul cerințe
lor internaționale actuale. In 
acest scop, s-au stabilit măsuri 
de îmbunătățire a regulamen
tului competiției, precum și o 
scrie de acțiuni menite să con
tribuie la organizarea, la un ni
vel superior, a următoarei edi
ții a „Daciadei".

Comitetul Politic Executiv a 
discutat apoi și aprobat proiec
tul de Decret pentru modifica
rea Legii nr. 18, din 1968, pri
vind controlul provenienței 
unor bunuri ale persoanelor fi
zice, care nu au fost dobindite 
în mod licit. Modificările apro
bate la Legea nr. 18 sînt me
nite să intensifice activitatea 
pentru prevenirea îmbogățirii 
unor persoane prin mijloace 
ilicite, pentru aplicarea cu fer
mitate a legilor stalului, a prin
cipiilor eticii și echității so
cialiste. îmbunătățirile propuse 
prevăd, intre altele, participa
rea reprezentanților muncitori
lor care lucrează nemijlocit în 
producție — aleși în adunările 
generale ale oamenilor muncii 
— la comisiile de cercetare, 
precum și la completele de ju
decată, Ia toate nivelurile. Tot
odată, pentru îndrumarea și 
controlul, pe plan republican al 
activității organelor cărora le 
revin sarcini în legătură cu de
pistarea și cercetarea cazurilor 
de dobîndire de bunuri în mod 
ilicit, s-a. . hotărît instituirea 
unei comisii centrale condusă 
de președintele Consiliului Cen- 
tral. de Control Muncitoresc al 
Activității Economice și So
ciale.

Comitetul Politic Executiv a 
luat in dezbatere și aprobat 
măsurile privind extinderea a- 
plîcării reducerii săptămînii de 
lucru în anul 1979. Pe baza ho- 
tăririi Conferinței Naționale a 
partidului din decembrie 1977, 
în cursul acestui an au benefi
ciat de reducerea săptămînii de 
lucru un număr de 1 371 500 oa
meni ai muncii, ceea ce repre
zintă 19,5 la sută din totalul 
personalului muncitor. Comite- 
inl l'oiitic Executiv a apreciat 
activitatea desfășurată de or
ganele și organizațiile de par
tid, do consiliile oamenilor 
muncii din unitățile economi- 
Ce i5a<re’ P^îcivit eșalonării a- 
prooate de conducerea partidu
lui, au trecut la săptămină re
dusă de lucru. In același timp, 
s-a constatat că tin număr de 
unități industriale nu au înde
plinit în întregime condițiile 
stabilite pentru trecerea Ia re
ducerea săptăminii de lucru. 
Ținînd seama de importanța 
politică și socială deosebită a 
acestei acțiuni, Comitetul Poli
tic Executiv a cerut organelor 
de conducere colectivă ale mi
nisterelor, centralelor și între
prinderilor să treacă mai hotă- 
rit la aplicarea ansamblului de 
măsuri prevăzute de programul 
aprobat de Conferința Naționa
lă a partidului. Pentru anul 
1979, programul de reducere a 
duratei săptămînii de lucru 
prevede ca ponderea per
sonalului muncitor care va 
beneficia de timp de mun
că redus să ajungă la 55— 
60 la sută din totalul persona
lului. încadrîndu-se în limitele 
stabilite de Conferința Națio
nală a P.C.R. La elaborarea 
programelor de reducere a 
săptăminii de lucru pentru anul 
viitor, s-a acordat și de data 
aceasta prioritate ramurilor și 

sectoarelor în care lucrează un 
număr însemnat de femei, pre
cum și celor în care sînt con
diții mai grele de muncă. Se 
impune adoptarea măsurilor 
politico-organizatorice necesare 
pentru ca toate întreprinderile 
să respecte criteriile obligatorii 
pentru acordarea zilei libere, 
și, în primul rînd, îndeplinirea 
planului la toți indicatorii.

★
In cadrul ședinței, tovarășul 

Nicolae Ceaușescu a prezentat 
o informare cu privire la vizita 
oficială de prietenie pe care a 
efectuat-o în țara noastră. între 
5 și 7 decembrie, președintele 
Consiliului Militar Administrativ I 
Provizoriu și al Consiliului de | 
Miniștri ale Et’opiei Socialiste, 
locotenent-colonel Mengistu 
Haile Mariam.

Comitetul Politic Executiv 
și-a exprimat deplina aprobare 
față de rezultatele rodnice ale 
dialogului româno—etiopian la 
nivel înalt, care marchează un 
moment de seamă în evoluția 
relațiilor de prietenie, colabo
rare și solidaritate dintre cele 
două țări și popoare.

Comitetul Politic Executiv a 
dat o deosebită apreciere con
vorbirilor dintre președinții 
Nicolae Ceaușescu și Mengistu 
Haile Mariam, desfășurate in
tr-o atmosferă de prietenie, sti
mă, încredere și înțelegere re
ciprocă, care au pus în eviden
ță dorința comună de a conferi 
dimensiuni tot mai cuprinză
toare, un conținut tot mai bo
gat bunelor raporturi româno— 
etiopiene. Hotărîrea ambelor 
părți de a amplifica și apro
funda conlucrarea dintre țările 
noastre își găsește o pregnantă 
expresie în înțelegerile stabili
te de cei doi șefi de stat, in 
documentele încheiate Ia Bucu
rești.

Comitetul Politic Executiv a 
relevat marea importanță și. 
semnificație a Declarației Repu
blicii Socialiste România și 
Etiopiei Socialiste, semnată de 
cei doi președinți, care 
proclamă voința țărilor noastre 
de a extinde și adinei conlu
crarea dintre ele, pe temeiul 
principiilor independenței și 
suveranității naționale, depli
nei egalități în drepturi, nea
mestecului în treburile Interne 
și avantajului reciproc, princi
pii ce se impun cu tot mai 
multă vigoare în viața interna
țională.

A fost evidențiată, de aseme
nea, însemnătatea documente
lor încheiate între guvernele 
celor două țări : Acordul de 
cooperare economică și tehnică
— prin care se creează și Co
misia mixtă guvernamentală 
româno-etiopiană de cooperare 
economică și tehnico-științifică
— și Acordul de credit.

Comitetul Politic Executiv și-a 
manifestat convingerea că, pe 
baza înțelegerilor convenite, a | 
documentelor semnate, se va | 
realiza o dezvoltare și mai sus- | 
ținută a relațiilor politice, eco
nomice, științifice și culturale, 
se va intensifica cooperarea în 
producție, se vor lărgi și diver
sifica legăturile comerciale, se 
vor întări și mai mult priete
nia și solidaritatea dintre po
poarele român si etiopian.

în același timp, a fost subli
niată importanța schimbului de 
păreri dintre tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Mengistu Haile 
Mariam cu privire la evoluția 
situației internaționale. Comite
tul Politic Executiv și-a expri
mat profunda satisfacție față 
de hotărîrea celor două țări de 
a conlucra strîns pe plan ex
tern, sprijinind ferm lupta po
poarelor pentru libertate, inde
pendență șî dezvoltare de sine 
stătătoare, împotriva imperia
lismului, colonialismului și neo- 
colonialismului, a oricăror for
me de dominație și asuprire, a 
politicii rasiste si de apartheid, 
contribuind la lichidarea feno
menului subdezvoltării și edifi
carea unei noi ordini economi^ 
ce mondiale, la crearea unui 
climat de destindere și securi
tate în Europa, în Africa și pe 
celelalte continente ale globu
lui, la realizarea unei lumi a 
păcii și colaborării egale între 
națiuni.

Aprobînd în unanimitate înțe
legerile stabilite cu prilejul 
dialogului româno-etiopian Ia 
nivel înalt, documentele sem
nate, Comitetul Politic Execu
tiv a stabilit măsuri corespun
zătoare» pentru aplicarea lor 
în viață, pentru dezvoltarea tot 
mai intensă, pe multiple pla
nuri, a relațiilor dintre Româ
nia și E iopia, dintre popoarele 
noastre, în folosul și spre bi
nele lor, al cauzei progresului, 
înțelegerii și păcii în lume.

Comitetul Politic Executiv a 
luat apoi în discuție și solu
ționat probleme curente ale 
activității de partid și de stat. 

ta urmă cu doi ani, la con
stituirea Consiliului comunal 
pentru educație fizică și 
sport al comunei Gîrbovi 
(jud. Ilfov), ca președinte a 
fost ales Marcel Dobra, Erou 
al Muncii Socialiste, președin
tele C.A.P. „Pe atunci nu 
prea aveam în gînd sportul. 
Ba chiar ziceam că n-au prea 
«nimerit-o» alegîndu-mă pe 
mine. îmi stătea mie capul 
la sport, cind aveam atîtea 
treburi gospodărești

Și totuși, o-mul care „n-avea 
ochi" decât pentru agricultură 
ne spunea zilele
trecute : „N-o să 
vă vină să cre
deți, dar m-am
îndrăgostit efectiv de sport, 
îmi place să văd că 
oamenii fac mișcare, fi
indcă așa sînt mai veseli, devin 
mai sănătoși, mai puternici. 
Puteți scrie, este adevărat : 
în această direcție mi-am 
schimbat complet optica...*.

Intr-adevăr, la Gîrbovi, Con
siliul pentru educație fizică și 
sport a contribuit și el la 
dezvoltarea vieții satului. Aici 
a luat naștere o echipă de 
fotbal (evident, „sufletul co
munei", din moment ce la un 
meci de baraj al acesteia, sus
ținut la Constanța, s-au de
plasat ca suporteri 600 de co
operatori !), o echipă de vo
lei. alta de oină. Tar baza 
sportivă se poate spune că a 
înflorit. Există acum in comu

CONCURSUL TINERILOR SCHIORI DE LA BUȘTENI
La Bușteni, pe o zăpadă bu

nă, s-a disputat etapa a doua 
(la probe alpine) a concursului 
tradițional „Criteriul primei 
zăpezi". La întrecerea organi
zată de comisia orășenească de 
schi, au fost prezenți aproape 
100 de tineri schiori și schioare 
din Bușteni, Sinaia și alte lo
calități apropiate, care și-au 
etalat aptitudinile într-o spec
taculoasă cursă de slalom u- 
riaș, pe o pîrtie amenajată în 
Valea Albă. Iată cîștigătorii 
(pe categorii de vîrstă) : fete, 
G—10 ani : Andrea Albert 
(C.S.Ș. Sinaia) ; 11—12 ani : 
Veronica Roșculeț (Șc. gen. 1 
Bușteni) ; 13—14 ani: Ana Popa 
(C.S.Ș. Sinaia) ; băieți 6—10 
ani : M. Meghea (Șc. gen. 1 
Bușteni) ; 11—12 ani ; C. Ko-

CACrUET FOSTUL ARBITRU ION 
BAOtntl ȘTIRBU, din Cluj-Na- 
poca, a obținut titlul de doctor în 
ștunțe medicale, specialitatea „Me
dicine culturii fizice*, prin prezenta
rea lucrării „Starea funcțională a 
tiroidei

1 DIM TIDATE

kjerârii „Starea funcțională 
la sportivi".

ROY ** ROMAN A AVUT LOC a
treia ediție a „Cupei Lami

norul", competiție la care au fost pre
zenți boxeri de la Progresul Brăila, 
Hidrotehnica Constanța, A.S.A. Bacău 
ți Laminorul Roman. Pe primul loc s-au 
situat spor* ivii localnici care au a- 
cumulat 40 p, 2. Progresul Brâi'la 
24 p, 3. Hidrotehnica 21 p. (M. CHI- 
RIAC - coresp.) • CRIȘUL ORADEA 
- SELECȚIONATA DEBREȚIN 16-4. 
Victoriile oradenilor au fost realizate 
de N. Talpoș, L. Pordea, I. Vass, St. 
Moț, Gh. Silaghî, M. Micioș, L. 
Pop și V. Bota (I. GHIȘA — ooresp.)

I1IDTC NOILE PROMOVATE IN 
LUrlu DIVIZIE sînt formațiile 
Progresul Brăila și Carpați Sinaia la 
greco-romane, înfrățirea Oradea și 
C.S.M. Reșița la libere. > TURNEUL 
DE SELECȚIE rezervat tineretului 
(pînâ Ic vîrsta de 25 de ani) — 
„Cupa 16 Februarie" — se va orga
niza și în acest an la Brașov, după 
următorul program : în zilele de 4 
și 5 ianuarie — concursul de libere, 
iar în zilele de 6 și 7 — întrecerile 
de greco-romane.

ECHIPELE U.T.A. Șl PETROLUL BĂICOI PRINTRE CELE
IN PARTIDELE ULTIMEI ETAPE A DIVIZIEI A

Prima parte a campionatului 
Diviziei A la popice (turul) se 
află pe punctul de a se încheia. 
Au mai rămas de jucat cîteva 
partide res+ante din etapa a 
VTH-a. programate săptămină a- 
ceasta In jocurile de duminică, 
din etapa a iX-a., s-au înregistrat, 
ca în nici o altă confruntare, nu
mai victorii ale gazdelor. Chiar 
și cele mai bune formații, cum 
sînt campioanele țării, Laromet 
București (f) — câștigătoarea
turneului final al C.C.E. din. iu
goslavia — și Aurul Baia Mare 
(m) n-au reușit să cîștige în de
plasare. cu toate că, de pildă, 
Laromet a avut ca adversară 
Voința Ploiești, echipă aflată pe 
penultimul loc în clasamentul 
seriei Sud.

în ultimele jocuri s-a consta
tat o veche meteahnă în sportul 
popicelor : ratarea multor lovi
turi. mai ales de către echipele 
feminine. Formație fruntașă a 

nă un teren de fotbal gazo- 
nat, îngrădit, spații rezervate 
atletismului, cabine ș.a. Și 
oameni „trup și suflet" pen
tru sport, cum sînt Emilian 
Apostu, Ion Poiană, Nicu 
Stan, Constantin Dinulescu. 
Și, să reținem, toți locuitorii 
sînt membri cotizanți al aso
ciației sportive „Unirea* — 
Gîrbovi.

Despre hărnicia oamenilor 
din Gîrbovi se știe în întreaga 
țară : cooperativa a primit de 
două ori Medalia de Aur „Se
cera și Ciocanul" ; de pe o- 

goarele comunei 
s-au scos de multe 
ori producții-re- 
cord ; președin

tele cooperativei agricole 
este Erou al Muncii So
cialiste. Tocmai de aceea 
ne face plăcere să scriem 
astăzi și despre dragostea pe 
care o poartă sportului gîr- 
bovenii (pentru care nu mai 
există nici o sărbătoare din 
care să lipsească acțiunile 
sportive), ca și despre pre
ședintele Marcel Dobra, care, 
recent, pentru sprijinul acor
dat desfășurării unei finale 
republicane de lupte greco-ro- 
mane în comună, pentru con
tribuția adusă la dezvoltarea 
educației fizice și a sportului, 
a primit „Diploma de onoare 
a C.N.E.F.S.*.

Modesto FERRARINI

vâri (Șc. gen. 1 Bușteni): 13—14 
ani: M. Dobre (Șc. gen. 1 Buș
teni). (V. ZBARCEA — coresp.)
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ARBITRAJUL NU ESTE LA
SISTEMULUI COMPETIȚIONA

In ultima vreme observăm 
preocuparea federației de oină 
pentru diversificarea și extinde
rea calendarului com petition al. 
„Pentru sezonul viitor, ne-a in
format secretarul F.R.O., Dumi
tru Stoica, am refăcut și îmbu
nătățit regulamentele La nouă 
competiții republicane, stabilind 
formule de desfășurare după 
criterii mai judicioase. Se 
știe că se înregistrau neprezen- 
tări în fazele superioare ale 
diverselor competiții, datorită 
neraționalei repartiții în întrece
rile zonale, unde echipele erau 
adesea nevoite să traverseze tara 
pentru a lua parte la un concurs 
sau altul, în condiții de deplasare 
costisitoare. De data aceasta, am 
reîmpărțit echipele după criterii 
cu adevărat geografice și am 
eliminat din regulamente posibi
litățile de greșită interpretare a 
unor paragrafe, care în trecut 
ne-au dat multă bătaie de cap. 
Dacă mai adăugăm numeroasele 
concursuri cu caracter local sau 
județean, putem afirma că în 
anul 1979 avem de realizat un 
bogat și ritmic program compe- 
tițional".

Dacă sistemul competițional 
este din ce în ce mai bine al
cătuit, în schimb arbitrajul se 
menține la un nivel necorespun
zător, în bună parte și din cau
za unor modificări aduse regu

lamentului d 
vedit cel ri 
referim, în a 
care diminiJ 
în sensul că 
ilor măsuri, 
să semnalizJ 
prin țintire al 
Brăila, cu 1 
pionatului n 
cazurile in 1 
tru se găsel 
care se mul 
culoar pe a 
lalt al teri 
putea sesizl 
turi și sari 
cu carecare I 
tabil, mult j 
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mă semnala

vizibilitate. 1 
antrenori, al 
rerea una nil 
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zuită. și Îți 
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rin ța de a I 
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aduc... îrl 
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competițiiloj 
de resort al 
egale pentJ
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BISTRIȚENII, HOTĂRÎȚI SĂ
(Urmare din pag. 1)

Acum avem trei asemenea pir- 
tii, la Piatra Fîntînele. cu grad 
de dificultate diferit, pentru 
toate posibilitățile schiorilor. 
Pirtii amenajate există și la 
Prundul Bîrgăului, Tureac, Mu
reșeni, Bistrița Bîrgăului, Lun
ca Ilvei, $an( și Sîngeorgi-Băi. 
Aproape 20 de școli din zona 
montană au fost dotate cu 
schiuri. La C.S.Ș. Eistrița exis
tă o catedră de schi iar la 
Prundul Bîrgăului 4 clase de 
schi și o grupă pentru avansați, 
filială a C.S.Ș. Dotarea este în

creștere. cJ 
realiza p 
acum, cina 
dezvoltă și 
ticipare Za 
Avem unej 
ediție a „IJ 
de nivelul 
La schi. îrt 
diu Filimq 
(coborire; I 
ani), Nicol 
(coborire ; 
Ștef, locul 
ani), Mari 
(fond; peJ 
de masă, 
pat locul

campionatului, Petrolul Băicoi, 
de exemplu, a acumulat în me
ciul de la Brașov, cu-Metrom, un 
număr nepermis de mare de 
bile goale — 37, față de 15 cîte 
au ratat brașovencele. E și fi
resc. dacă numai două jucătoare 
de la Petrolul au avut la un loc 
26 de lovituri fără adresă — 
Mariana Stroe 16 și Aura Pană 
10 Și mai dificilă — la capitolul 
precizie — este situația echipei 
U.T. Arad, care, tot la Brașov, 
în jocul cu Hidromecanica, a, to
talizat 50 de bile aruncate în gol. 
Cele mai neinspirate jucătoare 
fiind Flori ca Hegel — 14, Maria 
Coci u ban — 13 și Lucia Andtieș 
— 11.

Se impune, atît la U.T.A., la 
Petrolul Băicoi, cât și la alte 
sexteturi, feminine și masculine, 
să se pună mai mult accentul 
pe antrenamente la loviturile 
„izolate", manșele cele mai defi

citare în j 
(T. R.).
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ALES CALEA CEA BUNA
AL ÎNAINTAȘILOR RATATI?« »J

înaintea începerii campiona
tului, antrenorul Ion Nunweil- 
ler își mărturisea, public, de
cepția pentru faptul că Dina
mo nu se afla — ca de obicei 
— în pregătirea febrilă a par
tidelor din cupele europene, 
într-adevăr, la Poiana Brașov, 
se pregăteau atunci „ambasa- 
doarele“ de toamnă ale fotba
lului nostru — Steaua, Uni
versitatea Craiova, F. C. Ar
geș, Politehnica Timișoara —, 
iar echipa dinamovistă, frunta
șă statornică, mulți ani la 
rînd, în soccerul românesc, nu 
avea acces In cadrul acestei e- 
lite, pentru că își pierduse po
ziția în clasamentul final al 
campionatului trecut. De fapt, 
echipa își pierduse poziția pen
tru ca își pierduse Jocul din 
trecut, iar jocul și-1 pierduse 

că-și pierduse... JUCĂ
TORII. Consecință dialectică o- 
biectivă. legătură determinantă 
între natura cauzei și calitatea 
efectului. Dinamo își pierduse.

Bilanțul turului : 17 6 6 5 20-13 18 puncte
• Puncte realizate : W (14 acasă + 4 în deplasare - victorie cu 

C.S. Tirgoviște, cite un punct cu Jiul $i Chimia) ; procentaj : 52,9 la 
sută.
• Goîgeterul echipei ; Custov - 4 goluri.
• Cartonașe roșii : nici unul.
• Cartonașe galbene : 15 ; cele mai multe : Augustin - 5.
• Jucători folosiți : W — Dinu (17 meciuri — media notelor : 7,29), 

Eftimescu (17-6.86), Vrinceonu (17-6,12), Cheran (16-6.93), Augustin 
(16-6,62), I. Marin (16-6,06), Dragnea (15-5,93), Ghiță (14-6,50), ]o<- 
nar (14—6,07), Țevi (14—5,54), Custov (12—6,33), Sătmăreanu (11—7,09), 
I. Moldovan (11—6,00), D. Georgescu (10—6,20), Lucuță (8—5,87), Mușat 
(3—5,65), Chivu (1—5,00), Anuței (a jucat doar 4 minute).

O Media notelor echipei : 6,39 (6,38

ric — pe care-1 aveau o echi
pă competitivă. Ușor de spus, 
ușor de scris, greu de realizat 
Greu să le ceri cîtorva titu
lari să ducă ei echipa o vre
me. Greu să-i menții — «au 
să-i ridici — pe aceiași titu
lari la forma maximă ca să 
poată intr-adevăr duce In spa
te echipa. Cheran revenea du
pă operația de menise, Dudu

/n acțiune, Augustin — dinamovistul care a făcut cel mai mare 
progres in ultimul an — sub privirile conducătorului de joc Dinu 

Foto : Dragoș NEAGU
cu adevărat, multe, rămînind 
doar cu cițiva jucători de bază 
și mai ales cu povara unei 
„firme" pretențioase, greu de 
purtat pe umerii lotului său de 
fotbaliști. Mai plastic spus, pe 
dinafară Dinamo era tot Dina
mo, pe dinăuntru însă Dinamo 
nu mai era Dinamo...

Ce era de făcut ? Mai ales 
în fotbal, nu poți trăi din a- 
mintiri. Nu te iartă prezentul! 
Iar prezentul însemna pentru 
Dinamo, la începutul campio
natului — două infrîngeri și 
un meci nul (acasă, cu U.T.A.), 
în trei meciuri, un singur 
punct din șase posibile 1 Ce so
luții aveau antrenorii Nunweil- 
ler și Dima ? Una singură. Să 
facă din lotul — subțire, valo-

Georgescu era Intr-o prelungă 
pasă neagră, Sătmăreanu era 
fluctuant... Greu — cel mai 
greu ! — să ridici din lot alți 
cîțiva titulari 
să umple „găurile" (mari 
multe) din formație.

De voie (și de nevoie 1), 
namo și-a strîns (cum nu 
mai întîmplat de mulți 
exemplar rîndurile, Nunweiller 
III încercînd să facă, din mers, 
o nouă echipă. A reușit să facă 
o nouă echipă 7 După părerea 
noastră, procesul este in curs. 
Dar se află — incontestabil — 
pe un drum bun, constructiv, 
ascendent. De ce incontestabil ? 
Ne-o spun faptele. De unde a- 
vea mari șl grele probleme de 
lot, Dinamo s-a mai.„ pricopsit

autentici care

Di-
i-a

ani)

victorie cu

5.

acasă, 6,40 în deplasare).

cu două accidentări care ar 
dat peste cap multe alte e-fi . ___ _

chipe. Ău ieșit din competiție, 
In urma unor accidente grave, 
tocmai doi titulari de bază, 
internaționalii Sătmăreanu și 
Dudu Georgescu. în aceste 
condiții, foarte grele, echipa a 
depășit-o net in joc pe Univer
sitatea Craiova, formația cu 
totul cel mai puternic din ța
ră. în etapa care a urmat — 
lipsită și de aportul lui Augus
tin (trei cartonașe galbene) I — 
echipa a dominat-o pe Steaua 
(în formație completă) și puțin 
a lipsit s-o și învingă. Ce ne-a 
arătat cu aceste prilejuri (și la 
Pitești) Dinamo ?

1) Faptul că echipa luptă a- 
cum extraordinar, ca fundașul 
central Nunweiller III de acum 
zece ani și ca fundașul central 
Dinu, capul coloanei dinamo- 
viste de azi.

2) Augustin. Ghiță, Efti- 
mescu au devenit titulari au
tentici, cu aport major in fie
care partidă.

3) Vrînceanu, Dragnea, L 
Moldovan, Țălnar sînt și ei pe 
cale să se integreze bine în 
„noul tipar Dinamo".

4) Spiritul de echipă — per
fect ilustrat de acest fotbalist 
model care este Cheran, sau 
de Dinu, jucătorul pentru care 
fotbalul înseamnă realmente 
dăruire totală — este pe cale 
să lege un lot cu adevărat pu
ternic în substanța lui morală.

Nu sîntem dintre cei care 
consideră că Dinamo a făcut 
un pas înapoi în acest tur de 
campionat, dimpotrivă. Dinamo 
își reconstruiește cu pricepere 
și cu luciditate o echipă com
petitivă și există semne obiec
tive că această echipă va juca 
din nou — probabil chiar din 
primăvară — un rol de frunte 
în fotbalul românesc.

Marius POPESCU

Cum se prezintă tabloul tactic 
al echipelor noastre de club la 
Încheierea turului ? Răspunsul 
este deseori însoțit de generali
zări care nu merg la obiect, 
confuzia de termeni diluînd în
trebarea. Se spune deseori că 
.tactica este arma săracului*. Pe 
de altă parte, însă, nimeni nu 
contestă faptul că marile echipe 
au avut întotdeauna un registru 
tactic complet. Pe Wembley, In 
1953, Anglia a fost învinsă In 
primul rînd tactic de celebra, pe 
atunci, echipă a Ungariei. A fost 
suficient ca stoperul Wright, o- 
bișnuit doar cu centrul înaintaș 
al vremii, să fie timp de 90 de 
minute la discreția a doi centri 
înaintași (Kocsis și Puskas), puși 
în valoare de replierea vicleană 
a titularului formal al număru
lui 9 (Hidegkuti), pentru ca În
treg sistemul defensiv al Angliei 
să se prăbușească sub povara a 
5 goluri. Am dat acest exemplu, 
din multe altele, pentru a 
ționa că tactica nu este 
arma săracului.

în fotbalul nostru, s-a 
spus, ideile tactice au venit cu 
o anume întîrziere față de apa
riția noutăților în fotbalul mare. 
Este suficient să amintim că pri
mul stoper român (Colea Vîlcov) 
a apărut după 7—3 ani de la 
crearea acestui tip de jucător, 
In Anglia. Să mai amintim că 
sistemul cu patru fundași, ra
tificat la Stockholm, în 1958, a 
găsit drum greu in fotbalul nos
tru, înregistrind o întîrziere de 
5—6 ani. deși — culmea — fot
baliștii noștri practicaseră sis
temul, fără să o știe, sau fără 
să-l formuleze, pe vremea sto
perului Apolzan de la C.C.A., în 
anii 1950, deci mult înainte de 
Stockholm, cînd excelentul nos
tru apărător era. în fond, un 
libero al mijlocașilor Balint, O- 
nisie, Jenei, deveniți — în or
dine cronologică — fundași cen
trali de marcaj.

în ultima vreme, ideile tactice 
(la noi) au fost puține. Ele au 
depins în general de apariția 
unor jucători cu calități deose
bite. Așa se face că Dinamo de 
acum 10 ani se axa pe contra
atacul lui Pîrcălab, pe baza apă
rării ferme a fraților Nunweil
ler. Așa se face că U.T.A. a 
schițat un joc armonios (pe vre
mea lui N. Dumitrescu) bazîn- 
du-se pe valoarea și travaliul 
unei linii de mijloc peste nive
lul echipei. Acesta a fost un 
moment care s-a încadrat în prin
cipiul întăririi liniei de mijloc, 
considerat ca un nucleu indis
pensabil, în afara căruia nu e 
posibilă nici o iradiere tactică. 
(Dealtfel, în 1970, în Mexic, Bra
zilia a strălucit în primul rînd 
prin intermediul acestui verita
bil focar, reprezentat prin trio-ul 
Clodoaldo — Gerson — Ri velin o, 
la care s-a adăugat, cu insis
tență, contribuția regizorală a 
lui Pele). Ajungind la această 
mult discutată linie de mijloc 
ca principiu director în joc, să 
ne amintim că Rapidul lui Va
lentin stănescu, devenit campion, 
a jucat cu o elastică linie de 
patru, pentru a permite tande
mului Dumitriu-Ionescu să jon

men- 
doax

mai

gleze în față. Aceeași Idee tac
tică a prezidat și jocui echipei 
naționale din acea vreme, sin* 
gura diferență fiind aceea că la 
rampă se aflau Dobrin și Du- 
mitrache, în timp ce „grupul de 
lucru" al liniei de mijloc era 
compus în cvartetul Dembrov- 
fichi — Dumitru —- Nunweiller VI 
— Lucescu.

Turul recent încheiat Impune 
observația ca liniile de mijloc nu 
mai sînt „focarul" care să con
ducă jocul. Este adevărat că 
numărul mijlocașilor înregistrea
ză o creștere, dar declinul liniei 
de mijloc c? factor în conduce
rea jocului se datorează faptului 
că tot mai mulți mijlocași (pro- 
veniți. în general, din grupul 
înaintașilor... ratati) nu par dis
puși să facă față sarcinilor du
ble. Exemplele ne-pozitive sînt 
numeroase. Steaua, de pildă, are 
doi mijlocași (Dumitru și iordă- 
nescu) preocupați aproape ex
clusiv de problemele atacului. 
U.T.A. are, de asemenea. doi 
mijlocași (Domide și Broșovschi) 
care lasă totul pe seama lui 
Schepp, un fel de Stoica ară
dean. F.C. Bihor are cel puțin 
un mijlocaș (Kun) scutit com
plet de sarcinile defensive. E- 
xemplui cel mai sugestiv este 
cel oferit de Universitatea Cra
iova. In cadrul unui recent son
daj. propunîndu-i-se antrenorului 
Deliu să se refere la sarcina 
dublă a mijlocașilor săi, în 
care notarea mijlocașului ideal 
se face cu 2 (o normă pentru 
ofensivă și una pentru defensi
vă), el a replicat cu luciditate 
că mijlocașii săi pot fi notați 
(astăzi) în felul următor : Do- 
nose 1, Bălăci 0,5, Beldeanu 1. 
Și dacă mai adăugăm faptul că 
extremul Crișan, participant ne
cesar la morișca celor trei, a 
fost notat de asemenea cu 0,5, 
lucrurile devin foarte simple, ast
fel îneît cea mai promițătoare 
linie de mijloc (ieri) din fotba
lul nostru nu întrunește nici 
măcar jumătate din norma 
ideală.

Exemplele ne-pozitive pot fi 
continuate, dar ne vom limita 
la citarea a două momente mai 
bune, pentru a clarifica și mai 
mult lucrurile. Linia de mijloc 
a ieșenilor (Romilă, Simionaș, 
C. ionescu) a făcut mari pro
grese în asimilarea sarcinilor 
duble, explicind astfel creșterea 
echipei. * ”
niei de 
jucători 
gustin) 
mițător ...
e angrenat, deocamdată, 
cesarul „du-te-vinor 
fulul îmbogățește 
tele tactice ale echipei, după ce, 
timp de vreo 3 ani, ele se redu
seseră la procurarea de mingi 
pentru Dudu Georgescu, prin e- 
fortul ..perceptorilor11 Lucescu și 
Nunweiller.

Astăzi, în fotbaj. e obișnuită 
afirmația : spune-mi ce mijlocași 
ai, ca să-ți spun cine ești*. Și 
aceasta nu-i o ’ '"
La un proverb 
de care orice 
tactică devine

In sfirșit, limpezirea li- 
mijloc ia Dinamo, cu doi 
de travaliu (Custov-Au- 

și cu un al treilea pro- 
(Dragnca), chiar dacă nu 

2 în ne- 
‘ al mijloca- 
parcă varian-

simplă parafrază 
E o premisă fără 
discuție despre 

sterilă.
loan CHIRILÂ

CU MERE...
RILE „DACIADEI ALBE"

ani), iar la șah (fete peste 19 
ani), Ildiko Szekely (Șc. gene
rală Draniște) a ocupat locul 6. 
Repet, 
ți nu
9 o fi 
puncte
un județ ca al nostru.

— Sperați să obțineți 
tate bune chiar în acest

— Sintem hotăriți 
din această etapă de iarnă

rezultatele sînt modeste 
sîntem mulțumiți. Nota 
bună la școală, 
sînt prea puține

dar... 9 
pentru

rezul- 
sezon ? 

ca încă 
a 

celei de a doua ediții a „Da
ciadei" să obținem rezultate cu 
care să ne mindrim. Știți cum 
aș caracteriza stadiul in care 
ne aflăm la schi ? Trecem de 
la manufactură la producția in
dustrială, de la 
..doage" de lemn la 
fond, pentru performanță, 
la pîrtii improvizate, la piftii 
tehnice, care vor fi dotate cu 
transport pe cablu. Altfel spus, 
trecem de la cantitate la cali
tate. Și nu orice fel de calitate.

— Puncte se pot obține și la 
sanie, alt sport de iarnă...

— Am pornit o largă campa
nie pentru dezvoltarea acestui 
sport. Vom obține cîteva sănii 
de competiție dar pină atunci 
vom lărgi baza de masă. In a- 
cest domeniu sintem ajutați de 
Consiliul județean al organiza
ției pionierilor și șoimilor pa
triei. Vom dezvolta și patinajul. 
Rezultate vom avea dacă, așa 
cum se spune la 
nilul bistrițe an o 
sau patinele lui". 
vem. iar în anul 
venit mai curind 
Terenurile de handbal și de vo
lei in aer liber vor deveni pa
tinoare naturale. O bună parte 
din timpul liber al elevilor și 
tinerilor din întreprinderi tre-

tradiționalele 
schiul de 

De

noi, „tăt co
să aibă sania 
Că dealuri a- 
ăsta zăpada a 
ca altă dată.

buie petrecut pe gheață ți pe 
zăpadă.

— In „Daciada albă“ sînt in
cluse și alte sporturi : popicele, 
tenisul de masă, șahul.

— Pentru toate s-a creat o 
bază materială satisfăcătoare. 
Avem, pentru moment, popica
rii mai puține, dar le vom ex
ploata intens. „Cuglele" a fost 
un sport de tradiție in jude
țul nostru ți sintem hotăriți să 
reinnoim firul rezultatelor fru
moase. Cit privește tenisul de 
masă, la această oră nu există 
comună in care să nu se prac
tice acest sport. Fiecare asocia
ție sportivă a fost dotată cu 
1—2 mese, iar in cartierele Bis
triței au apărut mese de beton, 
pe care se poate juca Încă din 
acest an au fost angrenate in 
concursul județean peste 20 de 
asociații. Au cîștigat sportivii 
din comunele Telciu și Draniș
te. La șah, rezultatele de anul 
trecut ne dau speranțe pentru 
alte performante notabile.

— Așadar, bază materială, a- 
veți, măsuri organizatorice s-au 
luat și există, după cite ne-am 
dat seama, hotărîrea de a mo
biliza mase cit mai mari de 
participan'ți la cea de a doua 
ediție a „Daciadei". O concluzie 
la discuția noastră 1

Tovarășul Gh. Băloț 
vicepreședintele 
cîteva clipe pe 
răspunde :

— Bistrițenii 
această etapă de iarnă 

din semianonimatul 
Rezultatele le vom 
primăvară. Pentru noi,

prim-
C.J.E.F.S., stă 
gînduri. apoi

sînt hotăriți ca
încă din 
să iasă 
sportiv, 
vedea la . 
binecunoscutul proverb „Toam
na se numără bobocii" va fi 
transformat : „Vom număra 
«bobocii... performanței» la pri
măvară".

LADIȚA
[La copii și juniori trebuie să fii și antrenor, și
Cu 11 puncte la jumătatea între

cerii, echipa de juniori Jiul Pe
troșani a căpătat dimensiuni noi, 
depășind cu mult condiția ei mai 
veche dnd după 17 etape abia 
reușea un singur punct pricăjit. 
Cu convingerea că această creș
tere valorică nu reprezintă nu
mai o simplă coincidență crono
logică eu aducerea, în acest se
zon, la drma echipei a lui Gogu 
Tonca, l-am invitat pe fostul 
fundaș central în acest colț de 
pagină, pentru explicații :

— însăși aducerea mea, spune 
Tonca, a unui jucător care a a- 
părat io ani culorile 
ale „minerilor" din 
reprezintă o confirmare 
bării atitudinii clubului 
resortul juniori.

— Cu alte cuvinte.'.T
— La noi, juniorii, ca 

retul-speranțele“ care i-a-ti prece
dat, erau suportați doar ca o 
obligație administrativă. O men
talitate stranie, după care toate 
eforturile trebuiau să salveze 
doar „ziua de azi", evideast tn 
detrimentul perspectivei, a făcut 
ca, în 12 ani, doar Marincan și 
Dobrescu să fie promovați din 
proprie pepinieră.

— Ce s-a schimbat în momentul 
de față ?

— Mi-am zis că din momentul 
angajării trebuie să acopăr, la 
rîndul meu. încrederea cu care 
am fost onorat. Avînd, îmi place

alb-negru 
Petroșani, 
a schim- 

i țață de

și „tine-

sâ cred, bunăvoința, devotamen
tul și energia care m-au caracte
rizat ca jucător, dar fiind no
vice în noua calitate, ușor des
cumpănit, cu alte cuvinte, m-am 
dus acasă la moș Vasile Lazărs 
decanul de vîrstă al antrenorilor 
din Valea Jiului. „Ce să fac 
l-am întrebat. „Să nu. te lași", 
mi-a răspuns, „dacă cineva 
dă afară pe ușă, tu să intri pe 
reastră I" Și așa se face că 
tr-o deplasare, la Bacău, am 
ceput să trag de o lădiță 
mere, eu de un capăt al ei, pen
tru băieții mei, iar cei de la e- 
chipa mare, de celălalt capăt, 
pentru consacrați. Și tot așa se 
face că, după oarecari insistențe, 
s-a pornit la amenajarea unui 
nou teren cu zgură, pe o supra
față cu bălării din spatele tri
bunei 1.

— Cum argumentezi cele 11

te 
fe- 
în- 
în- 
cu

MIMIOIBÂl : „CUPA F. €.
La sfîrșitul acestei săptămîni 

' (vineri și sîmbătă), clubul pi- 
teștean va organiza ediția a 
IV-a a competiției de minifot- 
bal dotată cu „Cupa F. C. Ar
geș". La actuala ediție — care 
se va desfășura pe două cate-

LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ
NUMAI astAzi și mîine mai 

puteți procura bilete pentru UL
TIMA TRAGERE LOTO din a- 
cest an, care va avea loc vineri 
22 decembrie. ATRACTIVITATEA 
deosebită a tragerilor săptămî- 
nale LOTO o constituie, desigur, 
regularitatea marilor câștiguri în 
autoturisme și bani. Dintre suc
cesele lunii curente menționăm 
AUTOTURISMELE ..Dacia 1300" 
obținute de Sterian Melniceanu 
din Huși (la tragerea din. 1 de
cembrie) și. respectiv. Lenuța 
Ciotic din Năvodari (la tragerea

din 8 decembrie), ambele pe va
riante achitate 100%. De aseme
nea, se remarcă cele cinci CÎȘTI- 
GURI IN bani de la categoria 
a n-a. a câte 22 330 lei fiecare, 
la tragerea din 1 decembrie. A- 
șadar, un bilanț edificator și, în 
același timp, o invitație pentru a 
vă încerca și dv sansele la UL
TIMA TRAGERE LOTO obiș
nuită din acest an !

TRAGEREA PRONOEXPRES de 
astăzi, 20 decembrie, va j>uitea fi 
urmărită în direct, pe micul e- 
cran, începînd de la ora 17,45.

mamă, și tată]
din clasament, clădite pe 
pe care-1 știam gol ?

puncte 
un loc . „

— Printro selecție amplă, prin 
disciplină și muncă, prin contu
rarea unei idei, tactice. Prin vi
zite acasă și la școală, prin as
cultarea păsurilor, pentru că la 
copii și juniori trebuie să fii și 
antrenor, și mamă, și tată. Căci, 
altminteri, ca să alergi niște puș
tani, nu ar fi un lucru prea 
greu

— „Vine" ceva de jos în sus ?
— Dacă colaborarea cu condu

cerea se va netezi și mai mult, 
mijlocașul Georgică Irode, fun
dașul Florin Focșan 
Miltiade Gîtan 
rind în prima 
părinților lor. 
șani nu prea 
ultima vreme.

Irode, 
și „vîrful" 

vor juca în cu- 
echipă, în fața...

Ceea ce la Petro- 
s-a întîmplat în

Ion CUPEN

ARGEȘ1, EIHJIA A iv-a
gorii de vîrstă. 11 și 12 ani — 
vor participa echipele " 
tehnica
Craiova,
C.S. Tirgoviște, Școala generală 
nr. 11 Pitești (unde există clase 
speciale de fotbal) și F.C; Argeș.

Poli-
Iași. Universitatea
A.S.A. Tg. Mureș,

CIȘTIGURILF. CONCURSULUI 
PRONOSPORT DIN 17 

DECEMBRIE 1978
Categoria I : (13 rezultate) 1 

variantă 100% autoturism Dacia 
1300 și 3 variante 25% a 17.500 
lei ; categoria a II-a: (12 re
zultate) 42,25 variante a 6.019 
lei ; categoria a IlI-a : (11 re
zultate) 539,50 variante a 777 
Iei. Autoturismul Dacia 1 300 
de la categoria I a fost ob
ținut de participantul JOO 
FRANCISC din Mediaș, județul 
Sibiu.



START BUN AL ECHIPEI FEMININE ECHIPELE DE FOTBAL ALE ISRAELULUI Șl ROMÂNIEI
DE ȘAH A ROMÂNIEI 

ÎN MECIUL CU FORMAȚIA BULGARIEI
AU TERMINAT LA EGALITATE

• Repriza a doua, partea cea mai spectaculoasă a meciului
• Intrarea lui Sian și Voicilâ a mărit forța ofensivă a echipei

noastre
în saloanele hotelului „Mon

tana" din Sinaia, gazdă tradi
țională și ospitalieră a unor 
mari întreceri de șah. a înce
put meciul dintre formațiile 
feminine ale Românii și Bul
gariei.

Se Joacă la 8 table, șase de 
senioare și două de junioare, 
sistem Scheveningen (fiecare 
cu fiecare), făcîndu-se clasa 
mente separate.

în prima rundă, deși au avut

COMPONENȚA NOULUI
BIROU F.I.D.E.

PARIS (Agerpres) — De la se
cretariatul Federației internațio
nale de șah (F.I.D.E.) s-a anun
țat componența noului Birou al 
acestui lor sportiv. Președintele 
FJ.D.E. este marele maestru da
nez Fricderik olafsson, ales în 
această funcție cu prilejul recen
tului Congres al F.I.D.E. de Ia 
Buenos Aires, iar ca vicepreșe
dinți au fost numiți F. Campo- 
manes (Fillpine), F. Prensis (Ca
nada), R. Belkadi (Tunisia) și 
K. Jungwirt (Austria). In funcția 
de secretar al federației interna
ționale a fost realeasă Ineke Bak
ker (Olanda).

BOBERII ROMÂNI,
Desfășurat în Austria, pe 

pista olimpică de la Igls, con
cursul internațional de bob — 
4 persoane „Baltina Kup“ a 
prilejuit reprezentanților Româ
niei o comportare meritorie, ei 
clasîndu-se pe locul 3 într-o 
companie deosebit de selectă: 
41 echipaje din 9 țări : Austria, 
Canada, Elveția, R. F. Germa
nia, Italia, Japonia, România, 
S.U.A. și Suedia. Printre piloți 
s-au aflat celebrități ale aces
tui sport, ca, de pildă, Erich 
Schărer, Peter Schărer, Fritz 
Sperling, Hanș Hiltebrand ș.a.

Nashville, capitala statului 
Tennessee (S.U.A.), renumită 
peste Ocean pentru faimoșii 
cîntăreți de muzică pop, are 
din luna august a acestui an o 
nouă faimă mondială, prilejuită 
de succesele cu totul deosebi
te ale înotătoarelor sale la cel 
de al 3-lea campionat al lu
mii. De aici au plecat în vară, 
spre Berlinul Occidental, Tra
cy Caulkins și Joan Tenning- 
ton, care au colecționat nu mai 
puțin de 6 titluri supreme din 
cele 14 puse în joc I La timpul 
c.uvenit, presa de specialitate 
din întreaga lume a marcat 
evenimentul respectiv, subli
niind comportarea excepțională 
a tinerei Caulkins care, la pri
mul ei campionat mondial, a 
dobîndit — performanță unică 
— 5 medalii de aur 1

Cine este noua stea a înotu
lui mondial, care a preluat 
cununa Korneliei Ender, de- 
terminlndu-i pe ziariștii de pe 
întreg globul s-o desemneze ca 
sportiva nr. 1 a anului ? Are 
numai 15 ani, 1,72 m și 50 kg | 
înoată de la virsta de 8 ani și 
face parte (alături de alți a- 
proximativ 150 de înotători) 
din Nashville Aquatic Club, 
încă de la 12 ani deținea toa
te recordurile S.U.A. la cate
goria sa de vîrstă în probele 
de bras, fluture și mixt. Cu 
două săptămîni înaintea cam
pionatelor mondiale, Ia Wood-

PE GHEAȚĂ ȘI PE ZĂPADĂ
LA HOCHEI (JUNIORI) : 

ROMÂNIA - UNGARIA 8-2

Selecționatele de juniori ale 
României și Ungariei s-au întîl- 
nit într-un joc amical de hochei 
pe gheață desfășurat La Miskolc. 
Hocheiștii români au obținut 
victoria cu 8—2 (1—0, 5—2, 2—0). 
Golgeterul echipei române, To
dor, a marcat 4 goluri.
• Turneul dotat cu „Cupa Iz

vestia", care se desfășoară la 
Moscova, a continuat cu meciul 
dintre echipele U.R.S.S. și Fin

piesele negre, jucătoarele noas
tre au donrnat întrecerea. 
Polihroniade a cîștigat la Bo- 
iadjeva, Teodorescu la Donce- 
va, Jîcman la Slatanova și 
Kantor la Nestorova. Partidele 
Savova — Nuțu și Lemaciko — 
Baumstark s-au terminat remi
ză, astfel că echipa de senioare 
a României conduce după pri
mul tur cu scorul de 4—1.

în întrecerea junioarelor, Ilie 
a învins-o pe Zvetkova iar 
Pogorevici a întrerupt a doua 
oară, într-o poziție ceva mai 
bună, partida cu Voiska.

ROMÂNIA — SUEDIA
18-17, LA HANDBAL
Turneul masculin de handbal 

care are loc în aceste zile în 
orașele Schwerin și Wismar din 
R.D. Germană a continuat ieri 
cu jocurile etapei a 3-a. Intr-unui 
din cele mai echilibrate și mai 
disputate meciuri, selecționata 
României, jucînd bine în ultime
le 15 minute, a învins cu 18—17 
(9—10) reprezentativa Suediei. Al
te rezultate : R. D. Germană I 
— Ungaria 16—15 (9—9), R. D.
Germană II — Polonia 23—18 
(11-11).

LOCUL 3 LA IGLS
Echipajul român, pilotat de 

Dragoș Panaitescu și avînd ca 
echipieri pe Gheorghe Lixan- 
dru, Dorel Cristudor și Sandu 
Mitrofan, s-a clacat pe locul 3, 
după boburile pilotate de elve
țienii Erich și Peter Schărer. 
Iată, dealtfel. clasamentul 
fruntașilor : 1. Elveția I (pilot 
E, Schărer) 3:40,57 • 2. Elveția 
n (P. Schărer) 3:40,89 ; 3.
România (D. Panaitescu) 
3:41,59 ; 4. Austria I (F. Sper
ling) 3:41,68 ; 5. Italia (R. Jory) 
3:41,71 ; 6. Elveția III (H. Hil
tebrand) 3:41,86.

TRACY CAULKINS A PRELUAT 
CUNUNA KORNELIEI ENDER

lands (statul Texas), a cîștigat 
7 titluri (!) de campioană a 
Statelor Unite și a corectat un 
record mondial (2:15,09—200 m 
mixt), performanță de aseme
nea unică în istoria competi
ției, ce fusese intr-un anumit 
fel anunțată de seria recordu
rilor (în bazin scurt) realizate

TRACY CAULKINS

de Tracy In luna aprilie 
69,16—100 m bras, 2:29,62—200 
m bras, 2:13,37—200 m mixt). 
„Tocmai aceste rezultate — re
cunoaște Caulkins — mi-au dat 
încrederea că pot mai mult, 
forța de a învinge duritatea 
antrenamentului și convingerea 
câ pot deveni campioană a lu
mii".

Dar sportiva americană a 
reușit în final incomparabil 
mai mult decît își propusese: 
trei titluri, cu record mondial,

landei. Hocheiștii sovietici au 
cîștigat cu 4—î (2—1, 1—0, 1—0).
• La Pekin, selecționata olim

pică a Finlandei a învins cu 
12—1 echipa R.P. Chineze, iar 
Japonia a dispus cu 4—3 de 
formația olimpică a R.F. Ger
mania.

„CUPA MONDIALĂ" LA SCHI
La Val d’lsăre (Franța), în 

cadrul competiției internaționale 
de schi „Criteriul primei zăpezi", 
s-a desfășurat o probă feminină 
de slalom uriaș, contînd pentru

TEL AVIV, 19 (prin telefon). 
Pe stadionul Bloomfield din loca
litate, în prezența a peste 15 000 
de spectatori, echipele Israelului 
și României au terminat la ega
litate, după o partidă care a a- 
vut partea sa cea mai atractivă 
in repriza a doua, n-ai ales după 
ce gazdele au deschis scorul. în 
prima parte am asistat la un joc 
destul de cursiv, dar cu puține 
faze de poartă, datorită pruden
ței în angajare a ambelor linii 
de atac in momentele dificile. 
Această primă repriză ne-a pre
zentat o echipă locală Intr-o bu
nă organizare tactică, fapt care 
confirmă victoria cu 2—0 in fața 
Olandei, în martie, și succesul din 
partida recentă cu Belgia (1—0). 
Formația antrenată de E. Schaf
fer joacă modern, se acoperă 
foarte bine în apărare șl are des
tulă mobilitate pentru a apărea 
cu forțe Importante în acțiunile 
ofensive. Primul act a fost mar
cat, dealtfel, de o superioritate 
teritorială a fotbaliștilor echipei 
gazdă, ei fiind mai des In apro
pierea porții lui Coman. Cu toa
te acestea, am notat doar două 
acțiuni mai periculoase (min. 23 
— Ben Tovlm șutează puternic, 
dar Coman salvează și min. 38, 
cînd Dampti reia periculos din 
corner, Coman intervenind în ul
timă instanță). Echipa noastră a- 
vusese o bună ocazie în min 15, 
cînd Vigu a șutat plasat. Haviv 
a respins în fața lui Cămătarii, 
dar acesta a ratat golul. In min. 
18 am asistat la o frumoasă ac
țiune Boloni — Iordănescu — Râ- 
lulescu, dar acesta din urmă a 
întîrzlat cu o fracțiune de secun

IN „SUPERCUFA EUROPEI*
F.C. LIVERPOOL -
S.C. ANDERLECHT

1-0 LA PAUZĂ
Aseară, la Liverpool, echipa lo

cală F. C. Liverpool a întîlnlt în 
meci revanșă pentru „Supercupa 
Europei" la fotbal, formația S.C. 
Anderlecht.

La pauză gazdele conduceau cu 
scorul de 1—0.

Partida de aseară a fost con
dusă de o brigadă de arbitri din 
România, avîndu-1 la centru pe 

N. Raînea, iar la linie pe N. Petrl- 
ceanu și C. Dinulescu.

în probe individuale (2:14,07— 
200 m mixt, 4:40,83—400 m mixt 
și 2:09,87—200 m fluture) și al
te două succese cu ștafetele 
S.U.A. Toate aceste victorii 
sînt legate și de numele antre
norului principal al clubului, 
Paul Bergen, fost profesor de 
gimnastică, diplomat în... belle- 
arte, care de 14 ani caută me
tode de antrenament pentru 
înotătoare. „Ceea ce lucrează 
Caulkins — spune Bergen — 
face la noi toată lumea : dimi
neața, un antrenament de două 
ore (6 km) in bazin de 50 m, 
după-amiază trei ore (8—9 km) 
în bazin de 25 yarzi. în plus, 
de trei ori pe săptămînă lucru 
intens cu aparate speciale pen
tru dezvoltarea musculaturii. 
La noi, toate fetele sînt înalte 
(peste 1,70 m), suple (cel mult 
55 kg) și au o musculatură 
deosebită care nu cîntăreșle 
mult... Am impus tuturor un 
regim alimentar pur și simplu 
draconic ; cine nu-1 respectă, 
nici nu se mai prezintă la an
trenament. întotdeauna am ex
plicat fetelor că nu am nevoie 
de... «pisici sătule care n-au 
poftă să se bată», și ele m-au 
ascultat. De aceea au și ajuns 
la asemenea rezultate. Și cum 
pofta vine... răbdînd, sînt con
vins că atît Caulkins, cît și ce
lelalte fete pot înota șl mai 
repede !"

Adrian VASILIU

„Cupa Mondială**, care a fost 
cîștigată de vest-germana Chris
ta Kinshoffer. Pe locurile urmă
toare s-au situat Hanny Wenzel 
(Liechtenstein) și Marie-Therăse 
Nadig (Elveția). Cunoscuta cam
pioană austriacă Annemarie Mo- 
ser-Proll s a clasat pe locul 1'0 !

Tradiționala competiție de 
schi de la Maribor, care a cu
prins o probă de slalom dotată 
cu „Trofeul Pohorje“. a fost 
cîștigată de sportivul bulgar Pe- 
tar. Popanghelov. urmat în cla
sament de italianul Bernardi și 
de francezul Hardy. 

dă șl Jerusalem a respins in cor
ner. In min. 33, după o reușită 
acțiune Dobrln—Romllă. ieșeanul 
a centrat foarte bine, dar Iordă
nescu a reluat cu capul alături, 
de la numai 4 m !

Repriza a doua, aplaudată de 
public, avea să fie mult mai 
spectaculoasă. Chiar de la în
ceput, ambele echipe se anga
jează în atac și forțează cu mai 
multă convingere apărările adver
se. In min. 50, un șut al lui 
Avitan îl obligă pe Coman să 
respingă în corner. Un minut mai 
tîrziu, la un corner executat de 
Rădulescu, Sameș reia cu capul, 
peste poartă. In min. 51, fotbaliș
tii israellcnl deschid scorul. 
MALMILIAN șutează nu prea pu
ternic, de la 25 m, Coman plon
jează bine pe direcția mingii, dar. 
in clipa în care se pregătea să 
intre in posesia balonului, acesta 
se lovește de un smoc de iarbă 
(terenul a prezentat numeroase 
neregularități) și intră în plasă, 
pe direcția opusă plonjonului. Din 
acest moment, fotbaliștii români 
realizează cea mai bună perioa
dă de joc. Ei atacă cu toată 
convingerea, împingînd formația 
gazdă în careu. Introducerea lui 
Voldlă (min. 56) și mal apoi a 
lui Stan (min. 74) în locul lui 
Dobrln și, respectiv, Cămătaru, 
dă mal multă vigoare atacului.

CUPA U.E.F.A. SUB
Conxiderată a fi cea de a treia 

competiția a continentului, Cupa 
U.E.F.A. (fosta Cupă a orașelor tîr- 
guri și Cupa europeana a țirgurilor) 
compensează această clasificare prin 
angrenarea celui mai mare nu mâr 
de competitoare : 64 (la fel cît adu
nă C.C.E. și Cupa Cupelor împreună). 
Și. fapt deloc de neglijat, multe din 
aceste echipe înscrise în Cupa 
U.E.F.A. se recrutează dintre cele 
oare, constant, se numără printre 
cele mai bune în campionatele na
ționale. lată numai cîteva exemple 
care susțin această afirmație : C. F. 
Barcelona, Borussia Monchenglad- 
bach, Dukki Praga, Manchester City, 
Valencia, Milan, Ajax Amsterdam și 
multe akele.

Este adevărat că numărul de în
scrieri care se acordă fiecărei țări 
continuă să fie stabilit pe baze 
oarecum relative, deoarece U.E.F.A. 
le distribuie pe temeiuri mai mult 
sau mai puțin obiective, în funcție 
de comportarea echipelor reprezen
tative ale țârilor respective. Pe an 
asemenea criteriu, unele federații 
naționale beneficxszâ indirect de 
avantaje pentru echipele de efub, în
scriind 4 sau 5 echipe, în timp ce 
altele au cîte una sau două. înce
pi nd din anul 1960, însă, forul eu
ropean va stabili numărul partici
pantelor fiecărei P« criteriu
logic și mult mai fidel față de reo- 
titate, pe baza oomportârii in timp 
(în ultimii 8 ani) a re prezenta nte- 
k>r lor în cele trei competiții euro
pene.

CINE SE GÎNDEA LA BASTlA ?
Puțini sînt cel care ou prevăzut ca

lificarea echipei Corsica ne pînâ In fi
nala Cupei U.E.FA. Dar echipa an
trenorului Cahuzae, în care au stră
lucit Internaționalul olandez Rep 
(descoperirea lui Ștefan Covaci pe 
cînd era la Ajax I), mijlocașul ofen
siv Krimaud și atacantul Papi (aces
ta din urmă fiind singurul jucător 
selecționat de Hidalgo pentru echipa 
„Cocoșului galic" la „El Mundial"), 
a depășit toate așteptările, mizînd 
pe jocul ofensiv și lipsit de com
plexe în fața oricărui adversar. Astfel. 
Bestia a surclasat pe F. C. Cari 
Zeiss Jena, solida formație a interna
ționalului Vogel, cu 7—2. Apoi, 
în semifinale, a trecut de cealaltâ 
echipă-surpriză a competiției. Gras
shoppers Zurich (1-0 și 2-3), rezis-

JOCURILE SPORTIVE ASIATICE
BANGKOK, 19 (Agerpres). Cea 

de a 8-a ediție a Jocurilor spor
tive asiatice se apropie de 
sfîrșit.

In turneul de fotbal echipa 
R.P. Chineze a învins cu 4—1 
selecționata Tailandei.

în turneul masculin de baschet 
echipa R.P. Chineze a întrecut 
cu 115—80 selecționata R.P.D. co
reene.

Alte rezultate din competiția 
de atletism : 800 m (f) — Zutshi 
(india) 2:07,7 ; 200 m (f) — Lao- 
pinkarn (Tailanda) 24,81 ; 1500
m (m) — Takasai (Japonia)
3:47,5 ; trlplusalt — Nakanishi 
(Japonia) 16,56 m ; înălțime (m)
— Sakamoto (Japonia) 2,20 m;
greutate (f) — Sen Li-ciuan (R.P. 
Chineză) 17,70 m ; 3 000 m (f)
— Kim Ok Sun (R.P.D. Core

TELEX • TELEX 9 TELEX • TELEX • TELEX
HANDBAL • La Reykjavik. în 

meci masculin : Islanda — Da
nemarca 13—16 (4—8)

NATAȚIE • La Essen, vest- 
germanul Gerald Moerken a 
realizat cea mai bună perfor
manță mondială în bazin acope
rit (25 m) 1a 100 m bras cu

1-1 (O-Oj
deoarece proaspeții selecționa^ 
joacă cu mai multă ardoare si 
eficacitate. In min. 63. Romiiâ aro 
o acțiune personală insistentă, pe 
care Cohen o oprește la 4 m de 
poartă, acordind corner. Ta min. 
69, Rădulescu execută un corner 
și Voicilă reia puternic în picio
rul portarului Haviv. în ruin. 77, 
jucătorii noștri egalează dintr-o 
acțiune a celor doi intrați in joc. 
Voicilă șutează extrem de puter
nic de la 20 m, Haviv re-pin-e 
și STAN reia, cu capul, „la pă
ianjen". Presiunea continuă. In 
min. 82, fotbaliștii noștri au o. 
nouă ocazie, la un atac condus* 
de Rădulescu și Iordănescu. Un 
minut mai tîrziu, emoții la poar
ta noastră, cind. la o greșeală a 
fundașilor centrali. Avitan e sin
gur cu Coman, dar acesta inter
vine excepțional, respingind cu 
piciorul.

Arbitrul austriac Franz Linz a 
condus bine, ajutat cu corectitu
dine de tușierii locali M. Aske- 
nazi și S. Haron, următoarele 
formații :

ISRAEL : HAVIV — Bar. CO
HEN, JERUSALEM, Einstein — 
Șum, MALMILIAN, Avitan (rnin. 
84 Kirat) — Dampti, BEN TO- 
VIM (min. 84 O. Machmes), Neu
man.

ROMANIA : COMAN — B. Gri- 
gore, Sameș, Ștefănescu. VIGU
— Romilă, Boloni, IORDĂNESCU
— Dobrin (min. 56 VOICILĂ). Că
mătaru (min. 74 STAN), Rădu
lescu.

Eftimie IONESCU

SEMNUL OUTSIDERELOR

spre deosebire de celelalte cupe eu
ropene, în doua manșe) in fața re
numitei reprezentante a fotbalului 
olandez, P.S.V. Eindhoven (căra ki 
data finalei cîștigase și campionatul 
țării). Și chiar dacă a pierdut in al 
doilea meci cu 3-0 (în tur 0—0), *- 
chipa franceză a rămas performera 
ediției 1977—78. Se cuvine, evident, 
să subliniem siguranța cu care s-a 
impus cîștigătoarea competiției, echi
pa internaționalilor W. și R. van der 
Kerkhof, precum și excelentul arbitraj 
prestat în finala de la Eindhoven de 
brigada română compusa die N. Rai» 
nea — C. DâmUescu și F. Co.'ați.

REVINE DUKLA 
PE PRIMUL PLAN ?

Deși echipa lui Dobrin a dșfgal 
— in ediția ia zi — pri
mul meci oca să (2—1) în compo- 
nia coechipierilor lui Kempes, avan
tajul s-a dovedit insuf cient pentru 
cc H fi corea (2—5) In tarul l«i. Dar și 
Valencia s-a oprx în tu rol următor, 
pierzînd Ic West Bromwkh Albioa. 
Una drn revelațiile actualei edțil 
este Honved Budapesta care, după 
ce a eliminat pe Politehnica Timi
șoara (4—0, 0—2), a scos d‘-n compe
tiție pe Ajax Amsterdam. O frumoa
să comportare a avut și Dai la 
Praga, care s-a impus în fața a două 
echipe cu „firmă". Everton și V.f.B, 
Stuttgart, în meciul cu ultima remon- 
tind handicapul unei infringeri de 1—4 
(în retur 4—0 I). La polul opus s-a 
situat „11"-le lui Rivera, A. G nriran, 
care, după un scor egal pe teren 
propriu (2—2). cu Manchester City, a 

• fost surclasată în retur (0-3). Per
formanța echipei din Manchester n-a 
putut fi reeditată de această ech’oâ 
engleză. Arsenal, care c fost obfo- 
gato sâ accepte un meci egal oe 
teren propriu cu Steaua Roșie Bel
grad, părăsind competiția.

Paul SLĂVFSCU 
Ion OCHSENFELD

eană) 9:24.87 : 100 m (m) —
Jaesuvaparp (TaLLanda) 10,44 ; 
lungime (f) — Ciu Va (R.P. Chi
neză) 6,28 m ; 400 mg (f) —
Cian Hsin (R.P. Chineză) 61.32 ; 
©uliță (f) — Iao Jui-in (R.P. Chi
neză) 57,22 m. Proba de maraton 
a fost cîștigată de atletul japonez 
Minetem Sakamoto. cronometrat 
pe 42,195 km. in timpul de 2 h 
15:29,7. Medaliile de argint și 
bronz au fost cucerite de Cio 
Ciang Sob și Ko Ciun Son. ambii 
din R.P.D. Coreeană

Cîteva rezultate de la înot : 
100 m liber (f) — Sachiko Ya- 
mazaki (Japonia) 60.30 ; 109 m
fluture (f) — Yaoue Hatsude
(Japonia) 63,56 ; IM m fluture 
(b) — Kayama (Japonia) 58.41 ; 
100 m liber (b) — Yanagidate
(Japonia) 54,01.

61,00. Moerken cîștigase și proba 
de 209 m bras In 2:15,6.

TENIS • în turneul de la Syd
ney, Vilas l-a eliminat cu 6—2, 
6—3 pe Letcher. Alte rezultate : 
Stone — Noah 6—1, 6—7, 7—6 ; 
Sadri — Tiriac 7—6, 6—3 ; Sher
wood — Nonamara 6—3, 6—0.
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