
PLENARA
CONSILIULUI NATIONAL 
AL OAMENILOR MUNCII

Sub președinția tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, președinte
le Consiliului Național al Oa
menilor Muncii, s-au desfășu
rat miercuri, la Ateneul Ro
mân, lucrările Plenarei Consi
liului Național al Oamenilor 
Muncii.

La lucrări au luat parte to
varășii Iosif Banc, Gheorghe 
Cioară, Lina Ciobanu, Constan
tin Dăscălescu, Gheorghe Oprea, 
Gheorghe Pană, Virgil Trofin, 
Ilie Verdeț, Ludovic Fazekaș.

_ Plenara Consiliului Național 
al Oamenilor Muncii a luat in 
dezbatere următoarele docu
mente :

1. Raportul privind modul 
cum își desfășoară activitatea 
organele de conducere colectivă 
din centrale industriale și în
treprinderi.

2. Raportul privind angaja
mentele de depășire a planului 
de producție industrială pe a- 
nul 1979.

3. Planul de acțiune pri
vind organizarea și desfășura
rea adunărilor generale ale oa
menilor muncii din perioada 
ianuarie-februarie 1979.

4. Propunerile privind orga
nizarea întrecerii socialiste pe 
anul 1979.

5. Programul privind extin
derea aplicării reducerii săp- 
tămînii de lucru pe anii 1979 
— 1980.

6. Proiectul de Lege privind 
obligația personalului muncitor 
încadrat în funcții de răspun
dere de a declara bunurile de 
valoare proprietate personală.

7. Planul de muncă al Con
siliului Național al Oamenilor 
Muncii din industrie, construc
ții și transporturi pe perioada 
decembrie 1978 — decembrie 
1979.

Pe marginea documentelor 
înscrise la ordinea de zi a 
plenarei au luat euvintul to
varășii Mircea Ballazescu. mai
stru principal la întreprinderea 
minieră „Vulcan", Gheorghe 
Rădulescu, director general al 
Centralei industriale de metale 
neferoase Slatina, Traian Ber- 
becaș, lăcătuș la întreprinderea 
de vagoane Arad, Mihail Flo- 
rescu, ministrul industriei chi
mice, Irina Szabo, filatoare la 
întreprinderea textilă ,.O!tul“- 
Sfintu Gheorghe, Gheorghe Ma
rinescu, director la Trustul de 
construcții industriale Bucu
rești, Roman Lupaș, maistru la 
întreprinderea de transporturi 
auto Cluj, Romulus Țecheră. 
director general al Centralei 
industriale de producere a e- 
nergiei electrice și termice. Pe
tre Lazăr, maistru foraj. Trus
tul de petrol Moinești, județul 
Bacău, Traian Șchiopu, maistru 
principal la Combinatul de 
lianți și material refractar Turda, 
Sofia Klein, muncitoare filatoare 
la întreprinderea textilă Cisnă- 
die-Sibiu, Florian Giurcă, mai
stru oțelar la Combinatul si
derurgic Hunedoara, Vasile Sta- 
nimir, muncitor constructor la 
Șantierul naval Galați, Ion Ni-

0 NOUĂ DOVADĂ A GRIJII PARTIDULUI 
PENTRU DEZVOLTAREA CONTINUĂ 

A EDUCAȚIEI FIZICE Șl SPORTULUI
întregul activ al mișcării 

sportive a luat cunoștință cu 
un deosebit interes că in șe
dința de marți a Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., desfășurată sub preșe
dinția tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretarul general 
al partidului, a fost examinat 
modul în care s-a organizat 
și desfășurat prima ediție a 
competiției naționale „Daciada", 
menită să asigură dezvoltarea 
intensă și multilaterală a edu
cației fizice și sportului de 
masă, atragerea maselor largi 
de oameni ai muncii la practi
carea sistematică a exercițiilor 
fizice, sportului și turismului.

Toți activiștii organelor și 
organizațiilor sportive, ai fac
torilor cu răspunderi și atribuții 
in domeniul sportului văd în 
aceasta o nouă dovadă a grijii 
deosebite pe care conducerea 
partidului, personal secretarul 
general al partidului, o mani
festă permanent pentru dezvol
tarea educației fizice și spor

colescu, prim-adjunct al minis
trului transporturilor si teleco
municațiilor, Alexandru Roșu, 
adjunct al ministrului indus
triei construcțiilor de mașini. 
Martin Nagy, șef echipă la 
Combinatul chimic Tîrnăveni, 
Viorel Ștefănescu, președintele 
Comitetului Uniunii sindicate
lor din metalurgie și construcții 
de mașini, Mihai Hirjău, secre
tar al Comitetului Central al 
Uniunii Tineretului Comunist, 
Aurel Răican, șeful Departa
mentului aviației civile. Tran
dafir Cocârlă, ministrul energiei 
electrice.

Plenara a dezbătut pe larg 
activitatea desfășurată de or
ganele de conducere colectivă 
ale centralelor industriale și în
treprinderilor în anul 1978, mo
dul in care an fost asigurate 
condițiile pentru realizarea pla
nului de producție și angaja
mentelor suplimentare asumate 
de oamenii muncii in întrece
rea socialistă pe anul 1979.

Evidențiind succesele obținu
te de oamenii muncii pe primii 
trei ani ai cincinalului, plena
ra a subliniat că în centrul 
activității organelor de condu
cere colectivă, a muncitorilor, 
tehnicienilor și inginerilor, a 
tuturor celor ce muncesc, fără 
deosebire de naționalitate, tre
buie să stea îndeplinirea în 
cele mai bune condițiuni a pre
vederilor planului pe 1979 la 
toți indicatorii. S-a apreciat că 
trebuie luate măsurile necesare 
pentru punerea in funcțiune, la 
termenele stabilite, a noilor o- 
biective economice, pentru re
alizarea integrală a producției 
fizice in sortimentele prevăzu
te in plan și Ia nivelurile ca
litative corespunzătoare.

Plenara a cerut consiliilor 
oamenilor muncii din toate u- 
nitățile economice să acorde o 
atenție deosebită folosirii ra
tionale, cu maximum de efi
ciență, a materiilor prime și 
materialelor, reducerii consu
murilor de combustibili și e- 
nergie, inclusiv prin adopta
rea de tehnologii noi care să 
determine o diminuare simți
toare a acestor consumuri.

Totodată, s-a relevat necesi
tatea de a se lua măsuri ho- 
tărite pentrn introducerea mai 
rapidă in producție a cuceri
rilor științei, a rezultatelor 
cercetării, a tehnologiilor mo
derne, condiție esențială pen
tru creșterea eficienței econo
mice, reducerea cheltuielilor 
materiale, sporirea productivi
tății muncii, pentru trecerea la 
o calitate nouă, superioară a 
întregii activități economice.

Plenara a subliniat impor
tanța generalizării, incepind 
m anul 1979, a noul ni meca
nism economic, a punerii la 
baza întregii activități econo
mice a principial ui autoconda- 
cerii muncitorești și al auto- 
gestiunii, în vederea creșterii 
mai rapide a valorii nou 
create, a venitului național, a- 
sigurindu-se astfel dezvoltarea
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tului, activități de interes na
țional. Prezența acestui punct, 
alături de alte probleme deo
sebit de importante, pe bogata 
ordine de zi a ședinței Comite
tului Politic Executiv al C.C. 
al P.CJL, ca și prețioasele in
dicații care au fost date și 
cu acest prilej slujitorilor miș
cării sportive, mobilizează pu
ternic pe toți activiștii, orga
nele sportive și cu atribuții, 
pe profesorii de educație fi
zică, pe membrii consiliilor 
asociațiilor și cluburilor spor
tive. Trăglnd Învățămintele cu
venite din realizările obținute, 
ca și din neimplinirile Înre
gistrate la prima ediție a „Da- 
ciadei", ei sînt hotărîți să-și 
intensifice munca de atragere 
a tineretului, a tuturor oame
nilor muncii de la orașe și 
sate la practicarea sistematică 
și continuă a exercițiilor fizi
ce, sportului șl turismului.

Așa cum cere Comitetul Po
litic Executiv, va fi Intensifi
cată, de asemenea, acțiunea de
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Combinație spectaculoasă a dinamoviștilor Oros. Enescu și Pău- 
șescu, finalizată de ultimul, cu toată „inspirația* la blocaj a ti
mișoreanului Crișan Foto : Ion MIHÂICÂ

In ultima etapă a turului Diviziei A la volei masculin

EXPLORĂRI BAIA MARE 
ÎNVINSĂ DE DELTA TULCEAI
Ieri dupâ-amiază s-au des

fășurat 5 dintre partidele ulti
mei etape din returul campio
natului masculin al Diviziei A 
de volei. Iată rezultatele și a- 
mănunte :

DINAMO BUCUREȘTI — PO
LITEHNICA TIMIȘOARA 3—0 
<6, 6, 12). Fără a avea un ritm 
r.dicat, meciul a cunoscut cite- 
va momente interesante, care 
au făcut impresie. Ambele e- 
ch pe au apelat adesea la com-

CLAS AMENT
1. DINAMO 10 10 0 30: 2 20
2. Steaua 9 9 0 27: 2 18
3. Tractorul 11 7 4 23:22 18
4. Explorări 10 7 3 32:14 17
5. Delta Tulcea 11 6 5 23:23 17
6. „Poli- Tim. 11 5 6 22:21 16
7. C.SJW. Suceava 10 5 5 19:21 15
8. Silvania 11 3 8 18:24 14
9. Viitorul 10 4 6 15:22 14

10. „U- Cluj-Np. 11 3 8 12:28 14
11. Univ. Craiova 11 2 9 16:30 13
12. C.S.U. Galați 11 2 9 11:29 13

a> Viitorul Baciu Șt Steaua
au convenit să-și amine meciul
disi ultima etapă pentru 9 ia-
nuarie 1979. Celelalte două me-
ciur! restante, intre care și der-
byul Steaua — Dinamo, se vor
disputa duminici 24 decembrie.

binații de efect la fileu, dar 
caracteristica principală a ac
țiunilor ofensive a fost atacul 
in forță. Ca deobicei. dmamo- 
viștil au Început partida cu 
sextetul de bază — Oros, Du- 
mânoiu, Păușescu, Enescu, Tu- 
tovan, Gîrieanu —, cu care 
s-au impus clar, in primele 

depistare și selecție a talente
lor remarcate In acțiunile de 
masă, care se dovedesc capa
bile ca, în urma unei temei
nice instruiri, să ridice pe noi 
trepte sportul românesc-de per
formanță.

Se vor lua măsuri de perfec- 
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BASCHETBALISTELE NOASTRE 
PARTICIPĂ LA UN
Reprezentativa feminină de 

baschet a României participă, 
de astăzi pînă sîmbătă, la un 
turneu internațional găzduit 
de orașele olandeze Spijkenisse 
și Roozenburg, alături de se
lecționatele Finlandei. Poloni
ei și, bineînțeles, a țării gazdă. 
Echipa țării noastre va juca, 

două seturi, apoi au fost intro
duse treptat 3 rezerve (Câta— 
Chițiga, Vrincuț și Băroiu). 
Schimbările au dat mai mult 
curaj... studenților, care, in se
tul al treilea, au condus pinâ 
spre final, cind. pentru a nu 
ceda setul, antrenorul dinamo- 
vist Wili Schreiber a fost ne
voit să reintroducă doi dintre 
titulari. Dinamo a arătat sufi
cientă omogenitate, jucătorii fo
losiți comportindu-se in general 
bine, în timp ce de la studenți 
s-au detașat Bugarschi. Vinătu 
și Lukacs. Au arbitrat foarte 
bine brașovenii V. Arhire și 
C. Manițiu. (A. B.J.

C.S.M. DELTA TULCEA — 
EXPLORĂRI BAIA MARE 3—1 
(-11, 13, 8. 15). Partidă deosebit 

de disputată. încheiată cu o 
mare surpriză. Gazdele, cu un 
atac in vervă, au reușit să ciș- 
tige. în urma unei dominări 
c'.are a finalurilor de set. UI- 
t mul a fost de-a dreptul elec
trizant, publicul spectator a- 
vînd o mare contribuție la ob
ținerea victoriei prin încura
jări susținute. S-au remarcat : 
Spinii. Gavrilă. Ispas. Stanei u 
(Delta). Paraschivescu și Ne
ghină (Explorări). Arbitri : A. 
Dinicu și V. Vrăjesea. ambii 
din București. (P. Comșa — 
coresp).

(Continuare In pag. 2—3)

ECHIPA FEMININA DE ȘAH A ROMÂNIEI

SE DISTANȚEAZĂ iN MECIUL CU BULGARIA 

@8J^ — 3^2 in Intilnirea senioarelor, 3-1 
în aceea a junioarelor, după două runde

Meciul de șah dintre echi
pele feminine ale ROMÂNIEI 
și BULGARIEI, care se desfă
șoară in saloanele Hotelului 
. Montana" din Sinaia, a con
tinuat cu partidele rundei a 
II-a. Intilnirea centrală a reu
niunii a constituit-o disputa 
dintre liderele celor două for
mații, maestra internațională 
Elisabeta Polihronir.de și ma
rea maestră Tatiana Lemaciko. 
Această partidă s-a înctieiat

TURNEU ÎN OLANDA
In ordine, cu : Polonia, Finlan
da, Olanda. Lotul care a făcut 
deplasarea : Maria Roșianu,
Ecaterina Bradu, Ana Aszalos, 
Angelia Silin, Mariana Andre- 
escu, Diana Balaș, Alexandrina 
Leabu, Ilona Chvatal, Maia 
Cuțov, Magdalena Pall, Măn- 
dica Ciubăncan, Elena Filip.

I Joi 21 decembrie 1978

Azi, In 12 orașe din țară

START
ÎN „CUPA ROMÂNIEI ' 

IA HANDBAL
Handbalul competițional in

tern reintră în actualitate. Tn- 
cepînd de azi se dispută etapa 
I, preliminară, a celei de-a 
II-a ediții a „Cupei României" 
(masculin și feminin), la care 
participă echipele ce activează 
în eșalonul secund. Se dispută 
meciuri în cadrul a 6 serii 
preliminare, echipele clasate 
pe primul loc urmînd să par
ticipe la etapa a II-a (12—14 
ianuarie 1979 feminin : 21—23 
ianuarie masculin), alături de 
formațiile de categoria A.

Componenta grupelor. MAS
CULIN. Seria I, Deva : Inde
pendența Sibiu, Știința Petro
șani. Metalul Hunedoara ; seria 
a II-a, Constanța : Nitramonia 
Făgăraș, Metalul Vaslui, Co
merțul Constanța ; seria a 
TII-a : Tg. Mureș: Dinamo 
Brașov, A.S.A. Tg. Mureș, Si
deful Jimbolia ; seria a IV-a, 
Sf. Gheorghe: Oltul Sf. Gheor
ghe, Calculatorul București, 
Relonul Săvinești, C.S.M. Re
șița ; seria a V-a, Baia Mare : 
Timișul Lugoj, H. C. Minaur H 
Baia Mare, Petrolul Teleajen, 
Universitatea Iasi | seria a 
n-a. Galați: C.S.U. Galați, 
Unirea Tricolor Brăila, Trac
torul Brașov. FEMININ. Seria 
I, Sibiu : C.S.M. Sibiu, Confec
ția Vaslui. Oltul Sf. Gheor
ghe ; seria a n-a. Ploiești t 
Universitatea Cluj-Napocaf 
Spartac București, Vulturul 
Ploiești, Voința Sighișoara | 
seria a IlI-a, Călărași: Texti
la Buhuși, Confecția Călărași, 
Relonul Săvinești: seria * 
IV-a, Bistrița : Constructorul 
Hunedoara, Netex Bistrița, 
Gloria Ploiești ; seria a V-a, 
Iași : Avîntui Craiova. Textila 
Sebeș. Constructorul Timișoa
ra. TEROM Iași ; seria a Vl-a, 
Brăila : Voința Brăila, Ener
getica Drobeta Tr. Severin, 
Voința Odorhei. Meciurile se 
dispută de joi pînă sîmbătă.

remiză după o luptă animată 
și interesantă. Același rezultat 
a fost înregistrat în Intîlnirile 
Teodorescu — Boiandgeva și 
Jicman — Donceva. Kantor a 
cîștigat la Zlatanova, iar cam
pioana noastră, Dana Nuțu. la 
Nesterova. Gertrude Baumstark 
a pierdut la Savova.

în urma acestor rezultate, 
echipa României cîștigă runda 
cu 3','2 — 2»/t și conduce în 
clasamentul general cu 8Vi — 
3v>.

în partidele junioarelor, vic
toriile au fost împărțite. Po- 
gorevici a cîștigat la Zvetkova, 
iar file a pierdut în fața cam
pioanei Bulgariei, Voiska. La a 
treia reluare, Pogorevici a 
reușit să cîștige partida cu 
Voiska, din primul tur al me
ciului. Formația noastră de ju
nioare conduce astfel cu 3—1, 
scorul general (neoficial) al în- 
tîlnirii fiind de 11</î — 4'11 în 
favoarea gazdelor.

Astăzi au Ioc partidele tu
rului III, mîine fiind progra
mată ziua de odihnă.

Polihronir.de


Față in față, două asociații
CEI MRI BUNI sportive craiovene DRUMURILE SE DESPART Vineri și sîmbătă, in Po

SPORTIVI ROMANI
Al ANULUI 1978

stabiliți de federațiile 
de specialitate

SCRIMA

1. MIHAI TIU (Steaua), 
2. Viorica Turcan (Fanil 
Constanța), 3. Marin Mus
tață (Steaua), 4. Petru Kuki 
(I.E.F.S.). 5. Alexandru Nil- 
ca (Steaua), 6. Marcela Mol
dovan (Farul Constanța), 7. 
Suzana Ardeleanu (C. S. 
Satu Mare), 8. Ioan Pop 
(Steaua), 9. Corneliu Marin 
(Steaua), 10. Octavian Zida- 
ru (Steaua).

PENTATLON MODERN

1. IULIU GALOVICI (U- 
niversitatea Timișoara). 2. 
Dumitru Spîrlea (Olimpia 
București), 3. Ștefan Cosma 
(Olimpia București), 4. 
Constantin Călina (Olimpia 
București), 5. Tamaș Ha- 
lăsz (Universitatea Timișoa
ra), 6. Cezar Răducanu (O- 
limpia București), 7. Eugen 
Pop (Universitatea Timișoa
ra), 8. Vasile Nemețeanu 
(Olimpia București), 9. So
rin Crăciunescu (Universi
tatea Timișoara), 10. Otto 
Wermescher (Universitatea 
Timișoara).

CĂLĂRIE

ANGffiîL DONESCU 
(Steaua), 2. Dania Popescu 
(Steaua), 3. Alexandru Bo- 
zan (C.S.M. Sibiu), 4. Cor
nel Ilin (Steaua), 5. Ion 
Popa (Steaua), 6. Mariana 
Moisei (Steaua), 7. Constan
tin Vlad (Dinamo), 8. Iosif 
Molnar (Steaua), 9. Gruia 
Deac (C.S.M. Sibiu), 10. 
Mlrcea Neagu (C.S.M. Si
biu).

TOCMAI ACOLO UNDE AR TREBUI SĂ SE iNTlLNEASCĂ
A A

■ ■ ■

CUPA 30 DECEMBRI
Vizităm In Craiova două aso

ciații sportive, I.M.M.R. și 
I.R.A., ambele dueîndu-și ac
tivitatea în unități cu profil 
economic asemănător : la prima 
se repară material rulant, la 
cea de a doua mașini auto.

Asemănare și în ceea ce pri
vește tinerețea colectivelor de 
muncă — suport, deci, pentru 
ca exercițiile fizice, sportul, să 
se afle în atenție — și în pri
vința condițiilor de care dis
pun pentru desfășurarea

ESTE SĂ VREI..."
ac-

țiunilor. De aici, însă, drumu
rile se despart, surprinzător, 
tocmai acolo unde ar trebui să 
se întîlnească, unde ar trebui 
să înceapă pasiunea și intere
sul pentru sport, pentru o ac
tivitate cu an bogat conținut.

LA I.R.A.: „NE GlNDIM DESTUL
La LM.M.R.. președin

tele comitetului sindica
tului, Constantin Mitrică, 
ne spune dintru înce
put : „La noi sînt oa
meni care uneori vin și 
din concediu pentru a 
lua parte la competițiile 
asociației*. Afirmație ris
cantă la prima vedere, 
dar care are, la o cer
cetare mai atentă, depli
nă acoperire în fapte, 
deoarece la această uni
tate industrială sportul 
s-a integrat vizibil în 
viața colectivului. Aso
ciația sportivă nu dispu
ne de bază materială, 
de nici un metru pătrat 
de teren. „Dar acest lu
cru nu ne-a împiedicat 
să ne desfășurăm acțiu
nile la Electroputere, 
Rovine, Voința sau la 
Școala generală nr. 10. 
Esențialul este să vrei...* 
— ne spune Geprge Cîrs
tea, secretarul asociației.

După un calendar 
eompetițional precis, cu 
o evidență strictă a re
zultatelor, cei de Ia „au- 
xiliar-motor Diesel" sau 
„montaj general", cei de 
la „secția II mecanică* 
sau TESA se întrec în 
pasionante dispute de 
fotbal, handbal, volei, 
popice, șah, tenis de 
masă, orientare sportivă, 
la atractive partide de 
pescuit. La LM.M.R., cei 
mai mulți sînt tineri. A- 
proape 90 la sută din 
personal. Este explicabi
lă, deci, adeziunea pen
tru sport, „Cupa pe pro
fesii", 
„Cupa 
constituind, 
campionatului asociației, 
întreceri în care au evo
luat lăcătușii Alexandru

„Cupa C.F-R.“, 
transporturilor", 

în afara

Mihai și Vîcțor Popa, 
laureați ai 
dar și colegii 
muncă ~
Ion Cașcaval, Constantin 
Chiciu, Hie David sau 
Ion Busuioc, pentru a 
nu-i numi decit pe cîți- 
va dintre cei care se e- 
vidențiază în activitatea 
sportivă. Interesant de 
subliniat este și faptul 
că secțiile se remarcă 
prin... preferințe: la 
„auxiliar" sînt tnai mulți 
atleți, la „montaj" pre
domină handbaliștii, iar 
la „a Il-a mecanică" 
fotbaliștii, care nu ezită 
să se înfrunte și cu 
de la Dinamo, C.FJL 
Metal-lemn.

La I.M.M.R. nu 
poate, însă, spune că 
făcut totul. Iar cei 
aici sînt conștienți 
aceasta. Inginerul Petre 
Dinulescu propunea,
printre altele, realizarea 
unui program de gim
nastică la locul de mun
că. De asemenea, aso
ciația ar trebui sprijini
tă ca cei 860 de partici- 
panți la complexul 
„Sport și sănătate" să 
intre în posesia brevete
lor. „Dar cîte nu sînt de 
făcut" — spunea George 
Cîrstea. Principalul este, 
însă, faptul că la 
I.M.M.R. există un inte
res evident pentru ea 
activitatea sportivă să 
aibă un conținut din ce 
în ce mai bogat. „Expe
riența de pină acum In 
cadrul „Daciadei" ne-a 
oferit o bună bază pen
tru un viitor pas calita
tiv*. Afirmație, care, 
sîntem siguri, va avea 
acoperire în fapte.

„Ceferiadei", 
lor de 

Petre Cojocaru.

cei 
sau

se 
s-a 
de 
de

DE PUTIN LA ACTIVITATEA SPORTIVĂ"
La I.R.A., președintele comitetului sindi

catului, Victor Nițuică, ne spune dintru În
ceput : „Ne gândim destul de puțin la ac
tivitatea sportivă*. Afirmație deconcertantă, 
care, aveam să ne lămurim ulterior, are și 
aici... acoperire în fapte. Pentru tnai multă 
obiectivitate șă reproducem, însă, răspun
surile primite la încercările noastre de a 
afla amănunte despre acțiunile cu caracter 
sportiv organizate in cadrul asociației, răs
punsuri oferite de președintele comitetului 
sindicatului și de Ion Marca, președintele 
asociației : Sporadică activitate, mai mult 
cei dc la TESA“, „nu s-a făcut nimic pină 
acum in cadrul „Daciadei" (de altfel, deși 
s-a dat startul ta ediția a H-a, LM. nu 
a reușit să ne spună nici ce discipline sint 
cuprinse In programul ediției de Iarnă), 
„documentele asociației se află la secretară, 
care acum este plecată", „nu ne putem a- 
propia de alte baze* (oare cum reușesc cei 
de la I.M.M.R. 7), „activitatea nu este la 
nivelul posibilităților, pentru eă tineretul 
este angrenat in completarea studiilor, iar 
alții sint navetiști*, „se face sport, așa, pe-o 
bere, la sfîrșitul programului, mai mult in 
secțiile uzinaj-piese de schimb și sculărie", 
„bună idee, o să facem $1 noi o gazetă" 
(răspuns primit la întrebarea noastră pri
vind mijloacele de propagandă folosite).

Mai mult declț elocvent. Să mai adăugăm 
că masa de tenis a fost folosită ca banc 
pentru lucrări de vopsitorie, devenind inu
tilizabilă, iar in cartierul Valea Roșie, la 
numai clteva sute de metri de unitate, se 
află un teren pe care cel de la IJLA. ar 
putea să-l utilizeze, dar—

La adunarea de dare de seamă și ale
geri, nimeni, în afara președintelui sindi
catului, nu s-a referit la sportul de masă, 
toți vorbitorii hiînd 
manța. Notăm, totuși. 
Ștefan Iovan, pentru 
constituie un Îndemn 
bili de bunul mers al
LILA. : „Trebuie să „_____ ________...
treabă, iar anul care vine să constituie un 
punct de plecare spre • activitate sportivă 
la înălțimea sarcinilor".

Să sperăm că aceste vorbe frumoase nu 
vor fi vorbe... in vtat.

»
Vineri și sîmbătă. traseele 

marcate în Poiana mică a Bra
șovului vor intra din nou în 
stăpînirea schiorilor fondiști. 
Cei mai buni juniori și seniori 
își vor disputa întîietatea 
„Cupa 30 Decembrie", 
principalele teste In 
alcătuirii loturilor 
pentru viitoarele i . _
internaționale la care vor fi 
prezenți schiorii fondiști ro
mâni.
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CURIER VOLEI

RECOMPENSA PENTRU... INDISCIPLINA !

în discuție.» perfor- 
cuvfntele tovarășului 
ei ete ar trebui să 
pentru cei responsa- 
activttății sportive la 

pornim hotăriți la

Emanuel FANTĂNEANU

• Derbyul masculin al tu
rului, Steaua — Dinamo, 
programat 
17) în sala 
fie văzut 1

• Abia 
Uppsala — 
pa suedeză 
în meciul retur contind pentru 
turul I al „Cupei cupelor" — 
Volei Club Penicilina Iași a 
plecat din nou peste hotare. 
Echipa antrenorului N. Koibes- 
cu susține un turneu de 3 
jocuri in Bulgaria (la Sofia și 
Plovdiv), între 22 și 25 decem
brie, apoi va pleca în R. F. 
Germania la un turneu inter
național fulger cu opt echipe, 
revenind la Iași In primele 
zile ale anului viitor.

• Explorări Baia Mare 
disputa finala primei ediții a 
„Cupei Balcanice* în compania 
formației iugoslave Vardar 
Skoplje. După cucerirea titlului 
de campioni ai primei ediții a 
„Daciadei", maramureșenii țin 
cu tot dinadinsul să adauge 
frumosului trofeu național, ob
ținut în toamnă, unul interna
țional. Succes 1
• Pină acum doi ani, întîl- 

nirilor Rapid — Dinamo. în 
campionatul feminin, le consa
cram un spațiu larg, ca la 
marile derbyuri. Și erau. A- 
cum nu mai sînt Să vedem ce 
părere au giuleștencele despre 
acest „nu mai sînt" astăzi, de 
la ora 18, cînd le vor. primi 
pe campioane (și liderele de
tașate), dinamovistele, în fieful 
propriu pentru jocul restant 
din ultima etapă a turului...
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de
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este 
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Floreasca. Merită să
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De anul acesta, patinatorii 
din Miercurea Ciuc benefi
ciază și de o pistă betonată, 
singura de dimensiuni olim
pice din tara noastră. Ctad 
aid se lucra in două schim
buri la turnarea betonului, cu 
gindul că In actualul sezon 
vor avea asigurate 
optime de pregătire 
curs, alergătorii de 
categoriile din acest 
antrenau cu slrgu- 
ință... pe uscat, în 
așteptarea înghețu
lui. Cu o sin
gură excepție : Lai 
radics, care a'A 
moi multe motive să fie
un exemplu de conștiinciozi
tate, deoarece, la propunerea 
antrenoarel sale Maria Taș- 
nadl (șl țintadu-se seama că 
e o patinatoare cu reale po
sibilități de progres), fusese 
inclusă în lotul republican.

Din păcate, selecționarea în 
tot nu a stimulat-o cîtuși de 
puțin în procesul de instruire. 
Dimpotrivă, ea a continuat 
să pună mal presus Intere
sele personale șl. Intr-o bu
nă zi, în timp ce colegii ei 
se antrenau cu seriozitate, 
Laura nici nu s-a mal pre
zentat la program. N-a venit 
nid a doua zi, nici a treia.

condiții 
si con- 

toate 
oraș se

Ctad a revenit, parei nimic 
nu s-ar fi întîmplat In ac
tivitatea ei. Șl, de necrezut, 
In loc să fie sancționată pen
tru sustragerea dc la tode- 

ele- 
S.C. 

de

plinirea unor obligații 
mentare, conducerea 
Miercurea Ciuc a găsit __
cuviință să o trimită la d- 
teva concursuri de verificare 
In străinătate, 
doar un

acordîndu-i-se 
simplu avertisment. 
Prin urmare, pen
tru această evi
dentă abatere de 
ha disciplină (la 

eL Laura Dara- 
mai are și alte „e-

vlrsta 
dies 
pisoade triste"), a fost recom
pensată cu o deplasare peste 
hotare, măsură care ni se 
pare, cel puțin, ciudată. In 
schimb, federația de specia
litate, care ne-a adus la cu
noștință cazul respectiv, n-a 
ezitat să o excludă din lotul 
reprezentativ.

Traian IOANIȚESCU
P. S. Aflăm că, zilele tre

cute, la întoarcerea în țară 
a sportivei, S.C. Miercurea 
Ciuc, ta sfirșit, s-a dumirit 
cum trebuie apreciate actele 
de indisciplină, suspendlnd-o 
pe timp de un an.

„Cupa României" ia arme cu aer comprimat

PRIMA REUNIUNE INDOOR A CELOR
MAI BUNI TRĂGĂTORI ROMAN!

Odată cu concursul de tir 
pentru arme cu aer comprimat 
ce se va desfășura, la sfîrși- 
tul acestei săptămîni, în sala 
din parcul sportiv Dinamo din 
Capitală, începe seria marilor 
întreceri interne ale sezonului 
de iarnă 1978—79. Vineri și 
sîmbătă, începînd de la ora 9, 
în organizarea federației de 
specialitate va avea loc „Cupa 
României", rezervată tuturor 
categoriilor de vîrstă, la cele 
două arme specifice, pușcă și 
pistol, 10 metri.

Este - de așteptat ca nivelul 
întrecerilor să fie ridicat, în- 
trucît pe listele de concurs au 
dreptul să se înscrie doar acei 
trăgători care au reușit, cu 3

săptămîni In urmă, la concur
surile zonale, să-și îndeplineas
că haremurile de participare 
la „Cupa României". La ora 
actuală, numărul concurenților 
se ridică la 125 în proba de 
pușcă și la 100 în cea de pis
tol. Cota de interes a între
cerilor va fi cu atît mai mare 
cu cit, și de această dată, tră
gătorii vor trebui să îndepli
nească noi haremuri — mai 
ridicate —, care le vor permi
te accesul la următorul con
curs important, cel dotat cu 
„Cupa de iarnă" (București, 
12—14 ianuarie).

După un stagiu de pregătire 
în comun, efectuat în sala de 
atletism din Focșani (adaptată

pe timp de iarnă și pentru an
trenamente de tir) și la poli
gonul din aceeași localitate, 
componenții loturilor olimpice 
de pușcă și pistol se vor pre
zenta, și ei, la startul „Cupei 
României". Prezența celor mai 
buni trăgători români în sala 
Dinamo va fi o garanție în 
plus pentru succesul acestei 
competiții.

întreceri de tenis
LA BUCUREȘTI

Sala de tenis din cadrul com
plexului „23 August" va fi din 
nou gazda unor interesante în
treceri „indoor". începînd de 
azi se dispută întîlnirea inter
națională amicală dintre echi
pele Steaua și Ț.S.K.A. Sofia. 
De luni, au loc întrecerile tra
diționalului turneu dotat cu 
trofeul „Memorial Marin Vi
zirul

^^COEESPOMDENȚl/MOSTfC!
• ,UA DEVA, o premieră 

pugilistică : „Centura Dece- 
bal*. competiție organizată de 
asociația sportivă Voința, care 
a reunit boxeri dta Ouj-Na- 
poca. Hunedoara și, firește, 
Deva. Trofeul a revenit echi
pei Constructorul Hunedoara. 
Printre cei care au furnizat 
meciuri spectaculoase s-au a- 
Aat : FI. popa (cat. «8 kg), 
A Arman (taat. K kg) — Deva, 
8. Giurgiu Scat. M kg) — 
Ctaj-Napoca, M. Țurcaș (cat. 
*7 kg) și Gh. Bulancea (cat. 
S3.5 kg) — Hunedoara. a CEI 
MAI MICI PATINATORI «1- 
bienl se află ta plină activi
tate. Ei au participat, zilele 
trecuta, la etapa municipală
• „Cupei pionierilor* la pro
ba de viteză. Au terminat ta 
postură de dștlgători : Mircea 
Șerban, Felicia Dudilă (Șc. 
gen. S» — la categoria ciclul 
I, Daniel AJdea șșc. gen. 21) 
și Lăcrămioara Vlad (Șc. gen. 
5) — ciclul n. a DOUA NOI 
ASOCIAȚII sportive Ia Brăila: 
Hidroamelioratorul, pe lingă 
LE.L.I.F., care are 2 000 de 
membri șl secții de tenis, șah 
și tenis de masă, și Șiretul, 
care funcționează pe Ungă 
Fabrica de prelucrarea fructe
lor șl legumelor Vădeni. Aici, 
sportivii au la dispoziție te
renuri de tenis și fotbal și o 
sală pentru șah și ping-pong,
* SALA SPORTURILOR dta 
Galați — care oferă oondiții 
bune desfășurării partidelor 
de volei, baschet și handbal 
— are șl unde neajunsuri. 
Tabela electronică de marcaj 
funcționează doar parțial, dta 
cauza lipsei bilelor magnetice 
care formează inscripția res
pectivă ! a COMISIA JUDE
ȚEANĂ de popice Brașov a 
inițiat o utilă competiție pen
tru sportivii nelegitima^ — 
„Cupa 30 Decembrie*, care se 
desfășoară ta trei etape. La 
prima fază, cea pe asociație, 
s-au întrecut peste 590 de bă
ieți șl fete. Etapele următoa
re sînt programate pentru 22 
(localități) și 26—2(î decembrie 
(finala pe județ). a C. S 
VOINȚA BUCUREȘTI, CU spri
jinul unor cooperative mește
șugărești. printre care „în
călțămintea manuală* (preșe
dinte : Vasile Timariu), a a- 
menajat pe platforma indus
trială Cățdiu un minicomplex 
sportiv, compus din terenuri 
pentru volei, fotbal și hand-

bal, cretadu-se astfel noi po
sibilități de concurs numero
șilor tineri <Jin unitățile co
operatiste ale Capitalei. a 
PRINTRE MANIFESTĂRILE 
desfășurate la Sinaia sub e- 
gida „Daciadei* s-a numărat 
și un reușit concurs de selec
ție la lupte, pentru copii r.ăs- 
cuți intre anii 1895—1970. Din 
numărul mare de participant! 
(peste 100), antrenorul echipei 
Carpați Sinaia (din Divizia A), 
care a condus selecția, s-a o- 
prit asupra unor copil talen
tat! pentru atletică grea, cum 
stat Costinel Mareș. Adrian 
Avarvarel șl alții. • IN CO
MUNELE tulcene TurcaSa, 
Cerna, precum si ta satele 
Poșta, Zebil,. Catatoi și Eni- 
sala s-au amenajat, ta această 
toamnă, o serie de terenuri 
sportive simple sub directa 
îndrumare a cu.E.rs. a la 
roman s-a desfășurat „Cupa 
metalurgistului* la fotbal, 
competiție organizată de Con
siliul municipal al «Indicate
lor, ta care Metalul P. Neamț 
a dispus, in meciul decisiv, 
cu 2—t de Metalul Roman. a 
C. S. Șc. RĂDĂUȚI a cis-gax
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„Cupa 30 Decembrie* A 
chei, întrecere găzduită 
patinoarul artificial (fin 
ceava. la care au evokiat 
tru formații • NU 
MULT, s-a desfășurat te 
durea Cordăului „r . -
rului* la orientare, ediția 
iarnă, la care__ ____
peste 1500 de tineri <fin Ora
dea, Salonta, Beluș. Diosig, 
TUeagd și Cordău. Printre ciș- 
tigătoare s-au numărat școala 
generală nr. » Oradea și cea 
din comuna Cordău. precum 
șl liceele orădene ..Alexandru 
Moghioroș*, Sanitar șl A.S. 
Favorit Oradea a POPICARI
LOR BAîMARKNI Gheorghe 
Vuță și Ion Biciușca, dta e- 
chlpa campioană a țării șAu- 
rul) 11 s-au tamînat, Sntr-un 
cadru festiv, Înaintea partidei 
divizionare Aurul — Jtal Pe- 
trila. titlul de „Maestru al 
sportului*.

RELATARI DE LA : L Jura, 
I. Ionescu, Tr. Enache, T. Si- 
riopol, C. Gruia, V. Timnc, 
L ștefan. D. Moraru-Sllvna 
M. Chiriae, I. Mtadrescu, L 
Ghișa și L. Chlra.

fl

CJS.Î
NAPOi

tori : Ll 
iar de 11 
da, Arbl 
cău și 
rești (îl

UNIvl 
VA — 
2—3 (11| 
denții al 
primul J 
al natrJ 
gat pe 
da, Sled 
(Univers 
Sușeles-J 
din BuJ 
coresp.)J

SILvJ 
NIEI -I 
(13, 11, 
tură teii 
a fost nl 
opus o I 
marcați I 
diță (Sil 
Bozdog I 
Ionescu I 
Marian I 
fan — d

fU

ționarel 
cluburi! 
te noi I 
ce, asta 
struirel 
șoare d 
actuale! 
nale.

Toate 
dezbătu 
punders 
conferii 
tului, a 
rare, și 
planuri 
asigure



Ion I

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

PA

I
I

I
I
ISILVA-

I
I
I

UA
1)

Retrospectiva
Diviziei A

După turneul lotului reprezentativ

mici
«i

i, dispu
ți slm- 

embrie“.

așurarea 
Uluirilor 

a fost 
iul Oțe- 
la. Spec- 

echipa 
sportivii 

ului, Iar 
Deocam- 
ție,
a fede- 
vețe de 
invitîn- 

numai 
progra

mă toarc- 
rau ca 

această 
i eficace, 
d volei- 
„tot pe 

și a- 
să stea 
păcat ? 
Romeo 

ai bună 
ină a 
10 ani. 

Apoi a 
a Timi- 
1 Con- 
la Ga- 

movată, 
rut în 

Acum 
-a măr- 
campio- 
5ă mai 

ala. Și 
acest

1 de al 
. Dumi- 
vor pu
și vor 

1 lui ia- 
campio- 

ți.
r, crite- 
articipa- 

speriat 
diviziei

CLUJ 
ÎL 13).

jnviffȘță- 
Andrău. 
și Bin- 

din Ba-
Bucu-

resp.). 
CRAIO- 
RAȘOV 
). Stu- 

ai în
celui de 
u ciști- 
i : Hin-

Șteflca 
: L
ambii

Gurgui,

lor 
țenii au 

Re- 
și Bâ- 
v și 
: G.

i M.
Ște-

Ivității 
fi crea- 
uterni- 
de in- 
desfă- 

nivelul 
rnațio-

vor fi 
de răs- 
ii la 
e spor- 
esfășu- 
liza în
nite să 

nivel

LA SPORT CLUB, 18 JUCĂTORI 
(din 20) SINT BĂCĂUANI

7BILANȚUL TURULUI
Sport club Bacău este echi

pa care în ultimii ani a sufe
rit cele mai mari transformări, 
atît pe planul reîmprospătării 
ți Întineririi lotului, cit și în 
ceea ce privește promovarea e- 
lementului local. Procesul a- 
cesta greu (și complex în ace
lași timp) a început odată cu 
lupta pentru revenirea în Divi
zia A, în toamna anului 1974, 
și de reușita acestei acțiuni se 
leagă numele antrenorilor Gh. 
Constantin, M. Nedelcu, D. Ni- 
colae-Nicușor, N. Vătafu, pre
cum și cel al președintelui clu
bului, prof. C. Costinescu, el 
însuși un valoros și pasionat 
tehnician.

Așa se face că Sport club 
Bacău a devenit, din toamna 
acestui an, formația cea mai

17 8 2 22 16 18 PUNCTE

DEBUTANȚII AU JUSTIFICAT
SELECȚIONAREA

Lotul reprezentativ s-a întors 
aseară ha București după turneul 
de două jocuri în Grecia ți 
Israel, unde a întilnit select:o- 
natele celor două țări. Ream-n
um că meciul de la Atena va 
avea o revanșă in primăvară, 
naționala Greciei urmind să 
evolueze la București la sflrși- 
tul lui martie 1979, la puține 
zile înaintea partidei România 
— Spania, pentru care „trico
lorii* vor avea astfel posibili
tatea unei ultime și utile ve
rificări. Este motivul — sau 
unul dintre motive — pentru 
care s-a acceptat efectuarea 
celor două intilniri intr-o pe
rioadă (după terminarea sezo
nului) eind este de înțeles eă 
jucătorii noștri nu dețin o fer
mă cit de at convenabilă. Un 
alt scop pentru care s-au per
fectat meciurile de la Atena și 
Tel Aviv, poate cel mai impor
tant în acest moment al acti
vității echipei naționale, l-a 
reprezentat verificarea unui 
grup de tineri jucători, capa
bili să devină componen ți fie 
ai lotului reprezentativ, fie ai 
celui olimpic, știut fiind că — 
în 1979 — ambele loturi vor fi 
solicitate în competiții oficia
le : lotul A. mai departe, in 
Campionatul european, iar cel 
olimpic in preliminariile pentru 
calificarea la J.O. de la Mos
cova. Propunindu-ne a mai re
veni asupra unor aspecte din 
acest turneu, dorim — în aceste 
prime rinduri de comentariu 
asupra meciurilor cu echipele 
Greciei și Israelului — să pre
zentăm două dintre cele mai 
semnificative observații.

Turneul s-a soldat cu o în- 
frîngere la limită pe stadionul 
Panathinaikos și cu o egalitate 
pe stadionul Bloomfield. Eșecul 
din fața echipei Greciei putea 
fi evitat dacă echipa noastră 
ar fi evoluat cu ambiția, am 
zice chiar cu îndirjirea cu care 
a făcut-o după ce s-a văzut 
condusă cu 2—0 de formația 
gazdă. Am observat, dealtfel, 
că și la Tel Aviv ea „și-a dat 
drumul" tot după ce partenerii 
de întrecere au deschis scorul. 
Pînă la aceste momente ale 
partidelor, cu implicații pe ta
bela de marcaj, jocul selecțio
natei — mai cu seamă la Ate
na — a avut adeseori un prea 
pronunțat caracter de tatonare. 
A fost nevoie, de fiecare dată, 
de apariția golurilor adversa
rilor pentru ca fotbaliștii noștri 
să schimbe structural modul de 
a acționa, să joace rapid și va
riat, agresiv și eficace, Tre- 
cînd peste rolul avut, la prima 
înfrîngere a reprezentativei

noastre în fața echipei Greciei, 
de către. arbitrul belgian J. Pe
ters. credem că, chiar și in 
condițiile unui arbitraj vădit 
neobiectiv, „tricolorii" n-ar fi 
părăsit terenul învinși dacă ar 
fi jucat așa cum au făcut-o în 
finalul partidei. După cum, la 
Tel Aviv. ei au fost foarte 
aproape de victorie în acea 
ofensivă pe care au dezlănțuit-o 
după golul marcat de Malmi- 
lian ea— concursul acelui smoc 
de iarbă din fața porții lui 
man. Prin urmare, o mai 
cisă acționare din start, 
mult spirit de inițiativă se 
punea In ambele situații, 
trebuie să remarcăm că, 
cum ne-au apărut in partidele 
susținute cu formația noastră, 
reprezentativa Israelului a des
fășurat un joc mai modern, mai 
elastic, cu un presing perma
nent în comparație cu echipa 
Greciei.

Despre jucătorii tineri încer
cați, antrenorul Gh. Constantin 
observa, pe bună dreptate, și 
cu atitea exemple în fața ochi
lor minții : „să nu îi ridicăm 
acum în slavă pe Cămătaru, 
Stan și Voicilă". Avertisment 
absolut necesar dacă ne amin
tim despre atiția tineri sau noi 
jucători care au „pilpîit" doar 
o dată, de două ori în loturile 
reprezentative, stingindu-se ra
pid în anonimat și din cauza 
unor elogii ale căror sensuri 
reale aceștia nu le-au sesizat. 
Sperăm ca vîrfurile de atac ale 
Gloriei Buzău, 
Craiova, ca și cel 
tului Alexandria, 
apărut ca modești 
comportare, 
pe urmele 
fost decît meteoriți 
rul speranțelor fotbalului nos
tru... Acum vom sublinia că 
ei rămîn justificate candidaturi 
pentru loturile A și olimpic. 
Sint agresivi, circulă mult în 
teren, șutează periculos (în spe
cial Voicilă) și „simt" golul 
(cazul lui Stan), au calități 
pentru „spargerea" apărărilor 
adverse (Cămătaru). Nici ceilal
ți debutanți — Augustin (care 
are posibilități net superioare 
celor arătate pe stadionul Pa
nathinaikos) și Florin Grigore 
(demn de a fi revăzut la cea 
ma; apropiată soluție) — n-au 
deziluzionat. Ei n-au avut, poa
te, aplombul și reușita cuplului 
Voicilă-Stan în privința peri
culozității atacurilor, dar can
didaturile lor rămîn valabile în 
continuare, 
conducerea 
terminarea

ia
un

• Puncte realizate
Pohtehn ca Timișoara, . . . . __ -- ____
• Golgeterul echipei : Vcmaou — 5 goluri.
• Cartonașe roții : nici unul.
• Cartonașe galbene : 25 — cele mal multe (Șosu — 6).
• Lucâtori folosiți : 18 — Vamanu (17 meciuri — media notelor : 7.17).

Cotorg u (17-6.S8), Lunca (17-6.76), AntoN (17-6.06). Șosu (16-6.62). 
Otitoru (16-6.06). Andries (15-6,40), Cărpuei (14-6.50). Botez (15-6.00). 
G Solomon (13-6.00). I. Solomon (11-6,44), Pană (10-6,12), Ursocbe 
................   “......... EHsei (7—6,57), Mihu (7-6.00), Panoiee(0-7.77), MtndrHâ (9-6,55). 
(5—6.00), Florea (1-4,00).
• Media notelor echipei : 6,50 (6.56 ocosâ, 6,44 In deplasare).

că-rea conducerii tehnice de 
tre antrenorul Tr. Ionescu, un 
iscusit și experimentat meșter 
in arta construirii unei echipe. 
Practic, s-a trecut — pe calea 
unei noi orientări metodice în 
instruire, a creșterii volumu
lui de muncă concomitent cu

Un gol frumos, înscris de Șoșu, intr-unui dintre cele mai reușite 
jocuri ale echipei băcăuane din 
Olimpia Satu Mare 3—0)

tînără a campionatului (media 
de vîrstă : 22,5 ani) și cu cei mai 
puțini jucători nelocalnici (2 
din 20 : Catargiu și Florea). 
Existau, deci, principalele pre 
mise ale trecerii către o 
nouă etapă. calitativ supe
rioară, aceea a definirii per
sonalității colective a „ll“-lui 
de bază. Ceea ce, de fapt, s-a 
și întîmplat, odată cu prelua-

această toamnă (Sport club — 
Foto : Eugen BATRlNU-Bacău 

participarea mai activă a ju
cătorilor în procesul propriei 
lor pregătiri — la îmbunătăți
rea jocului. S-a trecut, mai 
bine zis, la formarea unui stil 
de joc propriu, în raport 
particularitățile și posibilități
le de exprimare 
ților lotului.

Sigur că nu se putea pretinde 
ca numai într-un tur de cam-

cu

ale componen-

I 0 OARECARE EFERVESCENȚĂ
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I 
I

I
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în fotbalul nostru asistăm la 
un moment de punere în discu
ție a valorilor ultra cons acra te și 
la apariția unor nume și idei noi. 
Punerea in discuție a valorilor 
ultraconsacrate a primit In ulti
mul timp sprijinul câtorva situa
ții inedite :

1. Recent promovata F.C. Baia 
Mare este la egalitate de puncte 
cu liderul turului ;

2. Stan este liderul golgeterilor, 
după prima jumătate a campio
natului ;

3. Echipele recent promovate 
s-au dovedit a fi mult mai cura
joase decît cele dih edițiile tre
cute. Un singur argument este 
suficient : în ediția 1977—78 a 
campionatului, în prima kii Ju
mătate, echipele în deplasare au 
obținut 11 victorii. (Nici una din 
aceste victorii nu a revenit echi
pelor promovate). în actuala edi
ție, numărul victoriilor în depla
sare a crescut considerabil — 20 
— și ceea ce este mai important 
6 din aceste 30 de victorii au fost 
obținute de echipele promovate : 
F.C. Baia Mare — 3, Gloria Bu- 
zău — i, Chimia Rm. Vîlcea — 
1. Procentajul ni se pare edifi
cator în cadrul discuției noastre.

Apropierea nivelului Diviziei B 
de cel al Diviziei A (fără sâ ex
cludem și varianta unei anume 
coborîri a nivelului Diviziei A) 
s-a făcut simțită în ultimii ani, 
odată cu creșterea interesului 
din unele orașe fără trecut fot
balistic. S-a mai constatat — în 
cazul Rapidului, al Petrolului, al 
echipelor din Cluj-Napoca etc., 
etc. — o creștere a entuziasmului 
publicului, în ciuda faptului că

echipele mal sus citate retrogra
dau în Divizia B. Acest fenomen 
trebuie legat șl de receptivitatea 

-s ia nou, chiar dacă a- 
se numește Chimia Tr. 
sau Rulmentul Ale-

DOVADA
superior a celei de a Il-a edi
ții a „Daciadei", dezvoltarea 
simțitoare a activității de edu
cație fizică, sportului și turis
mului de masă, ca și îmbună
tățirea performanțelor sportivi
lor noștri.

Sportivii, antrenorii și teh
nicienii, profesorii de educa
ție fizică, întregul activ al miș
cării sportive își exprimă și 
cu această ocazie profunda re
cunoștință față de conducerea 
partidului, față de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, și se anga
jează ferm să facă totul pentru a 
îndeplini sarcinile de mare răs
pundere trasate mișcării sportive.

publicului 
cest nou 
Măgurele 
xandria.

Această 
publicului .. __________ ___ _____
linieze faptul că tn fotbalul nos
tru gîndirea stereotipă nu sur
prinde mișcările și modificările 
de esență. Un exemplu foarte 
sugestiv este, in acest sens, pro
movarea a doi jucători ca Stan 
și Voicilă In echipa națională. 
Acești doi Înaintași, fără antece
dente. au apărut efectiv din spu
ma mării, dacă aplicăm șl tn 
cazul lor șablonul gindirii stereo- 
tipe cane cere jucătorilor din lo
tul A să vină de la București sau 
Craiova și nu de la Buzău sau 
Alexandria. Șl lată că la Tel 
Aviv, In numai 34 șl, respectiv, 
16 minute, Voicilă șl Stan „dau 
aripi- unui atac In care preme
ditările făcuseră din jucătorii 
consacrați cheia jocului.

Cazul Voicilă și Stan sint două 
cazuri din multe altele posibile. 
Iată, de pildă, Voicilă a jucat la 
Rapid, a fost Împrumutat Rul
mentului, a revenit, dar s-a În
tors la Alexandria, pentru că lo
cul centrului înaintaș era ocupat 
de consacratul Neagu. tn cele 
din urmă, pe 
cîteva luni, 
mal puternică 
preconcepute, 
Hii Voicilă șl 
treze o răspîntie : 
bracă tricoul echipei 
iar Neagu, 
coboară la I.C.S.I.M.

Cazul Voicilă și Stan, cazul 
efervescenței interesante care se 
constată la nivelul Diviziei B. 
mai ales tn rindul echipelor an
gajate pentru titlu, cazul mare
lui interes al publicului tînăr 
(vezi Buzău. Baia Mare. Alexan
dria etc., etc.). In disputa eu 
publicul oarecum saturat al ora
șelor de tradiție, toate acestea 
demonstrează că viața fotbalului 
nostru e mult mai dinamică de
cît actele care încearcă să o 
cuprindă. Veți spune că e foarte 
bine. De acord. Numai că viața 
fotbalului trebuie ajutată prin 
măsuri adecvate acestei pulsa
ții. Altfel spus : dacă Stan și 
Voicilă au contribuit, tn 20 de 
minute, pe nepusă masă, la mă
rirea forței ofensive a echipei 
naționale, e momentul ca fotba
lul nostru, ca instituție, să acor
de o ma: mare șansă noului In 
lupta sa (Întotdeauna dificilă) 
cu vechiul.

Ioan CHIRILĂ

efervescență în rfndui 
nu face decit să sub-

Neagu. In 
parcursul a numai 

viața fotbalului, 
decît toate ideile 

face ca drumurile 
Neagu să inregis- 

Voicilă lm- 
naționale, 

consacratul de ieri,

pionat Sport club să se trans
forme, spectaculos, intr-o nouă 
echipă. Ceva însă — destul de 
consistent și de evident — în 
direcția realizării unui 
de deziderat a apărut, totuși, 
tn această toamnă. Și 
ceva se referă Ia : 1. O sub
stanțială creștere a vigoarei și 
angajamentului fizic- Echipa 
aleargă ușor, continuu și cu 
scop ; X O relativă îmbunătă
țire a indicelui de tehnicitate 
colectivă, consecință a unei 
mai bune selecții, a unei mai 
corecte repartizări a sarcinilor 
pe compartimente și a unui 
interes sporit în pregătirea in
dividuală ; X O rezolvare mai 
fericită a jocului în apărare, 
lucru confirmat de numărul 
mie ale golurilor primite (16) 
în comparație cu cel din toam
na anului trecut (30 — aproape 
dubiu). In același timp, pro
blema marcajului și a presin
gului, deși nu integral rezol
vată, a încetat să fie, doar pen
tru unii, o obligație și pentru 
alții o necunoscută ; 4. O mai 
mare trăire a jocului, o plăcere 
chiar de a juca, de aici rezul- 
tînd o bună circulație în te
ren, sprijinul reciproc mai o- 
portun, convergența spirituală 
în lupta pentru rezultat, pen
tru obținerea victoriei.

Ce n-a reușit însă Sport club 
să realizeze, așa cum, desigur, 
și-ar fi dorit ? 1. S-a menținut 
decalajul dintre viteza de joc 
și tehnica individuală, acesta 
frînînd materializarea unor 
combinații tactice și reducînd 
șansele finalizării ; 2. Atacul
s-a situat la cota unei scăzute 
eficacități (23 de goluri în 
toamna anului trecut, 24 tn pri
măvară și 22 în toamna aces
tui an) ; 3. Problema coordo
natorului de joc continuă să 
rămină deschisă, în ciuda in
tențiilor lui Vamanu de a se 
specializa în acest rol, fără 
însă un suficient efort pentru 
a-și valorifica talentul și a-și 
impune autoritatea ; 4. în com
portarea echipei, mai ales a- 
casă, ideea jocului atletic mai 
este confundată, uneori, cu du
ritatea.

In ansamblu judecind lucru
rile și în comparație cu toam
na anului 1977, se poate afir
ma că Sport club Bacău a cîș- 
tigat o treaptă pe scara valo
rică a campionatului. „Urmare 
firească, spunea antrenorul Tr. 
Ionescu, a faptului că jucătorii 
au muncit mai mult, că au 
răspuns la solicitări. Dar, pen
tru a face adevărată perfor
manță este nevoie ca munca să 
fie continuă, nu numai un se
zon, ci ani de-a rîndul". Nu
mai așa, adăugăm noi, Sport 
club va putea deveni o forma
ție de elită a fotbalului nos
tru, numai așa va putea să 
tindă, chiar într-un viitor a- 
propiat, la reeditarea și depă
șirea celei mai bune perfor
manțe din istoria sa : locul IV 
în ediția de campionat 1972—73.

astfel

acest

Mihai IONESCU

să 
celor

Co
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mai 
im- 
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Universității 
al Rulmen- 
care ne-au 
și serioși în 

nu calce 
■ ce n-au 

pe ce-

Lucru accentuat de 
tehnică a lotului la 
turneului.

Eftimie IONESCU

PUBLICUL TIRGOVIȘTEAN, PE PRIMUL LOC
IN „TROFEUL PETSCHOVSCH!"

Concomitent cu disputa pen
tru tit’ul de campioană. Divi
zia A mai oferă o interesantă 
întrecere, cea a spectatorilor. 
După cum se știe, la fiecare 
meci susținut acasă de cele 18 
formații, publicul din orașele 
respective este apreciat pentru 
sportivitatea sa cu note de la 
1 la 10. Această pasionantă 
dispută a spectatorilor are, la 
jumătatea campionatului actual, 
un lider autoritar — publicul 
tîrgoviștean. Meritul suporteri
lor echipei lui Coman și Tăta- 
ru este cu atît mai mare cu

cît ei au cucerit și în ediția 
trecută „Trofeul Petschovschi", 
decernat anual de ziarul nos
tru.

Iată situația la încheierea 
turului : 1. Tîrgoviște 9,62 ; 2. 
Iași 9,22 ; 3. Buzău 9,12 ; 4—5. 
Oradea și Rm. Vîlcea 9,00 ; 6. 
București 8,92 ; 7—8. Bacău și 
Hunedoara 8,88 ; 9—10. Craiova 
și Satu Mare 8,87 ; 11—12. A- 
rad și Petroșani 8,66; 13. Pi
tești 8,62 ; 14. Timișoara 8,50 j 
15. Baia Mare 8,22 ; 16. Tg. 
Mureș 8,12.

A

LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ
La 24 decembrie 1978 
ULTIMA TRAGERE

JOTO2
REȚINEȚI : biletele pentru UL

TIMA TRAGERE LOTO 2 din 
acest an pot fi procurate NU
MAI PÎNA SiMBATA 23 decem-MAI PÎNA 
brie 1978.

din acest an, la care se pot rfș- 
tiga atractive premii In AUTO
TURISME și BANI.

REAMINTIM că la tragerile 
bilunare LOTO 2 se efectuează 
3 extrageri a cite 4 numere fie
care ; în total se extrag 12 nu
mere din 75. C1ȘTIGURILE se 
atribuie pe 6 categorii, la pri
mele 4 categorii avînd valori 
variabile, iar Ia ultimele 2 va
lori fixe (200 lei pentru varian
tele cu 3 numere din totalul de 
12 extrase și 100 lei pentru va
riantele cu 2 numere din cele 4 
ale unei extrageri).

PARTICIPAREA se face pe bi
lete seria „R* de 10 lei, 
pietate 
chltată 
simple

MAI 
RATE 
DE CÎȘTIG 1

,,R“ de 10 lei, Corn
ell 1 variantă simplă a- 

100% ‘ ' 
achitate

MULTE
— MAI

sau 4 variante 
25%.

BILETE CUMPÂ- 
MULTE ȘANSE

★

ESTE ULTIMA ZI 
procurarea biletelor la 

~ din 22 de-

ASTAZI 
pentru 
TRAGEREA LOTO 
cembrie 1978.

NUMERELE EXTRASE LA 
GEREA PRONOEXPRES 

20 DECEMBRIE 1978

Extragerea

Extragerea
38 7

I : 40 3 31 26

a n-a : 4 10

TRA. 
DIN

41 29

12 25

Fond total 
lei, din care 
categoria 1.

969 562de cîștiguri :
233.484 lei report la

Plata dștigurilor se va face în 
Capitală incepînd din 28 decem
brie pînă la 20 februarie 1979, în 
tară aproximativ din 3 ianuarie 
1979 pînă la 20 februarie, iar 
prin mandate poștale aproxima
tiv din 3 ianuarie 1979.

Pentru dumneavoastră 
Întreprinderea de turism, 

HOTELURI Șl RESTAURANTE 
BUCUREȘTI 

organizează : PETRECERI
FAMILIALE. SĂRBĂTO
RIRI, ANIVERSARI, BAN
CHETE și AGAPE COLE

GIALE.
în elegantele saloane ale 
restaurantelor din rețeaua 
I.T.H.R. : Dorobanți, Berlin, 
Modern, Cina, Nord, Mărul 
de Aur, Palas, Turn, Bucur, 
Universal, Dîmbovița, Bra
seria Lido, Pădurea Bănea- 
sa, Parcul Privighetorilor, 
Debarcader, Herăstrău.

înscrieri și informații la 
filiala de turism din str. 
Mendeleev nr. 14 (Piața 
Amzei), telefon 15.77.94.



PLENARA
CONSILIULUI NATIONAL
AL OAMENILOR MUNCII

(Urmare din pag. 1)

mai accelerată a forțelor de 
producție, cit și ridicarea ni
velului de trai material și spi
ritual al întregului popor.

Plenara a relevat necesitatea 
asigurării tuturor condițiilor 
pentru extinderea, în anul 1979, 
a reducerii săptăminii de lucru. 
In acest scop vor fi luate toate 
măsurile tehnico-economice și 
organizatorice pentru buna des
fășurare a producției și a mun
cii, pentru îndeplinirea în con
diții de calitate a sarcinilor de 
producție.

Plenara a arătat că înfăptui
rea exemplară a sarcinilor sta
bilite de Congresul al XI-lea 
și Conferința Națională ale 
partidului privind dezvoltarea 
economico-socială a țării re
clamă perfecționarea continuă 
a organizării și conducerii în
tregii activități, lărgirea demo
crației și participarea tot mai 
activă a oamenilor muncii la 
activitatea de conducere, creș
terea rolului clasei muncitoare 
în toate organismele de condu
cere colectivă. Aceasta impune, 
de asemenea, perfecționarea 
activității Consiliului Național, 
a Biroului Executiv, a tuturor 
consiliilor oamenilor muncii, 
pentru a-și îndeplini tot 
mai bine rolul și răspunderile 
ce le au în organizarea și des
fășurarea activității cconomico- 
sociale.

Plenara Consiliului Național 
al Oamenilor Muncii a dat o 
înaltă apreciere activității 
neobosite desfășurate de to
varășul Nicolae Ceaușescu în 
fruntea partidului și statului, 
contribuției sale fundamentale 
la elaborarea și înfăptuirea în
tregii politici interne și ex
terne a României socialiste, po
litică ce corespunde in cel mai 
inalt grad intereselor supreme 
ale patriei noastre socialiste, 
aspirațiilor de bunăstare, pace 
și progres ale întregului popor. 
In cuvîntul lor, participant» la 
dezbateri au subliniat că acti
vitatea tovarășului Nicolae

Ceaușescu constituie un minu
nat exemplu de promovare 
consecventă a hotărîrilor Con
gresului al XI-lea, a prevede
rilor Programului partidului, 
de slujire devotată a interese
lor fundamentale ale poporului 
remân și înfloririi României 
socialiste, a cauzei generale a so
cialismului, progresului social, 
destinderii și păcii în lume.

Plenara Consiliului Național 
al Oamenilor Muncii și-a ex
primat adeziunea unanimă față 
de activitatea desfășurată de 
delegația țării noastre. de 
secretarul general al partidului, 
președintele Republicii Socia
liste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, la Consfătuirea Co
mitetului Politic Consultativ al 
statelor participante la Tratatul 
de la Varșovia, din 22—23 no
iembrie a.c., apreciind că ea 
corespunde întru totul manda
tului încredințat, politicii in
terne și externe a partidului și 
statului nostru.

Plenara Consiliului Național 
al Oamenilor Muncii a reafir
mat și cu acest prilej hotărîrca 
neabătută a organelor de con
ducere colectivă a oamenilor 
muncii de a milita neobosit, 
strins uniți in jurul partidului, 
al secretarului său general, to
varășul Nicolae Ceaușescu, pen
tru înfăptuirea exemplară a 
întregii politici interne și ex
terne a partidului și statului 
nostru, pentru îndeplinirea în 
cele mai bune condițiuni a 
planului pe 1979 și pe întregul 
cincinal, pentru realizarea 
Programului partidului de 
dicare a patriei pe culmi 
mai înalte de bunăstare 
progres.

Participanții la plenară 
aprobat, in unanimitate, docu
mentele supuse dezbaterii.

In încheierea lucrărilor plena
rei a luat cuvîntul tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, președintele 
Consiliului Național al Oameni
lor Muncit

ri- 
tot

au

ECHIPA MASCULINA DE FLORETA C. S. SATU MARE
CAMPIOANA NAJIONALA DE TINERET

Proba masculină de floretă 
a campionatului de tineret a 
fost dominată de echipele C. S. 
Satu Mare și C.S.Ș. Oradea. 
Acestea, foarte bine pregătite 
tehnic, tactic și fizic de an
trenorii Ștefan Ardeleanu și, 
respectiv, Gheorghe " 
s-au dăruit total 
aduce clubului lor 
cuceririi titlului de 
națională. După ce 
victorii în primele 
ale finalei, ele s-au întîlnit în 
turul 4, într-o partidă decisivă. 
Aceasta s-a ridicat la un bun 
nivel spectacular, datorită u- 
nor asalturi de reală ținută teh
nică. din care s-au detașat ti
nerii floretiști Sorin Boca 
(C, S. Satu Mare) și Nicolae 
Iile (C.S.Ș. Oradea). Intîlnirea 
s-a desfășurat sub semnul in
certitudinii pînă la scorul de 
6—6. Al 13-lea asalt, cel din
tre Perecseni și Roca, cîștigat 
de ultimul, a deschis drumul 
spre victorie echipei din Satu 
Mare care, astfel, avea să de
vină virtual campioană na
țională, deoarece ultimul meci, 
cu Dunărea Galați, nu-i putea 
ridica probleme.

Și celelalte echipe partici
pante la turneul final s-au

Gyulafalvi, 
pentru a 
satisfacția 
campioană 
au obținut 
trei tururi

prezentat bine, cu excepția 
trăgătorilor de la Progresul 
București, care au evoluat sub 
posibilitățile lor.

Iată clasamentul final: 1.
C. S. Satu Mare (S. Roca, Z. 
Huszti, M. Costa, II. Cădariu, 
A. Balogh), 2. C.S.Ș. Oradea, 
3. Progresul București, 4. Cri- 
șul Oradea, 5. Dunărea Galați, 
6. Politehnica Timișoara.

M. ATANASIU, coresp.

Tragerea la sorți în cup-ele europene de handbal :

C. C.E.:

Cupa Cupelor
Ieri a avut loc, la sediul 

F.I.H. din Basel (Elveția), tra
gerea la sorți a partidelor din 
cadrul sferturilor de finală ale 
cupelor europene la handbal. 
Meciurile (tur-retur) se vor 
desfășura în luna ianuarie.

Cupa campionilor europeni :

T. V. Grosswallstadt 
Germania) — V. S. Z. 
(Cehoslovacia) ;

Stella Sports St. Maur 
ța) — Honved Budapesta (Un
garia) ;

(R. F. 
Kosice

(Fran-

TERNEUL U.E.F.A.

Ț.S.K.A. Moscova (U.R.S.S.)
— S. C. Empor Rostock (R. D. 
Germană) j

DINAMO BUCUREȘTI — 
Balonmano Calpisa Alicante 
(Spania).

Cupa cupelor :

MAI Moscova (U.R.S.S.) 
VfL Gummersbach (R. F. 
mania) ;

T. V. Huttenbsrg (R. F. 
mania) — H. C. MINAUR 
IA MARE :

Ger-

Ger- 
BA-

Tatabanya Banyasz (Ungaria) 
— F. K. Vikingur Reykjavik 
(Islanda) ;

S. K. TIutnik Cracovia (Polo
nia) — S. C. Magdeburg (R. D. 
Germană).

Conform regulamentului, pri
ma echipă scoasă din urnă își 
susține meciul tur acasă. Așa
dar, Dinamo va disputa prima 
întîlnire pe teren propriu re
turul urmînd să-l susțină la 
Alicante. H. C. Minaur joacă 
întîi în deplasare și, apoi, la 
Baia Mare.

VERITABIL CAMPIONAT EUROPEAN
A DOMINAI COMPETIȚIILE TINERILOR FOTBALIȘTI

Trei mari surprize au punctat 
in 1978 preliminariile Turneului 
U.E.F.A., acest veritabil campio
nat de juniori al Europei, com
petiția care suscită un mare in
teres tocmai pentru 
în lume speranțele 
ale fiecărei țări de 
nostru continent, 
mai întîi, de eliminarea echipei 
Țării Galilor de către modesta 
formație a Islandeî ! Un alt 
outsider, Grecia, s-a calificat 
pină la urmă — la penalty-uri
— în fața „U“-lui din R. D. 
Germană, o prezență aproape 
nelipsită de la turneele finale, 
în sfirșit, Turcia a eliminat Bul
garia, de mai multe ori câști
gătoare a competiției ! Selecțio
nata țării noastre a eșuat și ea
— pentru a patra oară conse
cutiv — în tentativa de a se 
califica : 0—2, la Pozarevac, și
0—2, la Rm. Vîlcea, cu reprezen
tativa Iugoslaviei.

Turneul final al celei de a 31-a 
ediții a competiției de juniori 
U.E.F.A. s-a disputat în Polonia, 
între 5 și 14 maL Grupa A, de 
la Bielsko Biala (Portugalia, ita
lia, Scoția, R. F. Germania), a 
fost cîștigată de juniorii scoți
eni, în timp ce la Czestochowa, 
în grupa B (Grecia, U.R.S.S., 
Norvegia, Olanda), echipa Uniu
nii Sovietice și-a depășit net 
adversarele, fără să primească 
gol. Grupa C, de la Nowy Sacz 
(Islanda, Belgia, Ungaria, iugo
slavia), a avut o desfășurare ne
prevăzută. După meciul cu Iu
goslavia (1—2 pe teren, 0—3 la 
„masa verde*), formația Belgiei 
s-a retras din competiție și ju
niorii Iugoslavi s-au calificat. 
Extrem de echilibrate au fost 
meciurile grupei D, 
towice (Spania, / 
Polonia), în care 
s-a clasat echipa 
mifinale : Scoția 
2—2 și 2—4 (după 
viturilor de la 11 .
— Polonia 2—0. Finala și-au dis
putat-o, așadar, echipele U.R.S.S. 
și Iugoslaviei și a fost cîștigată 
de juniorii sovietici cu 3—0 (0—0), 
el dispunînd de o excelentă pre
gătire fizică, argument decisiv

că... scoate 
fotbalistice 

pe bătrînul 
Este vorba.

iugoslavi s-au 
de echilibrate au 

_. de la Ka- 
Anglla. Turcia, 
pe primul loc 
gazdă. în se- 
— Iugoslavia 

i executarea to
rn) și U.R.S.S.

„TOUR DE L'AVENIR“ 1979
Turul ciclist al Franței pen

tru amatori — „Tour de l’A- 
venir “ —, ediția 1979, se va dis
puta în perioada 3—16 septem
brie în 12 etape, cu plecarea 
și sosirea la Divonne Ies 
Bains, traseul avînd un profil 
muntos. După cum scrie ziarul 
„L’EQUIPE“, organizatorul
cursei, au fost invitate 22 de 
țări, între care Italia, Polonia, 
U.R.S.S., R. D. Germană, Bel
gia, România, Iugoslavia, Ceho- 

' slovacia. Maroc. Elveția.

în balanța meciului. Deși n-a 
primit nici un gol în cele cinci 
partide susținute, datorită unei 
apărări sigure si decise. învingă- 
toarea a avut cel mai bun jucă
tor al ei în atacantul Oleg Ta
van. ya ti el succesorul celuilalt 
Oleg, celebrul Blohin, în repre
zentativa U.R S.S. ? Pentru locu
rile 3—4 : Polonia — Scoția 3—1 
(2-0).

Trei luni mal tîrzlu (5—14 au
gust), tinerii jucători sovietici au 
țriumlat și în „Turneul Priete-

' nia“, găzduit de orașul Gera din 
R. D. Germană. în finala acestei 
întreceri, devenită tradițională și 
la startul căreia se aliniază re
prezentativele majorității țărilor 
socialiste, U.R.S.S. a întîlnit e- 
chipa țării gazdă și a cîștigat 
cu 1—0 (0—0), remareîndu-se prin 
mare viteză de joc și o tehnică 
surprinzător de ridicată, ceea ce 
constituie caracteristicile de bază 
ale fotbalului modern. în finala 
„mică", Polonia — Ungaria 3—1 
(2—1). Echipa țării noastre a 
obținut următoarele rezultate : 
1—4 cu U.R.S.S., 2—2 cu Polo
nia, 2—1 cu R.P.D. Coreeană, 
1—1 cu R.S. Vietnam și 2—0 cu 
Cehoslovacia.

A urmat Campionatul Balcanic, 
de la Izmir, cîștigat de echipa 
Greciei (2—1 cu Turcia în fina
lă). România s-a clasat pe locul 
3 (2—1 cu Bulgaria). Echipa
noastră, cu Geolgău, Turcu, Iva
na, jucători divizionari A în for
mație, a jucat neconvingător.

Toamna lui ’78 a programat șl 
turneele de la L»as Palmas (oc
tombrie) și Monte Carlo (noiem
brie). în insulele Canare au cîș
tigat juniorii englezi, urmați de 
cei sovietici. Iar pe Coasta de 
Azur laurii au revenit speranțe
lor Iugoslaviei : 3—2 in finală cu

Franța, pe locul trei clasîndu-se 
Italia (2—1 cu Anglia).

Trăgînd linie și... adunînd vic
toriile, obținem următorul cla
sament al juniorilor în anul 
1978 : 1. U.R.S.S., 2. Iugoslavia,
3. Anglia, 4. Polonia, 5. Grecia.

Nu putem încheia această suc
cintă retrospectivă a competițiilor 
de juniori ale anului fără a re
veni la întrecerea de la care am 
pornit : Turneul U.E.F.A. Toc
mai pentru că preliminariile edi
ției a 32-a au și început șl se 
cunosc deja trei calificate. Sînt 
selecționatele Norvegiei (2—1 șl 
2—0 cu Tara Galilor), Scoției 
(3—0 și 2—0 cu Finlanda) și Da
nemarcei (0—0 și 4—1 cu Suedia). 
Din păcate, 
șit din nou 
preliminarii, 
la Brașov, 
gariei. ~~ 
să 
de

se 
la

echipa noastră a pă- 
cu stîngul în aceste 
fiind învinsă cu 0—3, 
de selecționata Un- 
rămîne, acum, decltNu-i _ 

revanșeze în meciul retur, 
Budapesta.
Laurențiu DUMITRESCU

FLORIN SEGARCEANU
0 NOUA VICTORIE
LA MIAMI BEACH
NEW YORK, 20 (Agerpres). 

— în ziua a treia a turneului 
de tenis pentru juniori de la 
Miami Beach (Flcrida). jucă
torul român Florin Segărceann 
l-a învins cu 6—2, 4—6. 6—2 pe 
brazilianul Eleutenio Martin.

SCHIMB DE VEDERI

INTERNAȚIONALE SPORTIVE

JOCURILE SPORTIVE ASIATICE
BANGKOK, 20 (Agerpres). 

— In capitala Tailandei 
continuat întrecerile din 
drul Jocurilor sportive 
siatice. Concursul de
nis de masă s-a terminat cu 
un succes deplin al reprezen
tanților R. P. Chineze, care au

au 
ca- 
a- 

te-

Meciurile amicale de baschet România - Ungaria
a

PRIMUL JOC A FOST CÎȘTIGAT DE OASPEȚI

cîștigat și titlurile individuale 
prin Lian Kuo-lian, la mascu
lin, și Cian Li. la feminin.

Rezultate înregistrate In 
concursul de atletism : 200 m 
— Gwanasekeren (India) 21.24 ; 
5000 m — Chand (India) 14:22,0; 
decatlon — Iwai (Japonia) 7003 
p; greutate — Singh (India) 
17,61 m ; 100 mg. (f) Tai Sien- 
hua (R. P. Chineză) 13,95 ; șta
fetă 4x400 m (f) Japonia 3:46,29.

In finala turneului de ho
chei pe iarbă, echipa Pakista
nului a învins cu scorul de 
1—0 (1—0) formația Indiei.

ZURICH, 20 (Agerpres). — 
Recent a avut loc la Lausanne 
reuniunea Comisiei de coordo
nare a activității CIO, Adu
nării generale a federațiilor 
sportive internaționale și a 
reprezentanților Comitetelor o- 
limpice naționale. S-a procedat 
la un larg schimb de vederi 
asupra rolului acestor organi
zații în cooperarea internațio
nală în domeniul sportului.

Pe ordinea de zi a reuniunii 
au mai figurat probleme pri
vind asistența CIO în formarea 
instructorilor sportivi, acorda
rea de ajutor în echipament 
sportiv unor Comitete olimpi
ce naționale, controlul medical 
la competiții, combaterea vio
lenței pe terenurile de. sport.

BRAȘOV, 20 (prin telefon). 
Primul dintre cele trei meciuri 
amicale dintre reprezentativele 
masculine de baschet ale Ro
mâniei și Ungariei, găzduite de 
Sala sporturilor din localitate, 
s-a desfășurat miercuri seară și 
a fost urmărit de un numeros 
public. Intîlnirea a debutat cu 
atacuri 
noastre, 
rea și 
victorie 
oaspeții 
inexactități comise de Niculescu 
și Popa și au trecut la con
ducere pe tabela de scor. An
trenorul Dan Niculescu i-a în
locuit pe cei doi. Insă, în con
tinuare, scorul s-a menținut fa
vorabil selecționatei ungare, 
care la pauză a avut un avan
taj de 3 puncte : 44—41.

La reluare, baschetbaliștii 
români au luat jocul în serios, 
iar Cernat și-a continuat cu 
succes seria aruncărilor de la 
distantă și de la semidistantă. 
In min. 30, scorul era egal : 
65—65. Maj departe, am asistat 
la o întrecere echilibrată, inte-

susținute ale echipei 
care a luat conduce- 

părea că va realiza o 
lejeră. Dar, din min. 6 
au profitat de cîteva

resantă, tn care fiecare echipă 
a făcut tot ce i-a stat in pu
tință pentru a înclina balanța 
victoriei tn favoarea sa Dar, 
Losonczi, tn formă excelentă (a 
recuperat multe mingi sub am
bele panouri Și a înscris 31 
de puncte) a determinat succe
sul reprezentativei oaspete, 
în ultimele 3 minute, formația 
Ungariei mai avea 5 puncte a- 
vans ; sportivii noștri au re
dus diferența pînă la un sin
gur punct (în ultimele 30 de 
secunde), dar o pasă greșită a 
lui Popa a făcut ca oaspeții să 
obțină victoria cu 91—88 (44— 
41).

Au marcat : Cernat 41, Ni
culescu 12, Ivascencu 8. Flu- 
turaș 4. Uglai 9. Popa 10. 
Opșitaru 4, respectiv Losonczi 
31, Nemeth 18, Kamaras 16, 
Recska 13, Gouth 2, Szocs 11. 
Au arbitrat D. Crăciun Și M. 
Maierean (ambii din Brașov). 
Al doilea meci are loc joi, (n.r. 
astăzi), la ora 17.

Paul IOVAN

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
CICLISM • Campionul mond’al 

de ciclo-cros elvețianul Abert 
Zweifei. a cîștigat Aa Haombre- 
chtkon — lingă Zurich — o 
cursă internațională. pe distanța 
de 19 204 km. în lh « 39

HALTERE A Ua Frankfurt pe 
Oder (R D. Germană), bulgarul 
B. Blagoev • stabilit un nou 
cord mondial la cat 90 kg. 
performanța de 171,500 kg 
„aruncat*.

HOCHEI A Turneul de la 
kin s-a încheiat cu victoria echi
pei olimpice a Finlandei, urmată 
de România, Japonia, R. P. Chi
neză și selecționata olimpică a 
R. F. Germania. în ultimul meci 
Finlanda a cîștigat cu 6—2 par
tida cu echipa olimpică vest-ger- 
mană * în turneul de la Mos
cova. pentru premiul ziarului 
„Izvestia-, echipa U.R.S.S. a în
vins cu 9—3 (4—1, 3—L, 2—L) se
lecționata Canadei.

PATINAJ A Competiția inter
națională feminină de patinaj vi
teză disputată la Berlin s-a în
cheiat cu victoria Sylviei Albrecht 
(R D. Germană), în vîrstă de 
16 an!. învingătoarea a totalizat 
la multiatlon 182,396 p. în con
cursul masculin a cîștigat olan-

re- 
cu

Re

dezul Hilbert van der Duim. c*u 
199.39S p « Concur».u femin n de 
patinaj artistic pentru junioare, 
desfășurat la Novosibirsk, a re
venit sportivei sovietice Natalia 
Lebedeva cu Î7.7B4 p. Viorica 
Nicu (România) s-a clasat pe lo
cui I IT concurente. din •
țări

ȘAH « Turneul zonal feminin 
de șah de la Travnik (Iugoslavia) 
s-a încheiat cu victoria iugosla
vei Lazarev.ci — 91 j p. a în tur
neul zonal feminin de la Fmnza 
(U.RS.S.). cu 3 runde înaintea 
încheierii competiției. conduc la 
egalitate șahi stele sovietice Maia 
Ranniku șl Nina Gurtell, cu cite 

“ * * ca mp ion a-
după
Tal

9 p. g La Tbilisi. în 
tul unional masculin, 
runde, conduce Mihail 
6'/, P CB.

TENIS DE MASA * 
sfirșit campionatele Internaționale 
ale Poloniei, desfășurate la Lodz. 
In finala de simplu masculin, 
Juhăsz (Ungaria) l-a învins pe 
compatriotul său Kreisz, cu 3—2. 
La feminin, Pak Yun Sun (R P.D. 
Coreeană) a dispus tn finală cu 
3—1 de Pak Yong Ok (R.P.D. Co
reeană).

Au

11 
cu

luat


