
«IA COMITETULUI POLITIC 
[MTIV Al C.C. Al P.C.B.
In ziua de 30 ianuarie a 

avut loc, sub președinția to
varășului Nieolae Ceausescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, ședința Co
mitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R.

In cursul ședinței au fost 
luate în dezbatere Raportul 
privind realizarea planului pe 
anul 1978 și proiectul Comuni
catului cu privire la îndepli
nirea planului național unic 
de dezvoltare cconomico-socte- 
lă a țării în anul 1978.

Comitetul Politic Executiv 
a apreciat că, in anul 1*78, 
poporul nostru, sub conducerea 
Partidului Comunist Român, a 
obținut noi și importante suc
cese în toate domeniile vieții 
economice și sociale, in înfăp
tuirea obiectivelor stabilite de 
Congresul al XI-lea și Confe
rința Națională ale partidului, 
asigurind progresul neîntrerupt 
al patriei, înaintarea fermă a 
României pe calea prosperității 
și civilizației socialiste.

Anul al treilea al cincinalu
lui s-a caracterizat printr-o di
namică înaltă a producției ma
teriale, dezvoltarea echilibrată 
și proporțională a întregii eco
nomii, adîncirea proceselor de 
modernizare a industriei, agri
culturii, celorlalte ramuri ale 
economici naționale, accentua
rea laturilor calitative ale ac
tivității economice, creșterea 
nivelului de trai al poporului, 
amplificarea schimburilor eco
nomice externe și a cooperării 
în producție și tehnico-știin- 
țifice a României cu alte state.

Comitetul Politic Executiv 
apreciază că bilanțul rodnic al 
anului 1978 evidențiază Juste
țea politicii partidului și sta
tului nostru care aplică in mod 
creator legitățile generale la 
condițiile concrete ale Româ
niei, realismul prevederilor ac
tualului cincinal, forța, capaci
tatea și voința națiunii noas- 
tre_ de a realiza programul sta
bilit de Congresul al XI-lea.

Comitetul Politic Executiv a 
stabilit să se dea publicității

La întreprinderea bucureșteană „Flacăra roșie“

MAMELE FAC GIMNASTICĂ LA LOCUL DE MUNCĂ, IAR COPIII LOR, 
PESTE DRUM, ÎN SALA DE SPORT A ÎNTREPRINDERII

® Decît o țigară fumată, 
mai bine o halteră ri
dicată • Cinci sute de 
femei folosesc zilnic to
nicul sportului • Feti
țele profesoarei Maria 
Gîrbă visează titlul de 
campioane la... grație 

și gingășie

Intrăm într-unul din atelie
rele secției mecanic-șef, unde, 
de obicei, domnește uruitul 
continuu al strungurilor, șuie
ratul ascuțit al frezelor și ma
șinilor electrice de găurit. A- 
cum, mașinile tac. Oamenii, în 
marea lor majoritate tineri In 
salopete albastre, s-au adunat 
în spațiul liber din. fața feres
trelor.

— Urmează Mircea Dănilă 
— anunță cineva, apoi vocea 
numără : una, două, trei U-

în cercul tinerilor muncitori, 
nn flăcău cu mînecile sufle
cate smulge haltera de pe po
dea și-o aruncă, parcă, spre 
tavan. O dată și încă o dată...

Oameni din secția mecanic- 
șef a întreprinderii bucurește- 
ne de încălțăminte „Flacăra 
roșie* slnt în pauză. Și, așa 
cum fac de o bună bucată de 
vreme, folosesc cele 30 de mi
nute pentru întreceri sportive, 
pentru mișcare, ca mijloc de 
destindere, de refacere a for
țelor. Pe peretele din fața 
noastră citim, caligrafiat pe un

SURPRIZĂ LA VOLEI

UNIVERSITATEA TIMIȘOARA - PENICILINA IAȘI J-l I
La Timișoara, echipa Uni

versitatea a realizat, ieri, una 
din surprizele campionatului 
feminin de volei, depășind for
mația Penicilina Iași cu 3—1 
(11, —1, 4, 14) la capătul unui 
joc spectaculos. Setul patru a 
fost cel mai dramatic, timi-

k_ M ui ci
Comunicatul Consiliului Su
prem al Dezvoltării Economice 
și Sociale, Comitetului de Stat 
al Planificării și Direcției 
Centrale de Statistică cu privi
re la îndeplinirea Planului na
țional unic al Republicii Socia
liste România pe anul 1978.

Comitetul Politic Executiv a 
dezbătut și aprobat propuneri
le de îmbunătățire a conduce
rii. organizării și planificării 
agriculturii și industriei ali
mentare. elaborate din iniția
tiva și pe baza indicațiilor 
concrete ale secretarului gene
ral ai partidului. tovarășul 
Nieolae Ceaușescu.

Comitetul Politie Executiv, 
apreciind el agricultura noaa- 
tri a cunoscut • dezvoltare 
puternică. ea • determinat 
sporirea, tu perioada 1*68 
1*78, de SJ ori ■ producției 
globale agricola, a subliniat d 
actuala etapă da dezvoltare •- 
conomico-socială a țării ridi
că noi cerințe in fața agricul
turii. chemată tă realizeze pro
ducții superioare, să-și sporeas
că simțitor contribuția La creș
terea avuției naționale.

In concordanți cu aceste 
nevoi și eu principiile condu
cerii unitare a agriculturii, 
Comitetul Politic Executiv a 
stabilit să se înființeze consilii 
unice agro-industriale de stat 
și cooperatiste, care vor răs
punde efectiv de realizarea 
sarcinilor ce revin unităților 
agricole componente. creînd 
cadrul organizatoric necesar 
concentrării și specializării 
producției agricole, integrării 
ei, conducerii unitare, organi
zării de acțiuni comune in 
scopul folosirii depline și efi
ciente a fondului funciar, a 
mijloacelor materiale, finan
ciare și a forței de muncă.

Comitetul Politie Executiv 
a hotărît ca aceste măsuri să 
fie supuse aprobării plenarei 
Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român.

(Continuare In pag. a 4-a)

O repriză de gimnastică — refacere, bună dispoziție, sănătate.

carton alb : „In pauză — decît 
o țigară fumată, mai bine • 
halteră ridicată 1*. Așadar, ti
nerii de la mecanic-șef. In Ioc 
să-și îmbibe plămînii cu fum 
de tutun, respiră adine, tn fața 
ferestrelor larg deschise, ridi- 
cînd halterele.

— Pînă acum am și organi
zat două concursuri — ne spu
ne Mihalache Ioniță, specialist 
în bobinaje și instructor spor
tiv. Cei mai puternici : Con
stantin Trifu, Mircea Dănilă, 
Ion Cherșic, Claudiu Popescu. 
Ridică ușor cîte 74 kg,.,“

Viorel TONCEANU

(Continuare in pag. 2—3) 

deplin 
Covaci 
Marian

șorencele fiind conduse cu 
10—4 și apoi cu 14—9. reușind 
în final să cîștige pe 
meritat. A arbitrat Ion 
(București) și Mircea 
(Oradea).

£L Constantin CREȚU, coresp.

ZIAR AL CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORT
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/n „Cupa cupelor" la handbal masculin

H.C. MINAURȘIR NEÎNTRERUPT DE VICTORII 
ACASĂ Șl ÎN DEPLASARE!

• Sonbătă, io Boia Mare, returul cu T. V. Huttenberg
• Dupâ patru locuri Ui, atac direct la titlul național
• De ce na fi Nieolae Voinea in lotul național î

Performanțele băimârenilor in handbal nu mai 
constituie pentru nimeni surprize. H. C. Minaur — 
primul club de handbal din România — a reușit o 
spectaculoasă ascensiune. Mai Intii s-a instalat In 
fruntea plutonului doi al handbalului românesc, apoi 
a încercat să spargă plafonul valoric Steaua — Di
namo. reușind tn 1978 sâ cîștige „Cupa României*, 
după o finală de antologie cu Steaua, și — iată — 
acum, la debutul fn competițiile internaționale ofi
ciale, reprezentanta minerilor maramureșeni luptă 
pentru un loc pe podiumul „Cupei cupelor*.

Cele 5 meciuri jucate In prestigioasa competiție 
continentală au însemnat tot atltea succese (nu ne 
îndoim că sîmbătă, la Baia Mare, handbaliștii pre
gătiți de antrenorul Lascăr Pană 
mares — in meciul retur cu 
T. V. Huttenberg — a șasea 
victorie) : cu Macaby Hărăzim 
Ramat Gan (Israel) 35—IC și
22— 11. cu H. K. Aalborg (Da
nemarca) 32—1* și 24—21. cu 
T. V. Hăttenberg, la Giessen,
23— 22. Ambițioasa echipă din
centrul devenit o veritabilă 
forță a sportului românesc 
țintește performanța de a în
cheia neînvinsă această edițîe 
a ..Cupei cupelor*. Firește, 
este greu, extrem de greu, dar 
nu imposibil.

Hristache NAUM

(Continuare in pag. 2—3)

Boiul nostru In plin clort de rcalirmarc

CALENDARUL COMPETITIONAL
NU EXCLUDE

în condiții de pregătire asemănătoare

ÎNOTĂTOARELE CONTINUĂ SA BATĂ RECORDURI, 
BĂIEȚII... BAT PASUL PE LOC!

Biianțul activității Înotători
lor români în anul care a tre
cut, ilustrat de lista celor mai 
bune performanțe interne, nu 
ne oferă satisfacții decît în 
ceea ce privește evoluția fete
lor.

Carmen Bunaciu (locul IV la 
C.M. în proba de 200 m spate) 
deține a 8-a performanță mon
dială a anului la 200 m spate 
și a 12-a la 100 m spate. Irinel 
Pănulescu, lideră în 5 din cele 
12 probe individuale, calificată 
în două finale ale „europene
lor" de juniori (deși cu un an 
mai mică decît adversarele 
sale) deține un valoros record 
la 200 m mixt. In continuă as
censiune, tinerele Mariana Pa- 
raschiv, Maria Măglașu, Orfa
na Mladin, surorile Carmen și

Iși vor trece în pal-
Ast fel de foxe a 

creat și la Giessen 
Nieolae Voinea și. 
desigur, va mai 
crea In meciurile 
actualei ediții a 
.Cupei cupelor*.

Orice tratat de teorie spor
tivă confirmă teza că întrece
rea, „proba de foc*, constituie 
unul din mijloacele principale 
de progres pe calea spre înal
ta performanță. Plecînd de la 
această constatare, vom încer
ca să deslușim trăsăturile prin
cipale ale programului com
petitions! al boxerilor noștri.

O simplă cercetare a calen
darului național întocmit pen
tru anul 1979 arată că el ur
mează linia tradițională a ca
lendarelor similare din ulti
mii ani, fără prea multe nou
tăți : Așadar : turneul tradi
țional pe categorii de greutate 
(februarie). „Centura de aur" 
(martie) — cu participare mai 
largă, campionatele europene 
(mai) și Balcaniada (iulie) — 
cu prezentă minimală. apoi 
campionatele naționale (octom
brie) — iată programul prin
cipal al boxerilor noștri frun
tași, redus la 5 starturi 
mențiunea obligatorie că 
campionatele continentale 
balcanice nu vor participa de- 
cit cel mult 11 pugiliști). E 
OARE DESTUL? Știm că, în 
grupuri mici, unii dintre bo
xerii fruntași mai participă și 
la turnee internaționale peste 
hotare. Știm, de asemenea, că 
din considerente de rezistență 
fiziologică nu se recomandă u-

(cu 
la 

sau

Denisa Mihăilă. Edit Kugliș, 
Cristine Seidl, Dana Panteli- 
mon și-au depus în 1978 serioa
se candidaturi centru echipa 
reprezentativă pe care o vom 
alinia în „Cupa Europei". De
altfel, diin lista celor mai bune 
performere se poate observa 
un puternic asalt al „noului 
val" : printre cele 21 de înotă
toare menționate se află 9 fete 
de 13—14 ani, 7 junioare (pînă 
la 16 ani) și numai 5 senioare, 
raport interesant privind pers
pectivele lotului nostru.

La băieți, în schimb, pro
grese minime, neesențiale 
și doar pe ici, pe colo 
cite un rezultat (Szabo — 
100 m bras, Mandache — 200 m 
spate) mai apropiat de nivelul 
european. Cauzele (le-am ana-

INIȚIATIVA!
nui boxer amator mai mult da 
25—28 de meciuri pe an.

Toate aceste limita nn re
prezintă piedici serioasa In 
calea unei activități competi
tionale mal asiduă și nud am
plă. pentru care ziarul noștri* 
pledează de multă vreme. 
Boxul are și particularitatea 
de a fi un sport care nu se 
poate dispensa de ambianța 
publică. Un jucător de șah, un 
trăgător la țintă (ca să nu mai 
vorbim de alpinist) pot renun
ța ușor la spectatori | boxe
rul — niciodată 1 Publicul face 
parte din atmosfera stimula
toare a carierei oricărui pugi
list. Iată de ce rularea boxe
rilor în ringul public nu este 
o cerință strict propagandisti
că, ci una de fond. Din păca
te, se constată că progranud 
boxerilor noștri fruntași are 
tendința progresivă de a in- 
groșa partea rezervată pregă
tirilor, în detrimentul ..ieșiri
lor publice*, sărăcind astfel în
săși activitatea pugilistic! ge
nerală, cu consecințe nefavora
bile pentru acest sport de a 
indiscutabilă popularitate.

Firește că nu dorim să a»- 
travenim principiilor metode-

Victor BANCIULESCU

(Continuare tn pag 2—3)

lizat la timpul cuvenit) vizea
ză în principal aceleași pro
bleme : selecție necorespunză
toare și volum de pregătire re
dus. Dealtfel, comparația în
cepe să devină tot mai supără
toare : in condiții de pregătire 
asemănătoare, fetele obțin re
zultate mult superioare, 
deosebi în probele de 
bras, fluture și mixt, 
chiar băieții nu pot 
mult ?...

FEMININ — 100 m liber , ,
55,41) : IRINEL PANULESCIT
60.12 ; Daniela Georgescu 61,20 J 
Maria Măglașu 61,93 ; Carmen A- 
lexe 62,50 ; Octana Mladin 62,63 t

Adrian VASIL1U

in-
spate.
Oare 
mai

(R. M, 
LESCtf

(Continuare în pag. 2—3)
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SUBLINIERI RAPID OLIMPIA,
SPLENDID, DORU!
Trecuse de miezul nopții. Li

niștea de pe șoseaua Surduc — 
Jibău, scufundată ta Întuneric, 
era tulburată la răstimpuri 
scurte de zgomotul unor năluci 
care treceau in viteză cu faru
rile puternic aprinse. La un 
moment dat, tn plin vuiet de 
motor, s-a auzit o bufnitură 
puternică, după care în pădure 
s-a așternut pentru cîteva mi
nute o liniște nefirească. Una 
din năluci „ieșise din peisaj" 
șl s? oprise, la un viraj, in
tr-un copac...

Vestea s-a răsptndlt cu iu
țeală. Un echipaj care concura 
în „Raliul Dunării", ediția 1976 
(Doru Gîndu — Dan Amăricâ, 
pe un „Renault 12 Gordini"), 
suferise la ora 1 noaptea un 
grav accident. Pilotul D. Gindu 
era grav rănit, în timp ce na- 
vlgatorul său, care, spre deo
sebire de el, avea... centură de 
siguranță, nu pățise nimic. Era 
1 august 1976. Pentru campio
nul român, cîștlgător pînă a- 
tunci 1 3 titluri la categoria 
„Dacia U00*. a Început o pe
rioadă lungă de suferință : 6 
luni de spitalizare, urmate de 
alte 3 de tratament ta diferite 
sanatorii balneare. La Manga
lia. de pildă, Doru, strtngind 
din dinți, făcea zeci de kilome
tri pe nisip pentru a retavăța 
să meargă normal.

Pe la mijlocul lui 1977, prin
tre automobillști s-a răspîndlt 
o veste ce părea de necrezut : 
„Doru Gindu va concura din 
nou*. Voința ieșită din comun 
* inginerului electronist D. 
Gindu. tenacitatea sa căpătată

ta sport, dragostea față de au
tomobilism au tavlns și „nr. 
13“ (Dacia 1100 — verde) a a- 
părut din nou ta concursuri. 
Iar la recenta premiere a ce
lor mal buni automobillști ro
mâni. în anul care a trecut, 
Doru Gîndu a primit cupa, 
medalia și diploma ce revine 
unui campion. Și nu numai o 
dată, ci de două ori, intrucît el 
a fost ciștlgătorul a două tit
luri de campion (la viteză pe 
circuit șl viteză in coastă : 
clasa „Dacia 1100“). Un suc
ces pentru care echipierul U- 
nlrii Tricolor din București, 
un adevărat exemplu de perse
verență sportivă, merită toate 
felicitările.

Splendid, Dorule !
Modesto FERRARiNI

BOXUL NOSTRU IN PLIN EFORT DE REAFIRMARE
(Urmare din pag. I)

logice ale reputatilor noștri 
tehnicieni. Sîntem, totuși, da
tori să le atragem atenția că
— în dorința de a asigura un 
cadru optim de pregătire eli
tei pugilistice (formată din, să 
zicem. 20—25 de boxeri) — ei 
angrenează în acest program 
special o grupă mai numeroasă 
de sportivi pe care-i sustrag, 
de fapt, de la o activitate nor
mală.

în acest fel se ajunge, a- 
proape fără voie, la pauperi
zarea activității pugilistice ge
nerale, în ciuda faptului că 
Inițiativele locale sînt în creș
tere. Diverse comisii locale de 
box (și le vom evidenția aici 
pe cele din București. Constan
ța, Craiova. Tulcea. Iași, Cluj- 
Napoca. Sibiu) se străduie să 
ofere publicului gale de box, 
întreținînd astfel vie flacăra 
unui sport cu largă audiență. 
Dar majoritatea acestor reu
niuni eșuează în anonimat din 
cauza lipsei de pe afiș a unor 
„nume", a unor boxeri frun
tași. La solicitările comisiilor 
locale de a obține, pentru vreo 
gală, un „cap de afiș*. răs
punsul trimite invariabil la 
„programul special* al frunta
șilor. Să remarcăm însă că 
nici acest program nu e tot
deauna respectat. Și atunci in
tervenția recentă a ziarului 
nostru avea perfectă dreptate 
sesizînd că marii noștri boxeri 
(pe care-1 pot vedea spectato
rii dintr-un orășel polonez sau 
italian) nu ajung 
foarte rar văzuți 
autohton,

încă un cuvînt, 
pre structura 
competițional al 
noștri. După turneul „Centura 
de aur* (martie) și Cupa 
F. R. Box (aprilie-maî). se ob
servă o bruscă stagnare de ac
tivitate — de aproape 4 luni I
— pînă toamna tîrziu. Deci, 
dacă iarna nu prea avem gale 
se renunță acum șl la posi
bilitatea unor interesante reu
niuni In aer liber, vara.

Și încă âr trebui să

subliniem o dată că în grija sa 
exclusivă pentru soarta boxe
rilor fruntași (cîteva zeci la 
număr), federația nu trebuie să 
uite nici o clipă marea masă 
de boxeri de mina întii care 
lincezesc prin săli în loc să li 
se dea prilejul — în competi
ții cu adevărat stimulative — 
să se întreacă mereu, să-și 
facă cu ambiție loc spre frun
tea ierarhiei, așa cum dorește, 
cu siguranță, orice boxer ani
mat de dorința de a se afir
ma 1

C3

să fie deci! 
de publicul

tn final, des- 
ealendarului 

boxerilor

mai

In sanatoriul balnear de la 
Mangalia aproape eă nu se 
simte trecerea de la un sezon 
la altul. Băile de apă de mare 
■e fac In continuare, de data 
aceasta insă tn spațiile largi și 
primitoare ale piscinelor aco
perite cu imense cupole de 
sticlă. Soarele, care In general 
pe litoral este suficient de dar
nic, este ajutat pe timpul ier
nii de instalații moderne, ceea 
ce permite chiar efectuarea 
mult doritelor plaje ta săli 
special amenajate. Situație în
lesnită — e drept — șl de con
diții de climă, deosebit de fa
vorabile, existente la Manga
lia.

Temperatura medie, ta luna 
b ianuarie, bunăoară — socotită
n ca cea mai geroasă lună a
g anului la noi ta țară — este
p aici de —2 grade Celsius.
h Multe slnt afecțiunile care-și 
5 găsesc leacul aici, la Mangalia,
p Amintim bolile reumatismale,
P spondiloza, maladiile aparatu-
" lui locomotor, in general ale

sistemului nervos periferic șl 
central. Din lunga lor listă 
mal consemnăm pe cele gine
cologice. dermatologlee. tuber
culoză extrapulmonară sau ra-

„CAPUL DL AFIȘ" AL ETAPEI EA BASCHET FEMININ
Olimpia București va încerca 

să dea o replică dîrză echipei 
Rapid în dublul meci care se 
dispută azi (ora 19) ți mîine 
(ora 12,30) în sala Floreasca, în 
cadrul etapei intermediare a 
Diviziei A la baschet feminin. 
Afectate de înfrîngerea suferi
tă săptămîna trecută în fața 
formației Progresul, feroviare
le vor face totul pentru vic
torie (a cărei ratare ar însem
na diminuarea șanselor de a 
rămîne In posesia titlului de 
campioane), în vreme ce spor-

tivele de la Olimpia. încu
rajate de „remiza* obținută la 
Cluj-Napoca, vor lupta pentru 
confirmare. Celelalte jocuri 
ale etapei: P.T.T. — Universi
tatea Timișoara, Voința Bucu
rești — Universitatea Cluj- 
Napoca, Politehnica — Voința 
Brașov (sala Floreasca : 
miercuri de la ora 14,30. joi de 
la ora 8), Progresul — Crișul 
(sala Progresul, ora 18,30 și 
ora 10), Mobila Satu Mare — 
C.S.Ș. Ploiești.

E»

H.C. MINAUR-ȘIR NEÎNTRERUPT DE VICTORII
ACASĂ Șl IN

(Urmare din pag. 1)

DEPLASARE!

Pe ce își bazează H. C. Mi- 
naur veleitățile ? Antrenorul 
Lascăr Pană, principal autor 
al ascensiunii handbalului băi- 
mărean. a reușit să reunească 
în centrul maramureșean o se
rie de jucători talentați, cu 
calități apreciabile pentru pos
turile cheie ale unei formații 
de handbal. Intransigent, me
seriaș de elită, antrenorul a 
întronat în colectiv o atmosfe
ră de muncă intensă, de disci
plină fermă, a insuflat jucă
torilor atașament față de echi
pă. Așa se face că formația a 
devenit destul de repede un 
colectiv unit, sudat sufletește, 
omogen valoric. Lascăr Pană
— avînd sprijinul nelimitat al 
organelor locale — a muncit 
enorm pentru șlefuirea tehnicii 
jucătorilor săi. pentru pregăti
rea lor tactică multilaterală.

Jocurile din „Cupa cupelor"
— cîștigate atît acasă cît și în de
plasare I — au arătat specia
liștilor o echipă matură. ca
pabilă să se adapteze repede 
condițiilor de joc, să găsească

ÎNOTĂTOARELE CONTINUĂ SĂ BATĂ RECORDURI
(Urmare din pag. I)

200 m liber (R.M. 1:58,53) : I. PA- 
NULESCU 2:08,97 R ; Carmen Bu- 
naciu 2:12,35 ; Carmen Mihăilă 
2:13,82 ; C. Alexe 2:14,43 ; D. Geor
gescu 2:14,53 ; 400 m liber (R.M.
4:06,28) : I. PANULESCU 4:30,82 
R ; C. Mihăilă 4:40,33 ; Mariana 
Paraschiv 4:43,20 ; Mlhaela Costea 
4:43.65 ; M. Măglașu 4:47,63 ; 800 m 
liber (R.M. 8:24,62) : I. PANULES
CU 9:17,94 R ; M. Paraschiv 9:31,56; 
C. Mihăilă 9:38,50 ; M. Costea 
9:39,92 ; Ligla Anastasescu 9:51,70.

100 m spate (R.M. 61,51) : C. BU- 
NACIU 64,46 R ; I. Pănulescu 68,40; 
Edit Kugliș 69,30 ; M. Costea 
69,33 ; Enikâ Szâke 70,10 ; 200 m 
«pate (R.M. 2:11,93) : C. BUNACIU 
2:16,65 R ; E. Kugliș 2:26,57 ; M. 
Paraschiv 2:27,25 ; I. Pănulescu 
2:27,30 ; Luciela Mihăllescu 2:29,66 ;

100 m bras (R.M. 1:10,31) : L.
ANASTASESCU 1:17,71 ; Camelia 
Hoțescu 1:17,95 ; Cristine Seldl 
1:19,46 ; Mioara Gerea 1:20,43 ; I. 
Pănulescu 1:21,0 ; 200 m bras (R.M. 
2:31,42) : C. HOȚESCU 2:44,55 R ;
L. Anastasescu 2:47,22 ; M. Paras- 
ehiv 2:48,63 ; C. Seldl 2:50,29 ; M. 
Costea 2:50,32 ;

100 m fluture (R.M. 59,46): ANCA 
MICLĂUȘ 64,98 ; Dana Pantellmon 
66,94 ; I. Pănulescu 67,54 ; C. Seidl 
69,30 ; Georgiana Biriș 69,70 ;

200 m fluture (R.M. 2:09,87) : A. 
MICLĂUȘ 2:20,26 ; I. Pănulescu 
2:25,66 ; Denlsa Mihăilă 2:28,86 ; 
Adina Schuster 2:29,00 ; D. Pante
llmon 2:29,19 ;

200 m mixt (R.M. 2:14,07) : I.
PĂNULESCU 2:23,13 R ; M. Paras
chiv 2:24.47 ; C. Bunaclu 2:25,50 ;
M. Costea 2:27,86 ; L. Anastasescu 
2:30,70 ; 400 m mixt (R.M. 4:40,33) : 
M. PARASCHIV 5:04,44 R ; I. Pă
nulescu 5:04,90 ; M. Costea 5:07,12 ; 
C. Bunaclu 5:08,19 ; O. Mladin 
5:24,21 ;

I.

MASCULIN — 100 m liber (R.M. 
49.44) : Z. OPRIȚESCU 54,22 ; I. 
Miclăuș 55,50 ; M. Mandache 55,95 ;
L. Szakadatl 56,13 ; C. Brechner 
56,58 ; 200 m liber (R.M. 1:50,29) :
M. MANDACHE 2:01,68 ; E. Aimer
2:01,81 ; Fl. Vișan 2:02,60 ; H. Nea- 
grău 2:04,92 ; I. Kovacl 2:06,18 ; 
400 m liber (R.M. 3:51,56) : FL.
VIȘAN 4:14,22 ; O. Mladin 4:21,69 ; 
H. Neagrău 4:21,93 ; I. Kovacl 
4:23,00 ; E. Aimer 4:23,29 ; 1 500 m 
liber (R.M. 15:02,40) : H. NEA-
GRAU 17:00.17 ; E. Aimer 17:12,61; 
FL Vișan 17:17,71 ; L. Szakadatl 
17:25,71 ; O. Mladin 17:25,89 ;

100 m spate (R.M. 55,49) : A.
HORVAT 61,20 ; M. Mandache 
61,30 ; L. Szakadatl 61.84 ; I. Sveț 
83,40 ; A. Alexandru 63,70 ; 200 m 
«pate (R.M. 1:59,19) : M. man
dache 2:19,15 ; L. Szakadatl 
2:11,41 ; A. Horvat 2:12,38 ; A. Ale
xandru 2:16,13 ; O. Mladin 2:16,68 ;

100 m bras (R.M. 62,86) : AI.
SZABO 63,80 ; O. Resler 70,45 ; L 
Luca 70,59 ; D. Molsan 73.13 ; O. 
Cocenescu 73,49 ; 200 m bras (R.M. 
2:15,11) : Al. SZABO 2:32,24 R ; 
L Luca 2:32,61 ; Gh. Bencslk 
2:36,51 ; O. Cocenescu 2:36,60 ; A. 
To th 2:39,39 ;

100 m fluture (R.M. 54,18) : H. 
LUCACIU 59,32 R ; L Miclăuș 
59,86 ; Fl. Vișan 62,34 ; H. Nea
grău 62,50 ; V. Buzatu 62,60 ; 200 
m fluture (R.M. 1:59,23) : H. NEA- 
GRAu 2:12,74 ; I. Miclăuș 2:13,54 ; 
” Buzatu 2:14,93 ; H. Lucaclu 

St. Mitu 2:19,13 ;
mixt (R.M. 2:03.65) : ȘT. 
2:16,87 ; M. Mandache 
D. Ținea 2:13,96 ; A. AJe- 

2:20,20 ; O. Cocenescu 
400 m mixt (R.M. 4:20,03) : 

— . Ținea
___ . L. Sza- 

M. Ștefănescu

rapid antidotul tactic pentru 
diferitele stiluri 
adversarilor. H. C. Minaur știe 
să „taie* ritmul adversarului, 
obligîndu-1 să intre In jocul 
care convine băimărenilor, are 
mari disponibilități în atac, 
folosind cu succes atît linia de 
la 9 m cît și semicercul. își 
bazează eficiența tocmai pe 
conlucrarea activă, permanentă 
a acestor două linii. Unul din 
marile merite ale lui Lascăr 
Pană este acela de a fi lucrat 
sute și sute de ore cu elevii 
săi pentru pregătirea fazei de
fensive. Jucătorii și-au însușit 
astfel tehnica apărării, reușind 
prin mobilitate șl abilitate să 
facă un zid cvasiimpenetrabil 
în fața porții lui Belu. Rareori 
băimărenii recurg la jocul dur 
și aproape niciodată la cel 
obstructionist, brutal.

De-a lungul anilor H. C. 
Minaur Baia Mare a dat lotu
lui național jucători valoroși, 
pe actuala listă prezentată fe
derației de colectivul tehnic 
figurînd Mihai Mironiuc, Iosif 
Boroș și foarte tînărul Măricel 
Voinea. Noi le-am sugera se
lecționerilor prezența în lot și 
a lui Nicolae Voinea, extre
mă tehnică, iute, eficientă.

Creșterea valorică a echipei 
H. C. Minaur este argumentată 
și de cele 4 „medalii de bronz" 
obținute în campionatul Divi
ziei A, ca si de faptul că în 
actuala ediție-'a primei divizii 
echipa din Baia Mare se află 
pe locul II, la egalitate de 
puncte cu liderul. Dinamo 
București. Se pregătesc băi
mărenii să cîștiee primul lor 
titlu national ? Foarte posibil, 
dar ceea ce este sigur ei pri
vesc acum spre „Cupa cupelor", 
în care nu numai că doresc 
victoria, ci și muncesc pînă la 
epuizare pentru obținerea ei. 
Dealtfel, o altă trăsătură a a- 
cestui colectiv este aceea că 
pune preț deosebit pe perfor
manțele internaționale, cele 32 
de victorii realizate în anul 
1978 fiind o mărturie eloc
ventă.

de joc ale

MANGALIA
UZINA DE SANAIATE

A LITORALULUI
hitism. 
afirmă, __________9_______
galia este stațiunea cu cel mal 
larg evantai terapeutic din 
țară.

Sanatoriul dispune de mij
loace ultramoderne de hidro- 
terapie, nămolterapie, electro- 
terapie, geriatrie, săli de gim
nastică medicală și masaje, ba
zine cu apă de mare și de 
ghiol încălzite.

Una din importantele bogății 
medicale ale Mangaliei o con
stituie recent descoperitele iz
voare de apă sulfuroasă mezo- 
termală. Apele lor, în afară de 
maladiile - amintite, sînt reco
mandate pentru tratamentul a- 
fecțiunilor cronice ale aparatu
lui digestiv, ale căilor biliare 
ș.a.

Iată de ce specialiștii 
nu fără temei, că Man-

V.
2:17,35 ;

200 m 
MITU 
2:17,16 ; 
xandru 
2:21,64 ;__________ ______ _
A. LINTEANU 4:53,53 ; D. 
4:55,11 ; Șt. Mitu 4:55,12 ; 
kadatl 4:57,07 ; ”
5:00,60.

De reținut : accesul din hotel 
în baza de tratament se face 
prin culoare acoperite si În
călzite.

La Mangalia poate veni Insă 
oricine, In timpul concediului, 
pur și simplu pentru o bine
meritată odihnă. Sanatoriul 
dispune tn acest scop de nu
meroase posibilități de agre- 
mentare a sejurului.

Zilnic se fac proiecții de fil
me, se organizează excursii Ia 
obiectivele turistice, printre 
care figurează cetățile antice 
ale Dobrogei, punctul turistic 
de la Podgoria Murfatlar, pre
cum și excursii de o zi in 
care sînt vizitate stațiunile de 
pe litoralul bulgăresc al Mării 
Negre.

Așadar, condiții optime pen
tru efectuarea curei balneare, 
dar și pentru cei ’
dihnă.

Și un amănunt 
importanță pentru 
cărei familii : In perioada se
zonului de iarnă — o zi (casă, 
masă șl tratament ; hotel ca
tegoria I-A) costă 65 lei, tn 
timp ce tn perioada sezonului 
de vară costă peste 100 lei.

veniți la ți

nu lipsit de 
bugetul ori-

SPOR

„Grafie și gingășie" — in sala de spor

de

PESTE DRUM, IN SALA DE
(Urmare din pag. I)

antrenantă.

BUNUL PLAC?

UN CAMPIONAT DE 
AMÎNAT ÎN AȘTEPTAREA.

Conform calendarului competl- 
țional întocmit de F. R. Patinaj, 
finala campionatului republican 
de patinaj viteză al juniorilor ur
ma să se desfășoare In zilele de 
27 șl 23 ianuarie, pe pista naturală 
din Miercurea Ciuc. Dar întrece
rile au fost, mai Întii aminate cu 
24 de ore șl, apoi, cu Încă o zi. 
juriul de arbitri (condus de vice
președintele federației, Vaslle O- 
prea, șl arbitrul principal Alexan
dru Bobelca) motivînd, de flecare 
dată, hotărîrea luată, prin faptul 
că vremea nu a fost favorabilă șl, 
ta consecință, gheața nu era de 
calitate corespunzătoare.

După părerea noastră, condițiile 
atmosferice au fost prielnice des
fășurării concursului respectiv. Să 
concretizăm, folosind datele fur
nizate de Ladislau Daniel, tehni
cian principal la stația meteorolo
gică din localitate : sîmbătă la 
ora 8 termometrul indica —2,7 
grade ; duminică la ora 8 tempe
ratura era de —6,8 grade, cu ten
dință de Încălzire ta următorul 
interval de timp. Prin urmare, 
vremea a fost favorabilă, iar 
gheața de concurs era, cel puțin 
duminică, mal bună decîț în anii 
trecuți (etnd s-a concurat tot aici, 
in condiții mai grele), mai ales 
că de data aceasta suportul 
beton al pistei conserva mal bine 
gheata chiar șl în cazul unei ta

Aceasta este doar una dintre 
inițiativele inspirate la „Flacă
ra roșie" de competiția națio
nală „Daciada".

— La fiecare concurs, cîști- 
gătorilor li se decernează di
plome și premii — ne infor
mează Constantin Toader, se
cretarul asociației sportive.

întrecerea este 
concurenții se încurajează re
ciproc.

în secția tăbăcărie minerală 
sîntem martorii unui spectacol 
asemănător, numai că aici nu 
este vorba de haltere. „Mește
rului Constantin Savu i-a ve
nit o idee : să facem tracțiuni 
în brațe, Ia o „capră* pentru 
uscat piei. Acestea-s condițiile 
aici*. Și oamenii le folosesc

CHIAR AȘA, LA
Iubitorii tenisului de masă 

au sesizat, desigur, că din 
lista partlcipantilor la Între
cerile campionatelor republi
cane din acest an, publicată 
recent de ziarul nostru, lip
sesc echipele de junioare și 
de senioare ale C.S.M. Cluj- 
Napoca. Dacă ar ti vorba de 
unele din secțiile care-și da
torează existența Îndeosebi 
entuziasmului consiliilor aso
ciațiilor sportive sau al vreu
nui antrenor deosebit de pa
sionat, remunerat cel mal a- 
desea cu ora. secții care lu
crează ta săii improvizate, 
mici, dar obțin nu
o dată rezultate me- ptinri-lll i
rltoril nu s-ar fl ml- rWIjCWI.pi? < 
rat nimeni. Atît pot 
oamenii deocamdată, atît fac. 
Nu ne-am fi mirat nici 
rește. Dar fiind vorba 
dintre cele mai mari 
din țară, posesoarea 
mai bune condiții de 
(sală modernă, spațioasă, 
construită special pentru te
nis de masă, mese suficiente 
și de calitate, patru antre
nori retribuiți ș.a.), dispariția 
peste noapte a celor două re
prezentative feminine surprin
de șl — de ce n-am spune-o?
— intrigă.

Am căutat răspunsul 
derație. Ni s-a arătat 
trimisă de Clubul 
municipal Cluj-Napoca, 
nată de președintele 
Kezdi. din care cităm . „uni 
anumite motive foarte bine 
întemeiate (s.n.), clubul nostru 
nu va participa In acest an 
cu echipele de junioare și 
senioare în acest campionat*. 
Scurt pe doi 1

Care să fie motivele foarte 
bine tatemeiate care au dus 
la retragerea din campionat 
a celor două echipe T Adresa 
clubului nu se ostenește să 
le «rate, formula folosită fiind

pusă așa, să nu se afirme că 
nu s-a spus ceva...

Dacă ax fl fost să se ex
plice, clubul trebuia — după 
părerea noastră — să formu
leze o severă autocritică, să 
arate că, la umbra rezultate
lor obținute de băieți — nici 
ei prea mulți șl prea... clu
jeni — au fost neglijate inad
misibil grupele de fete, care 
au făcut clndva gloria teni
sului de masă din orașul de 
pe Someș. De multă vreme 
s-a văzut (șl s-a criticat) e- 
voluția precară a efectivului, 
redus, de fete, la care selec

ția și pregătirea vă
deau serioase caren
țe. Titlurile de cam
pioni naționali pe

echipe și de campioni europeni 
de juniori cucerite de băieți au 
accentuat probabil euforia 
oonduceril C.S.M. Cluj-Napo- 
oa și a antrenorilor săi, care 
cred că, la adăpostul acesto
ra. li se îngăduie orice, pot 
desființa ou de la sine pu
tere, fără să ceară măcar 
avizul Consiliului județean 
pentru educație fizică și 
sport, jumătate din activitate.

Nu e bine ce faceți, tova
răși de la C.S.M. Cluj-Napo- 

o 
tenis de 

cu

noi., ti
de una 

secții 
celor 
lucru

la fe- 
a dresa 
sportiv 

sem- 
Simion 
: „Din

ca ! In performantă, cu 
sală modernă de 
masă, primul din țară, 
fonduri asigurate constant pe 
măsura nevoilor șl eu obiec
tive precise, nimeni nu poate 
face ce vrea !

Conducerea C.J.E.F.S. Cluj 
ne-a comunicat că va analiza 
această situație și va 
clubului să readucă 
mai grabnic activitatea 
tenis de masă in discuție 
parametrii corespunzători 
forturilor ce se fac de ani 
de zile pentru a 1 se asigura 
condiții excelente de pregăti
re și competiții.

Mircea COSTEA
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LUI SIMBOLUL
In perspectiva
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Uzarea 
e află 
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. ln- 
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1 con
st ta- 
itlmatl

Comuna Ciumami se află la 
poalele Hașmașulul Mare, in
tr-un loc unde Mureșul este 
atit de îngust, incit pare un 
firicel de argint.

Cind am ajuns la Ciumani, 
ziua se ingina cu noaptea și 
ningea. Ne așteptam să fie 
liniște — acea liniște ce pre
cede Înserarea iarna — dar, 
spre surprinderea noastră, 
din dnd in cînd., auzeam tă
lăzuind spre noi vuiet de 
mulțime.

— E meci de hochei Ia 
școală, ne-a lămurit tovară
șul Szilagy Sandor, responsa- 

meșteșu
gărești din Ciumani, pe care 
1 - Consiliul

Cind se

bil al cooperativei

l-am tatîlnlt la 
popular al comunei.___„__
joacă hochei la noi e ca pe*< ._ ..... . Cre(1 

acolo, 
tirziu 

din 
cu 

frenetic,
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I
I
I
I
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JIUL FORȚEAZĂ, CU
LA STARTUL RATAT IN

GINDUL
TOAMNA...

fel
LOR,

ifiîll
?i pe- 
)lăcut. 
e mai
1 sec- 
_zi — 
ntă și 
fixa-
„Fu- 

spor-

speci- 
aistra 
1 sec- 
obligă 
pului, 
mun- 
după 

:ă, să 
e. Ce 
decît 

:ă°.
„gon- 
urcă 

? pri- 
ncepe 
stică :

i pu- 
espre 
con- 
sala 
des- 

gani- 
con- 
Ma-

dere. 
me- 

voce 
ndă : 
:inci- 
ișori, 
roșii 
mu- 
etaie 
ie și 
nun- 

ro- 
laria 
a de 

la 
Locul 

co- 
eaga 
'ofe- 
face 
ra 8 
por-

;rece
t..-.

Maracana, la fotbal. 
că-1 toată comuna 

Cîteva minute mai 
eram la... „Maracana1 
Ciumani. Spectatorii - 
sutele — aplaudau 
încurajau echipele, 
are instalație de 
tabelă de marcaj 
tribune, vestiar, 

încercăm să anăm 
ceva despre activitatea 
ciațiel sportive a școlii, 
rectorul, tovarășul Geza 
sos, are amabilitatea să 
răspundă.

— Avem peste 30 de 
pe de hochei, Împărțite

cîte 
aso- 
Di- 

Bor- 
ne

echi- 
---- . —,—,— in 

două serii. Pe întreaga școală 
— aproape 500 de hocheiști...

O izbucnire puternică de 
urale : Andraș Sandor, căpi
tanul reprezentativei școlii 
care a evoluat în „Cupa zia
rului Elore”, a marcat fulge
rător I Meciul se apropie de 
final și tensiunea crește. E- 
chipa câștigătoare va repre
zenta școala în campionatul 
județean, pe care elevii 
Ciumani l-au ciștigat 
șapte ori.

Un elev se apropie șl 
oferă o insignă.

— Este insigna asociației 
noastre sportive* ne spune 
directorul școlii.

O privim. Seamănă, ca for
mat, cu aceea a clubului 
„Steaua”. Sus șl jos este scris 
numele comunei. Partea cen
trală e împărțită în . două : 
în sttaga, pe emailul roșu, 
este desenată o crosă cu un 
puc, iar in dreapta, pe ema
ilul negru — o carte deschi
să.

din 
de

ne

— Insigna reprezintă ideea 
de bază a activității asocia
ției noastre sportive : rezul
tate bune la învățătură și 
performanță în sport. învăță
tura și sportul trebuie să 
meargă mină în mînă. Altfel 
nu concepem.

Ropote de aplauze. Meciul 
a luat sfîrșit. învingătorii ies 
grăbiți și se îndreaptă 
vestiare. îl -------
Bege, unul 
echipei care

— Acum, 
îl întrebăm.____
serba victoria ?

Copilul deschide 
mari :

— Noma* de asta 
timp acum ! Mă grăbesc _
ajung acasă, să învăț. Mîine 
dăm teză la matematică.

Răspunsul elevului ne-a în
demnat să privim încă o dată 
INSIGNA SIMBOL.

Sever NORAN

spre 
oprim pe Tomas 

dintre fundașii 
a ciștigat. 
încotro, Tomas ?

Cum Iți vei

ochii

n-am 
: să
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Sîmbăta trecută, în a șasea 
zi de la sosirea la Timișul 
Sus, lotul Jiului trebuia 
conform planificării făcute 
antrenorii Nicolae Oaidă 
Gheorghe Ene — să se împar
tă în două. Unul dintre gru
puri urma să străbată din nou 
traseul de circa 15 km spre 
cabana Susai. Cealaltă „par
te" era programată la sala 
complexului, pentru circuitele 
care vizează îmbunătățirea 
forței și supleței. Dar, în pro
gramul acelei zile s-a produs 
o... dereglare. De vină a fost 
soarele, răsărit maiestuos, ne
verosimil pentru o zi de miez 
de iarnă, iarnă cu nămeți, ce
țuri și burnițe. Frumusețea a- 
celei dimineți a fost cauza ca
re i-a determinat pe cei mai 
mulți din ,.grupul-sală“ să so
licite antrenorilor permisiunea 
de a se alătura coechipierilor 
care aveau de alergat afară cei 
aproximativ 15 km. Antrenorii 
au cedat. Ene a plecat cu gru
pul cel mare. Oaidă a rămas 
la sală, cu Petre Nicolae, Boloș 
și Cassai. La terminarea cir
cuitelor, ultimul a exclamat 
cu năduf : „Mai bine plecam 
spre Susai". La venirea celor 
de pe Cioplea. Bădin nu s-a 
putut abține să nu comenteze 
aproape epuizat : „De știam 
că-i așa, rămîneam la sală 1“

Așadar, între sala de forță 
și traseul străbătut pe Cioplea. 
Jiul n-are scăpare. Forțează 
pînă la limita puterilor, depar
te de orice compromis. Jucă
torii ne-au demonstrat acest 
lucru și în ziua precedentă. 
Intr-un meci cu Rapid Bucu
rești. disputat pe stadionul din 
Predeal. Un meci jucat pe un 
teren acoperit cu un strat de

de

de 
și

circa 15—20 cm. de 
apă și gheață. Un meci care 
n-ar fi trebuit să se joace, 
pentru că efectiv n-a folosit la 
nimic. Efortul a fost mult 
prea mare intr-o partidă în 
care nici un jucător n-a reușit 
să șuteze măcar o dată la 
poartă 1

De ce FORȚEAZĂ atît de 
mult echipa din Petroșani ? 
Răspunsul ni l-a dat antreno
rul Oaidă : „Pentru ca să nu 
rateze și startul de primăvară. 
Nu se poate uita ușor ce s-a 
întimplat la începutul campio
natului, cînd după trei etape 
Jiul se afla pe ultimul loc, fără 
nici un punct. Iar una dintre 
cauze a fost aceea că trei ju
cători — Toma, Kusu, Stoichi- 
ță — neluind testele, n-au a- 
vut drept de joc. Lucru inad
misibil. Eu nu concep ca un 
jucător de la Jiul să nu poată 
absolvi aceste teste. Numai ci
ne nu vrea, sau cine nu are 
un strop de voință, nu reu
șește să obțină notă de trece
re la examenele teslelor".

Jucătorii au ÎNȚELES și 
s-au angajat fără rezerve. Și 
cei de 19 ani, și cei de 25, și 
cei de 
că Jiul 
lot din 
grupul 
Stoica, 
căpitanul Jiului, 
nea la sfîrșitul unei zile cu 
două antrenamente grele : 
„Nu credeam că antrenorul 
Oaidă poate fi atit de dur. 
Dar știm că are suficiente mo
tive să nu ne lase să slăbim 
ritmul. în toamnă, noi ne-am 
revenit la linia de plutire abia 
după întreruperea pentru me
ciul cu Spania Ne străduim

zăpadă.

29—30 de ani. pentru 
are cel mai eterogen 

Divizia A. Zi de zi. în 
evidențiaților se aflau 
Stoichițâ. Ciupitu — 

care ne spu- 
unei 

antrenamente 
credeam

ACTUALITĂȚI • ACTUALITĂȚI
• ASTAZI, ÎN CAPITALA, 

DOUA INTERESANTE PARTIDE. 
Odată încheiată prima parte a pe
rioadei pregătitoare de iarnă, e- 
chipele de Divizia A și B susțin 
numeroase jocuri de verificare. 
Astăzi, în Capitală, sînt progra
mate două întîlniri : Electronica — 
Steaua (stadion Electronica) și Si
rena — Rapid (stadion F.R.B.). 
Ambele jocuri vor începe la ora . 
15.
• CARAIMANUL BUȘTENI — 

PORTUL CONSTANȚA 5—1 (3—1). 
Golurile au fost marcate de Plumb 
(2), Chivu, Marian și Visovschi 
pentru localnici, respectiv Ene. 
(V. Zbarcea — coresp.)
• TURNEE DE MINIFOTBAL, 

Clubul piteștean, prin centrul său 
de copii și juniori, continuă să 
organizeze atractive competiții 
pentru cei mai mici jucători. Du
minică 4 februarie, Sala <sporturi- 
lor de lîngă stadionul „1 Mai“ va 
găzdui un turneu de mlnifotbal, la

care vor participa Dinamo Bucu
rești, F. C. Baia Mare și F. C. Ar
geș. întrecerea este organizată la 
trei categorii de vîrstă : 10, 12 și 13 
ani. O săptămînă mai tîrziu, în 
aceeași sală, competiția se va re
peta, dar cu echipele cluburilor 
Gloria Buzău, Chimia Rm. Vîlcea 
și, bineînțeles, F. C. Argeș.

acum pentru ca în retur să nu 
mai avem nevoie de aseme
nea.- gonguri salvatoare".

La Timișul de Sus. în lotul 
Jiului, se află prezenți 19 ju
cători. Cavai și Moise — por
tari ; Rusu, Bădin, Ciupitu, P. 
Nicolae, P. Grigore, Pintea, 
Adam. Popa și Pocșan — fun
dași ; Stoica, Stoichiță, Boloș 
și Guran — mijlocași ; Moldo- 
veanu, Sălăjan Corcea și 
Bucurescu — înaintași. Pe noii 
veniți ni i-a prezentat „secun
dul" Gh. Ene : „Adam este un 
fundaș tenace, promovat de la 
C.F.R. Simeria. Are 20 de ani 
și mari posibilități de progres. 
Gorcea este virful de atac de 
la Știința Petroșani, un jucă
tor din care sperăm să facem 
un om de gol. Popa, Pocșan 
și Moldoveanu sînt din grupul 
juniorilor lui Tonca. Din ulti
mul. Nae Oaidă — fosta ex
tremă — vrea să facă o extre
mă de explozie.

Din lotul echipei petroșe- 
nene absentează motivat doi 
jucători : Mulțescu — prezent 
în aceste zile la lotul olimpic 
— ți Dumitrache — care în 
toată perioada de întrerupere 
a... pendulat între secția de 
balneologie a spitalului Brân- 
covenesc și sala de gimnastică 
medicală a clubului Dinamo. 
Este exact ce face și în aceste 
zile. Dar. despre starea foar
te precară a sănătății 
mitrache ne-a vorbit 
și cu temei medicul 
Jiul. Gh. David : ,,în 
trecută. Dumitrache a 
forturi incredibile pentru 
juca și marca goluri care 
însemnat multe puncte pentru 
echipă. El nu s-a tratat (sau 
n-a fost tratat) atunci cînd 
trebuia, la vîrsta cînd se afla 
în lotul reprezentativ, iar a- 
cum pătimește ca nimeni altul. 
Sigur că o vină foarte mare a 
avut Dumitrache, dar și î 
dicii echipelor în care a 
cat ar trebui să-și facă 
proces de conștiință și să 
șească pentru incompetența 
c—p au tratat cazul Dumitra
che".

Lourențiu DUMITRESCU

UNDE ESTE 
DIFERENJA 

DE VALOARE?
...Divizionarele B stat mai 

bine pregătite ? Așa se pare 
după rezultatele ultimelor me
ciuri de verificare. I.C.I.M. 
Brașov învinge pe Jiul Petro
șani (care are numai un ju
cător la loturile naționale) ; 
Aurul Brad întrece pe Corvi
nul Hunedoara (aflată ta ace
eași situație ca și Jiul) care, 
după pauză, după cum ne-a 
comunicat corespondentul nos
tru din Brad, a cedat inițiativa 
echipei locale ; Poiana Cimpi- 
na a intrecut-o pe Universi
tatea Craiova, care are jucători 
la lot dar l-a avut ta teren pe 
Boldicl, Negrilă, Beldeanu, Do- 
nose Țicieanu, Cirțu, trim eseu, 
fotbaliști de Divizia A șl nu 
fără pretenții. Să nu mai vor
bim de rezultatul lotului A : 
0—0 cu Tractorul Brașov.

Ni se va spune, probabil, că 
ta această perioadă nu contea
ză rezultatul. Dar rezultatul nu 
este o urmare firească a evo-

LUCESCU

TR. MARINESCU, LIDERUL „NOULUI VAL

H I P I SM
Dacă tn cronicile noastre ante

rioare am vorbit despre G. Tăna- 
se și M. ștefănescu, primul dintre 
el dublu campion in ’78, cel de-al 
doilea realizatorul aceleiași per
formanțe, dar cu un an mal înain
te azi vom încerca să spunem cî- 
teva cuvinte șl despre ocupanțil 
locurilor 2—5. După cum se știe, 
Tr. Marinescu, un demn repre
zentant al „noului val“, a reușit 
să se claseze In final pe un va
loros loc 2 (57 victorii), perfor
manță ce reflectă fidel posibilită
țile acestui talentat profesionist. 
Bun tehnician (caii pregătiți de el 
au terminat stagiunea tn forță, 
recoltînd numeroase premii) — 
Marinescu s-a dovedit în același 
timp și un bun pedagog, apran- 
tiul N. Nicolae, de la formația sa, 
sltuîndu-se pe primul loc (16 vic
torii) în clasamentul băieților de 
grajd. Pe locul 3, N. Gheorghe, 
unul din „veteranii” hipodromu
lui. Cu o formație lipsită de ele
mente cu t,firmă” (doar Diascop 
pleca la începutul anului cu un 
record — 1:28 — ceva mal răsă
rit), el s-a aflat, totuși, după șap
te reuniuni pe locul 4, la numai 
două victorii de liderul (de a- 
tuncl) A. Bradovschl, poziție pe 
care s-a menținut pînă în reuniu
nea din 1 octombrie cînd, reall- 
zînd un spectaculos triplu succes 
(Ienupăr, Frecvent, Tîrpu). a tre-: 
cut pe locul 3, pe care dealtfel a 
și terminat stagiunea. O caracte-

Tr.

ristlcă a acestui profesionist 
constituie grija șl răbdarea 
care își aduce pensionarii la 
loarea de vîrf. Pe locurile 
4—5, V. Gheorghe și I. Oană, doi 
profesioniști cu vechi state pe 
cîmpul de curse, dar cu tempera
mente diametral opuse. Primul, 
sobru plnă la exasperare (se spune 
că atunci cînd vorbește „ta
taie”, cum 1 se spune tn in
timitate. se schimbă vremea), 
cel de-al doilea exploziv, per
cutant. Notă comună, buna 
pregătire profesională, setea per
manentă de victorie („gurile rele” 
afirmă că Oană este din plecare 
cu ochii la potou) și performanțe 
cit mai valoroase (Godeanu 1:23.6, 
Rondo 1:21,1, Tita 1:23,4). Si ei. 
ca și N. Gheorghe, continuă să se 
numere (deși au trecut de mult de 
prima tinerețe) printre oamenii de 
bază al turfulul nostru. Cam atît 
despre locurile 2—5. Intr-o croni
că viitoare, locurile 6—10.

Gh. ALEXANDRESCU

o 
cu 

va-

NUNȚ
edu- 
; la 
srce- 
a fi-

rtici- 
rmi- 
•. 12/ 
1973, 
tatea

de a fi posesor al buletinului de 
identitate din Capitală. Termenul 
de înscriere va fi de o lună de la 
data publicării prezentului anunț. 
Dosarul se va depune la sediul 
Centrului de cercetări din Bucu
rești Bd. Muncii nr. 37—39, sector 
3. informații suplimentare la tele
fon 21,55.13.

lui Du
pe larg 
echipei 
toamna 

făcut e- 
a 

au

me- 
]u- 
un 
ro- 

l cu

luției din teren, o expresie a 
prestației, a nivelului de pre
gătire atins la ora respectivă ? 
Se va mai aminti, poate, de 
terenurile grele, de zăpadă șl 
noroi Dar partenerii, echipele 
„astea mici”, n-au jucat tot pe 
aceleași terenuri ?

Surprinzător (sau alarmant 
pentru cei ta cauză) e și fap
tul că lotul A, Universitatea 
Craiova, Jiul, Corvinul n-au 
reușit să Înscrie nici un gol ! ? 
Se pare că ta aceste tatîlnlri 
au avut ciștig de cauză ambi
ția. dorința de a obține victo
ria a jucătorilor din eșalonul 
secund, dacă pe planul pregă
tirii fizico-tehnico-tactice de
partajările nu s-au făcut ta 
favoarea fotbaliștilor de Divi
zia A, cum ar fl fost normal 
să se tatîmple.

Așa sttad lucrurile, stal șl te 
Întrebi : care a fost utilitatea 
jocurilor de sîmbătă sau 
duminică pentru echipele In 
cauză 1 Că au scos la Iveală 
noi (sau vechi) lipsuri tatr-o 
perioadă cind jucătorii stat 
chemați să depună toate efor
turile pentru a putea depăși 
nivelul mediocru la care se 
află ?

Duminică, între aceste rezul
tate „de cupă”, a existat și 
unul mal bun. egalul realizat 
de U.T.A. ta- fața uneia dintre 
cele mai bune echipe de tine
ret din Europa, reprezentativa 
Cehoslovaciei ; care, se pare, 
nu este alta decît viitoarea e- 
chipă olimpică a țării respec
tive...

Constantin ALEXE

„GOANA (EXCLUSIVA) DUPĂ
PUNCTE DEGRADEAZĂ FOTBALUL"

Intotdeauna o 
Mircea Lucescu 
Experiența incontestabilă a a- 
cestui jucător ii dă posibilita
tea să spună mereu cite 
despre fotbalul tn care 
vează și pe care mai 
să-l slujească încă cițiva ani. 
Deci, la drum cu acela 
îmbrăcat de 68 de 
echipei naționale.

— Mai întii, 
Mircea Lucescu, 
tuală, pe F.C. Corvinul ?

— Excluzindu-mă pe mine și 
pe Angelescu, trebuie să fim 
de acord că este una dintre 
cele mai tinere divizionare A, 
care iți caută încă drumul 
Cred sincer in posibilitățile ei.

— Este adevărat că echi
pei îi lipsește bărbăția in 
joc ?

— Cam așa este. Și nu fac 
implicit o invitație la duritate. 
Nu este in firea mea. Renun- 
țind. insă, la singurul ei jucă
tor dur (Miculescu), echipa e- 
voluează acum prea „delicat". 
Are un joc combinația specta
culos, dar nu se sprijină pe o

discuție cu 
este agreabilă.

ceva 
acti- 
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de 
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ori
care a 
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cum
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LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ
MARI SUCCESE

LA TRAGERILE OBIȘNUITE

» LOTO 4»
In fiecare săptămînă, tragerile 

obișnuite Loto se bucură de o lar
gă participare, lucru reflectat și 
în numărul mare al cîștigurilor 
valoroase care răsplătesc din plin 
perseverența celor mai fideli iu
bitori ai acestui popular sistem de 
joc. Numai la primele trei trageri 
din acest an au fost atribuite, în
tre altele, 3 AUTOTURISME „Da
cia 1300“, 9 CIȘTIGURI IN NUME
RAR a cîte 50,000 lei etc. Cel mai 
recent dintre marii cîștigători este 
Nedelcu Soare din București, care 
la tragerea din 19 ianuarie 1979 a 
obținut un autoturism „Dacia 
1300" pe un bilet achitat 100%.

ASTAZI ȘI MlINE sînt ULTI
MELE ZILE de participare la tra
gerea LOTO de vineri 2 februarie 
1979, care vă oferă și dv. posibili
tatea de a vă număra printre ma
rii cîștigători.

NUMAI CINE JOACA POATE 
CIȘTIGA !

Tragerea PRONOEXPRES de as
tăzi, 31 ianuarie 1979. se televizea
ză în direct începînd de la ora 
17,45.

CÎȘTIGURILE CONCURSULUI 
PRONOSPORT DIN 28 IANUARIE

Categoria 1 :_________ _ . (12 rezultate) = 2 
variante 100% a 33.346 lei și 21 va
riante 25% a 8.336 lei.

Categoria 2 : (11 rezultate) = 136 
variante a 2.133 lei.

Categoria 3 : (10 rezultate) = 
1607,75 variante a 271 lei.

Cîștlgul de categoria 1 de 33.346 
lei a revenit particlpanțllor : HA- 
RANGUS VASILE din Baia Mare 
și HUZDUP CONSTANTIN din 
Suceava.

fntîZnește la

campionatul 
discutat la

cindva 2—3

apărare mobilă, mai agresivă
— in sensul bun al cuvintulut. 
De pildă, cum 
Tirgoviște.

— Ce zid 
nostru, atît 
„gura sobei"

— Mda... Aveam 
echipe-fanion, care ridicau ca
litatea 
Dinamo. Steaua, Rapid, 
să zic ? Era 
fără să știrbesc sau să umbresc 
eforturile vizibile făcute de 
unele formații, mi se pare că 
asistăm la o nivelare de sus 
in jos a campionatului. Clasa
mentul real parcă a dispărut. 
Au apărut clasamentele cu 
media engleză, se bate mone
dă pe ele și un punct pierdut 
acasă declanșează adevărate 
furtuni, nervozitate Sn rândurile 
antrenorilor, conducătorilor ți 
jucătorilor; actele de indisci
plină se înmulțesc, cu bună
voința arbitrilor ți, uite așa, 
goana după puncte degradează 
adevăratul fotbal. Știți că in 
fotbalul nostru circulă o nefas
tă zicală : „Decit să joc 
ți să pierd puncte, mai 
să joc prost (mă înțelegeți 
cum) ți să ciștig". Ciudată op
tică... Ca să nu mai spun că 
au inceput să dispară jucătorii 
de clasă care dau calitate com
petiției.

— Ce nume de tineri poți 
remarca, totuși, din campio
natul nostru ?

— Atit cit am 
mul stingă Radu 
la Buzău, cel de 
de la Tirgoviște.
— amindoi cu 
prea lineari in joc și, 
cest motiv, pot fi repede ani
hilați —, stoperul băimărean 
Condruc. Petcu ți Văetuș.

— De ce crezi că cei mai 
talentați nu reușesc să se 
impună cu autoritate ?

— In primul rind pentru că 
refuză să se confrunte cu ei 
înșiși, nu încearcă autodepă- 
șirea, răminind la nivelul me
diocrității campionatului. A- 
pare la ei o lene, o automulțu- 
mire după primele evidențieri,

competiției noastre : 
Cum 

altceva. Acum,

bine 
bine

văzut, exțre- 
Gheorghe de 
pe. dreapta 

FI. Grigore 
calități. dar 

din a-

care ii „omoară" incet-incet. 
Mai este și, din păcate, modi
ficarea atitudinii față de echi
pa națională. O vinturare pe 
acolo a unor nume lasă impre
sia că se ajunge ușor la tri
coul național. Pe cită vreme 
înainte reprezentativa însemna 
un summum de calități și — 
zic eu — de caractere. Cred că 
voi fi bine ințeles.

— Se vorbește despre an
trenamentul suplimentar...

— N-am mai văzut așa ceva. 
Bine ar fi să mă înșel, însă 
cred că fac parte din ultima 
generație care mai apelează la 
această formă individuală de 
pregătire, de perfecționare. A- 
cum toată lumea se cam uită 
la ceas, lucrează ca la ghișeul 
de informații.

— In sfîrșit. O ultimă în
trebare : are Mircea Luces- 

-cu acum, vreun motiv de 
regret ?

— tn cariera mea am avut 
parte de multe bucurii și. ine
rent. chiar și de unele nereu
șite La timpul cuvenit m-am 
autoanalizat. mi-am imputat 
singur ceea ce nu am făcut. 
Totuși, am rămas cu un mare 
regret : că in perioada de for
mare n-am dat peste omul 
care să mă învețe lucrurile ne 
care le-am descoperit și mi 
le-am însușit acum, spre ter
minarea carierei mele de fot
balist. Așa-i viața...

Stelian TRANDAF1RESCU



ȘtOINJA COMIIETULUI POIIIIC
EHCKTW M C.C. Al I'. LII.

(Urmare âin vag 1)

în continuarea lucrărilor. 
Comitetul Politic Executiv a 
dezbătut și aprobat un raport 
cu privire la situația finan
ciară a cooperativelor agricole 
de producție și propunerile 
referitoare la acordarea unor 
înlesniri prin amînare, redu
cere și anulare de credite și 
plăți neachitate la termen.

An de an, statul a acordat 
unităților agricole importante 
credite pe termen lung și pe 
termen scurt în scopul dez
voltării neîntrerupte a bazei 
lor tehnico-materiale. Unită
țile au reușit să restituie cea 
mai mare parte a creditelor 
curente de producție și ratelor 
scadente la creditele pe ter
men lung. Comitetul Politic 
Executiv, ținînd seama de vo
lumul datoriilor neachitate la 
termen, de faptul că o bună 
parte din acestea au o vechi
me mare și se localizează Ia 
unități cu greutăți financiare, 
în scopul ca acestea să-și îm
bunătățească activitatea econo
mică, a aprobat acordarea u- 
nor înlesniri prin aminare, 
reducere și anulare de cre
dite și plăți neachitate în ter
men. Comitetul Politic Execu
tiv a stabilit ca aplicarea a- 
cestor măsuri să se facă pe 
baza unei analize temeinice a 
situației fiecărei cooperative 
agricole de producție. Totoda
tă, fiecare unitate agricolă 
din această categorie își va 
stabili programe concrete de 
activitate pentru îmbunătă
țirea continuă a situației eco- 
nomico-financiare, pentru creș
terea producției și veniturilor.

Comitetul Politic Executiv a 
discutat, de asemenea, rezul
tatele recensămintului anima
lelor domestice, desfășurat pe 
întreg teritoriul țării, în pe
rioada 3—10 ianuarie 1979. Din 
analiza datelor reiese că efec
tivele de animale au crescut, 
față de anul precedent, la toa
te speciile. Cele mai pronun
țate sporuri au fost obținute 
în gospodăriile agricole de 
stat și în cooperativele agri
cole de producție; în gospo
dăriile individuale ale popu
lației au fost înregistrate 
creșteri Ia ovine și păsări. în 
toate sectoarele ’ agriculturii 
numărul de bovine a crescut

cu 204 000, respectiv cu 3,2 la 
sută față de perioada anteri
oară, de porcine cu 592 500 
(6,1 la sută), de ovine și ca
prine cu 1 156 800 (7,8 la sută), 
de cabaline cu 19 300 (3,5 la 
sută) și de păsări cu 10 672 700 
(12 la sută).

Apreciind rezultatele obți
nute . în acest sector al agri
culturii socialiste. Comitetul 
Politic Executiv a trasșt Mi
nisterului Agriculturii și In
dustriei Alimentare sarcina ca, 
împreună cu Comitetul de stat 
al Planificării, Comitetul pen
tru problemele consiliilor 
populare, Uniunea Națională a 
Cooperativelor Agricole de 
Producție și celelalte organe 
interesate să ia măsuri hotă- 
rîte pentru realizarea integra
lă a prevederilor Programului 
național de dezvoltare a zo
otehniei și creșterea producției 
animaliere.

în continuarea lucrărilor. 
Comitetul Politic Executiv a 
aprobat propunerile privind 
îmbunătățirea criteriilor refe
ritoare la acordarea titlului 
de Erou al Muncii Socialiste, 
a ordinului „Meritul Agricol* 
clasa I și a altor distincții 
atribuite Județelor, unităților 
agricole socialiste și țăranilor 
cu gospodărie individuală din 
zonele necooperativizate pen
tru realizări deosebite obținu
te în sporirea producției a- 
gricole.

Comitetul Politic Executiv a 
adoptat hotărîrea organizării 
Consfătuirii cu _ cadrele de 
conducere din industrie, con
strucții, transporturi și agri
cultură. Consfătuirea urmează 
să aibă loc la București, la în
ceputul lunii martie a.c., pro- 
punîndu-și analizarea și stabi
lirea măsurilor pentru reali
zarea integrală a sarcinilor 
planificate pentru perioada 
1979—1980, în scopul înfăptui
rii integrale a hotărîrilor a- 
doptate de Congresul al XI-lea 
și Conferința Națională _ ale 
partidului in actualul cincinal.

Comitetul Politic Executiv a 
hotărit convocarea Plenarei 
Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român pentru 
ziua de 1 februarie a.c.

Comitetul .Politic Executiv 
a soluționat, de asemenea, pro
bleme curente ale activității 
de partid și de stat.

Turnee de șah

FL.GHEQRCHIU CALIFICAT 
PENFRU „INTIRZONAL"

VARȘOVIA, 30 (Agerpres). — La 
încheierea finalei turneului zonal 
de șah, printre primii cinci cla
sați se numără și marele maestru 
român Florin Gheorghiu, care ob
ține astfel calificarea pentru faza 
interzonală. Toate partidele din 
ultima rundă s-au terminat re
miză. Pe locul întîi în clasament 
s-a situat. Ribll (Ungaria) cu 41/, 
puncte, urmat de Gheorghiu (Ro
mânia), Smejkal (Cehoslovacia), 
Adorian șl Sax (Ungaria) — cîte 
4 p.. Ghindă (România) — 3 p, 
Prandstetter (Cehoslovacia) — 
2*/i p, Sznapik (Polonia) 2 p.

★
BELGRAD, 30 (Agerpres) — în 

runda a 7-a a „Cupei Europei* 
la șah pentru junioare, Marina 
Pogorevici (cu piesele negre) a 
invins-o pe Helen Grant (An
glia), iar Viorica Die a remizat 
cu Malgorzata Wize (Polonia), 
în clasament continuă să condu
că Nana Ioseliani (UJLS.S.) cu 
4V1 P (1). Viorica Die are 3*/i P. 
iar Marina Pogorevici 3 p etc.

înaintea ultimei runde, in tur
neul internațional masculin de 
la Belgrad conduce Marionovici 
(Iugoslavia), cu 91/, p, urmat de 
Szabo (Ungaria) — 8 p, Tringov 
(Bulgaria) — 7% p. Șahistul
român Victor Ciocâltea, care in 
penultima rundă a remizat cu 
Ceabarkapa (Iugoslavia), ocupă 
locul șapte, cu 6 p.

jȚjr tot iy i
La C.M. de tenis de masă

MARIA ALEXANDRU VA AVEA CA PARTENERA
LA DUBLU PE WEI LICHIEH (R.P. CHINEZĂ)
• S-a fixat data semifinalei C.C.E. dintre C.S. Arad ;i Sparta Vlasim

După cum ne-a informat an
trenorul Emil Prokopecz, me
ciul dintre C. S. Arad și Spar
ta Vlasim (Cehoslovacia). din 
cadrul semifinalelor Cupei 
campionilor europeni pentru 
echipe feminine la tenis de 
masă, se va disputa la 21 fe
bruarie, la Arad.

La campionatele mondiale 
de tenis de masă de la Phe
nian, maestra emerită a spor
tului Maria Alexandru va ju
ca în proba de dublu femei

alături de Wei Lichieh (R. P. 
Chineză), medaliată cu argint 
în această probă la campiona
tele mondiale de la Birmin
gham.

Un alt sportiv român. Zsolt 
Bohm, va face pereche la 
„mondiale* (ca și la europe
nele de juniori din acest an) 
CU suedezul Mikael Appelgren, 
în vîrstă de 17 ani, semifina- 
list la dublu mixt la „euro
penele" de juniori de la Bar
celona.

VIRGINIA RUZICI JOACA LA CHICAGO
La Chicago a început un 

nou turneu internațional fe
minin de tenis, din cadrul cir
cuitului „Avon". în primul 
tur, Virginia Kuzici a avut-o 
ca adversară pc americanca 
Marita Redondo, de care a dis

pus cu 6—4. 6—2. în alte par
tide s-au înregistrat rezulta
tele : Sue Barker — Kate 
Latham 6—3, 6—1 ; Pam Tee- 
guarden — Maria Fernandez 
2—6. 6—2, 7—6 : Sharon Walsh 
— Diane Desfor 5—7, 7—6, 7—6.

CUPELE EUROPENE, SUB SEMNUL OUT-SIDERELOR

PE GHEATĂ SI PE ZĂPADĂ
>i a

STARTUL PATINATORILOR 
ARTISTICI

La Zagreb, unde au început 
campionatele europene de pa
tinaj artistic, după exercițiile 
impuse, în proba individuală 
masculină conduce Vladimir 
Kovalev (U.R.S.S.), urmat de 
Jan Hoffman (R.D.G.), Igor 
Bobrin (U.R.S.S.), Mario Li
bers (R.D.G.), Jean-Christophe 
Simond (Franța), Robin Cou
sins (Marea Britanie).

FRAȚII HEIDEN ÎNVINGĂTORI

In cadrul concursului inter
național de patinaj viteză de 
la Trondheim (Norvegia), cam
pionul olimpic Eric Heiden 
(S.U.A.) a terminat învingător 
în proba de 500 m, cu timpul 
de 38,89, urmat de norvegianul 
Kay Stenshjemmet — 39,97. 
Proba feminină de 500 m a 
fost cîștigată de Beth Heiden 
(sora lui Eric), cu <4,42, secun
dată de patinatoarea sovietică 
Galina Petrova 44,44.

FINIȘ IN C.M. DE SĂNIUȚE

Proba de dublu din cadrul 
campionatelor mondiale _ de 
săniuțe, desfășurată pe pîrtia 
de la Koenigssee (R.F. Ger
mania), a revenit echipajului 
vest-german Hans Brandner — 
Balthasar Schwarm, cronome
trat cu timpul de 1:35. Pe lo
cul doj s-au clasat Hans Rinn 
și Norbert Hahn (R.D. Ger
mană) — 1:36,04.

Conform unei hotărîri a fe
derației internaționale de spe
cialitate, în viitor, campiona
tele mondiale de săniuțe se 
vor desfășura din doi în doi 
ani. în anii cînd se vor dis
puta Jocurile Olimpice, cam
pionul olimpic va fi declarat 
și campion al lumii. Viitoarele 
C.M. se vor disputa în 1981 în 
localitatea suedeză Hammars- 
trănd, iar campionatele euro

pene vor avea loc anul viitor 
la Olang (Austria).

ÎN „EUROPENELE" DE JUNIORI

Pe pîrtia de la Achenkirch 
(Austria) în cadrul campiona
telor europene de schi pentru 
juniori, sportivul austriac 
Christian Orlainsky a terminat 
învingător în cele două probe 
de slalom. în proba feminină 
de slalom special, pe primul 
loc s-a situat schioara vest- 
germană Regine Moesenlechner.
ÎNTRECERILE SCHIORILOR 
FONDIȘTI

• Proba combinată nordică 
din cadrul campionatelor de 
schi-fond ale R.D. Germane, ca
re s-au disputat la Oberhof, a 
fost cîștigată de campionul o- 
limpic Utrich Wehlind — 
436,205, secundat de Gunther 
Schmieder — 430,280 puncte- 
In proba masculină de 15 km 
a terminat învingător Arnd 
Krause, cronometrat în 47:09,95.

• Proba feminină de 10 km 
din cadrul „Cupei U.R.S.S." 
s-a încheiat cu victoria sur
prinzătoare a Irinei Suslova — 
34:53,21, care a întrecut-o pe 
multipla campioană olimpică 
Galina Kulakova — 34:53,70.

ATLETISM • La Senftenberg 
(R. D. Germană), Marita Koch a 
fost cronometrată pe 60 m plat cu 
7,20, iar Ilona Slupianek a cîștl- 
gat aruncarea greutății cu 21,23 m. 
Alte rezultate, la feminin : lungi
me — Angela Voigt 6,41 m ; mas
culin : 60 m — Munkelt 7,73 ; 200 
m — Burg 21.0 ; 5 000 m — Baesig 
13:52,9. • A 24-a ediție a crosului 
de la St. Sebastian a fost cîști
gată de englezul Julien Goates — 
10000 m în 31:58,0. In proba femi
nină, victoria a revenit atletei spa
niole Pilar Fernandez — 3 700 m 
în 13:35,3.

CICLISM A După 72 ore de în
treceri, în cursa de șase zile de 
la Copenhaga conduce cuplul Pa-

Claudio Sulser (Grasshoppers, primul din dreapta), una din re
velațiile sezonului trecut, înscrie cel de al doilea gol in poarta 
lui Miguel Angel, consfințind eliminarea echipei Real Madrid 

din C.C.E.
„Din cauza timpului nefavora

bil* (furtuni de zăpadă, ceață) e- 
tapa din această săptămină nu 
s-a putut disputa ta Întregime, 
desfășurîndu-se doar partidele...". 
Și cu inerentele deosebiri din
tre echipe, asemenea anunțuri, 
impregnate cu termeni familiari 
buletinelor meteorologice, se 
refereau la campionatele de fot
bal din Anglia, R.F.G., Olanda, 
desfășurate pe apucate in acest 
început de an strâns în chingile 
unei ierni aspre. Cu atît mal 
mult se glndesc iubitorii fotba
lului de pe bătrânul continent la 
luna martie ca la un ghiocel al 
primăverii, In această lună ur- 
mînd a se disputa (la 7 șl 21) șl 
meciurile din cadrul sferturilor 
de finală ale cupelor europene.

Se poate spune acum, după tra
gerea la sorți efectuată la Zu
rich, că polul Interesului nu-lva 
constitui ta această fază un meci 
sau altul, ci comportarea out- 
slderilor. Pentru că, fapt fără 
precedent, ta Cupa campionilor 
nu a mal rămas ta — 
o echipă de „casă 
dintre toate cele 24 
titoare ajunse ta

cursă nici 
mare*, iar 
de compe- 

____ _ — „sferturile* 
celor trei cupe europene doar 3 
(Internazionale Milano, C.F. Bar
celona șl Borussia MSnchengiad- 
bach) apar pe listele de onoare 
ale acestor întreceri intercluburi. 
Interesant de subliniat ni se 
pare șl faptul că ta campiona
tele naționale 15 dintre aceste e- 
chipe se numără printre prota
goniste, aflate fiind ta primele 
șase locuri. Dintre ele. F. C. 
Austria, Dukla Fraga și Honved

Budapesta au încheiat turul pe 
primul loc. West Bromwich Albion 
și Internazionale Milano sînt in 
urmărirea liderului, in timp ce 
Malmo F. F. a și încheiat campio
natul pe locul doi. In schimb, 
M.S.V. Duisburg și Ipswich Town 
luptă pentru... evitarea retro
gradării.

Cîteva partide se detașează
prin inedit ; Nottingham Forest — 
Grasshoppers ‘
Town 
peior) 
russia

(C.C.E.), Ipswich
— Barcelona (Cupa Cu- 
și Manchester City — Bo- 

Mdnchengladbach (Cupa

U.E.F.A.). In prima, se vor afla 
țață în față revelația ligii eit- 
gleze din ultimii ani cu revela
ția ultimelor două ediții ale cu
pelor europene. Cei doi sir ai 
fotbalului insular, Matt Busby si 
All Ramsey, reproșează campioa
nei Angliei scăderea apetitului 
golului (în campionatul trecut : 
69 goluri în 42 de meciuri, iar 
acum doar 22 de goluri in 21 
partide). Managerul lui Notting
ham, Insă, tînărul antrenor Brian 
Clough (41 ani), le reamintește 
unul din principiile soccerulut 
englez : „Safety first“ („Apăra
rea, In primul rînd“), pe baza 
căruia a și furnizat, recent, echi
pei Angliei un nou fundaș de 
perspectivă, ,Viv Andersson, șl 
un portar de clasă, Peter Shil
ton, iar libero-ul său, Kenny 
Burns, a fost desemnat jucăto
rul sezonului -77/78.. împotriva 
acestora va avea spor elvețianul 
Claudio Sulser, atacantul care Wl 
face loc cu tot mal multă insis
tență printre golgeteril Europei t 
Jucătorul Iul Grasshoppers 
rich (23 ani), desemnat 
mal bun fotbalist al țării 
toanelor ta sezonul trecut, 
8 ori internațional, a avut 
noapte albă la Începutul Iul 
iembrie, ctad, prin cele două 
lurl ale sale în poarta lui__ ,
guel Angel a eliminat din C.C.E. 
pe celebra Real Madrid, după ce 
tot el Înscrisese șt ta partlda-tur 
de la Madrid. Sulser se anunță 
un adversar potențial pentru re
cordul de golgeter al unei ediții 
din C.C.E. (deținut de Altafini. 
din 1963, cu 14 goluri pentru 
A. c. Milan), el Înscriind pini 
acum 9 goluri.

za
ce! 

can- 
da

Paul SLĂVESCU

DE PRETUTINDENI
• IN CLASAMEN

TUL golgeterilor eu
ropeni conduce olan
dezul Kist (Alkmaar) 
cu 21 goluri (din 17 
jocuri), urmat de 
Geels (S.C. Ander- 
lecht) 19 g (17 j),
KrankI (C.F. Barce
lona) 19 g (18 j), Bian
chi (St. Germain) 18 g 
(24 j), Pants (F.C. A- 
ustria) 18 g (18 j) 
etc. • CEL MAI BUN 
fotbalist polonez al 
anului 1978 a fost de
clarat Zbignier Bo- 
niek (22 de ani) de la 
Widzew Lodz, iar an
trenorul nr. 1 al Po
loniei a fost ales An
ton Piechniczek (Odra 
Opole) • CĂPITANUL 
echipei Argentinei, 
campioana mondială,

Daniel Pasarella, fost 
component al forma
ției River Plata, joacă 
acum la „Washington 
Diplomats*, fiind al 
șaselea internațional 
argentinian (după 
Vila, Ardiles, Taran- 
tinl, Bertoni șl Kem
pes) care activează 
peste hotare I • E- 
CHIPA CEHOSLOVA
CIEI se află ta pre
zent (ptaă la 12 fe
bruarie) ta turneu ta 
Argentina șl Brazilia. 
După ce au terminat 
la egalitate (3—3 cu 
Racing Buenos Aires), 
elevii noului antrenor 
Josef Venglos (prin
tre care cunoscuțll 
Ondrus, Jurkemik, 
Gogh, Masny, Nehoda, 
Kroupa, Gajdusek)

vor mal susține 5 me-' 
cluri de pregătire pe 
continentul sud-amerl- 
can. • REVISTA vest- 
germană „Kicker 
Soprtmagazta* di» 
NUrnberg a făcut a 
anchetă ta rtadul citi
torilor privind desen*-1 
narea celui mal bun 
portar dta „Bundes
liga*. în pofida corn-' 
portăril de la „El 
Mundial*, tot Mayee 
l-a fost preferat iul 
Hellstrâm : Mayer
(Bayern Munchen) 
4210 voturi, Hellstrâm 
(F. C. Kaiserslautern) 
2604 v.

• LA SPLIT, ÎQ 
meci amical : Hajduk 
— Ajax Amsterdam 
4—2 (4—0).

TELEX • TELEX • TELEX © TELEX
trick Sercu (Belgia) — Kim Svend
sen (Danemarca), urmat la un 
tur de perechile Renă Pijnen (O- 
landa) — Gert Frank (Danemarca) 
și Danny Clark — Donald Allen 
(Australia).

HANDBAL • In turul sferturi
lor de finală ale C.C.E. (masculin), 
Ț.S.K.A. Moscova a întrecut pe 
teren propriu, cu 22—20 (II—9), 
formația S.C. Empor Rostock 
(R. D. Germană). La Sofia, în 
C.C.E. (feminin) Ț.S.K.A. Septem- 
vrisko Zname a terminat la egalita
te cu Inter Bratislava; 16—16 (7—9). 
învingătoare în primul joc, hand

balistele cehoslovace s-au calificat 
pentru sferturile de finală. • Re
prezentativa masculină a Algeriei, 
aflată în turneu în Spania, a sus
ținut două partide amicale în com
pania selecționatei țării gazdă. în 
ambele meciuri victoria a revenit 
spaniolilor : 29—17 și, respectiv, 
28—16.

ȘAH • După 9 runde, în tur
neul de la Wijk aan Zee (Olanda) 
continuă să se mențină lider Po- 
lugaevski — 6 p. urmat de Hiibner 
și Sosonko — cîte 51/2 P» Anders
son (Suedia) — 5 p (1) etc. în 
runda a 9-a, Polugaevski a remi

zat cu Hiibner, rezultat consem-, 
nat și în partida Nicolao — So- 
sonko.

TENIS • Pe lista participanților 
la viitoarele campionate interna
ționale ale R. F. Germania, pro
gramate între 14 șl 20 mai la Ham
burg, figurează BjcTrn Borg, Ilie 
Năstase, John McEnroe și Vitas 
Gerulaltis. • Rezultate din turneul 
de la Richmond (Virginia) : Dupre
— Orantes 7—6, 3—6, 6—4 ; Baraz- 
zutti — Winitsky 6—1, 6—4 ; Simp
son — Fillol 6—1, 6—3 ; Giinthardt
— McNair 3—6, 7—6, 7—5 ; Mottram
— Masters 6—3, 6—3. • La Little
Rock (Arkansas) : Freyes — Zu- 
garelli 6—2, 4—6, 6—4 ; Dent —
Manson 6—2. 6—3 ; A. Amritraj — 
Zednik 7—6. 7—6.
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