
PLENARA COMITETULUI 
CENTRAL AL P.C.R.

Joi, 1 februarie, au avut loc, 
sub președinția tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, lucrările Plenarei Co
mitetului Central al Partidului 
Comunist Român.

A fost adoptată, in unani
mitate, următoarea ordine 
de zi :

1. — Raportul privind reali
zarea planului pe anul 1978 și 
proiectul Comunicatului cu 
privire la îndeplinirea planu
lui :

2. — Cu privire la îmbună
tățirea conducerii și planifică
rii unitare a agriculturii, crea
rea consiliilor unice agro-indus- 
triale de stat și cooperatiste 
în vederea creșterii producției 
agricole ;

3. — Cu privire la anularea, 
reducerea și amînarea unor 
credite ale cooperativelor agri
cole de producție ;

4. — Unele probleme orga
nizatorice.

La lucrări au participat ca 
invitați primi-secretari ai co
mitetelor județene de pârtid, 
cadre din ministere, instituții 
centrale și organizații de 
masă, redactori șefi ai presei 
centrale — care nu sînt mem
bri ai Comitetului Central.

Pe marginea documentelor 
înscrise pe ordinea de zi au 
luat cuvîntul tovarășii Marin 
Vasile, Mihai Telescu, Emeric 
Szabo, Vasile Potop. Mitrana 
Predescu, loan Vermeșan, Pa- 
raschiv Benescu. Angelo Mi- 
culeșcu, Nicolae Dogendorf, 
Haralambie Alexa, Vasile Băr- 
bulescu, Tosif Szasz, Florea 
Ristache, Teodor Haș, Gheor- 
ghe Tudora si Ștefan Mocuța.

In încheierea lucrărilor, a 
luat cuvîntul tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretar general 
al Partidului Comunist Român.

Cuvîntarea se va da publi
cității.

Plenara și-a însușit în în
tregime orientările și indica
țiile formulate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și a dat o 
înaltă apreciere contribuției e- 
sențiale pe care o aduce la 
elaborarea și înfăptuirea poli
ticii interne și externe a parti
dului și statului, la vasta acti
vitate de perfecționare conti
nuă a organizării conducerii 
societății noastre, la transpu
nerea în viață a hotărîrilor 
Congresului al XI-lea și Con
ferinței Naționale ale P.C.R.

1. — Plenara a apreciat că, 
în anul 1978, poporul nostru, 
sub conducerea Partidului Co
munist Român, a obținut noi 
și remarcabile succese în toate 
domeniile construcției socia
liste, în înfăptuirea obiective
lor stabilite de Congresul al 
XI-lea și Conferința Națională 
ale partidului, asigurînd pro
gresul neîntrerupt al patriei,

O spectaculoasă arun
care la coș a Ecaterinei 
Bradu (Politehnica), în 
fața Corneliei Petric 
(Voința Brașov)
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înaintarea neabătută a Româ
niei pe cale*  prosperității și 
civilizației socialiste.

Bilanțul rodnic al anului 
1978 evidențiază justețea poli
ticii partidului șl statului nos
tru care aplică în mod creator 
legitățile generale la condițiile 
concrete ale României, realis
mul prevederilor actualului 
cincinal, forța, capacitatea și 
voința națiunii noastre de a 
realiza programul stabilit de 
Congresul al XI-lea.

Comitetul Central al parti
dului adresează calde felicitări 
organelor și organizațiilor de 
partid, organelor de stat, con
ducerilor întreprinderilor, mun
citorilor, inginerilor și tehni
cienilor, țărănimii, întregului 
nostru popor, pentru activita
tea eroică desfășurată și rezul
tatele bune obținute în cursul 
anului 1978 în dezvoltarea eco- 

. nomico-socială multilaterală a 
patriei.

Plenara a subliniat sarcinile 
ce revin ministerelor, celor
lalte organisme economice, or
ganizațiilor de partid județene, 
consiliilor populare, conduceri
lor întreprinderilor, organizați
ilor de partid, de masă și ob
ștești, tuturor oamenilor muncii 
in lupta pentru înfăptuirea mari
lor obiective stabilite pentru 
acest an, pentru trecerea la o 
calitate superioară în întreaga 
economie.

Plenara a apreciat că există 
toate condițiile pentru îndepli
nirea cu succes a planului pe 
1979, an hotăritor pentru reali
zarea obiectivelor Congresului 
al XI-lea și Conferinței Na
ționale ale partidului, a pre
vederilor actualului cincinal

2. — Plenara a dezbătut și 
aprobat propunerile cu privire 
la îmbunătățirea conducerii și 
planificării unitare a agricul
turii, crearea consiliilor unice 
agro-industriale de stat și co
operatiste în vederea creșterii 
producției agricole.

Plenara a apreciat că înfăp
tuirea Programului de edifica
re a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate și înainta
re a României spre comunism, 
trecerea la o nouă calitate în 
dezvoltarea economico-socială 
a țării ridică noi cerințe în 
fața agriculturii, chemată să 
realizeze producții superioare, 
corespunzător nivelului tot mai 
înalt al bazei tehnico-materia- 
le de care dispune, să-și spo
rească simțitor contribuția la 
creșterea avuției naționale.

In concordanță cu aceste ne
cesități, Plenara Comitetului 
Central al P.C.R. a aprobat în
ființarea Consiliilor unice agro
industriale de stat și coopera
tiste. Prin aceasta se asigură 
cadrul organizatoric necesar 
concentrării și specializării

(Continuare in pag. a 4-a)

în Divizia .A la baschet feminin

LUPTA PENTRU TITLU
DEVINE TOT MAI PASIONANTĂ

Desfășurata miercuri și joi, etapa a 10-a a Diviziei 
A la baschet feminin a oferit unele dintre cele mai 
interesante meciuri ale actualului campionat, ale 
căror rezultate vor influența, in mare măsură, cla
samentul final al competiției. Deocamdată, vom nota 
că lupta pentru cucerirea titlului este deosebit de 
echilibrată; principale candidate sint echipele Ra
pid, actuala deținătoare a titlului, Crișul, Universi
tatea Timișoara, Voința București, Politehnica Bucu
rești și Mobila, aprecierea fiind făcută nu numai 
prin prisma actualelor poziții, ci și prin valoarea 
loturilor și comportarea din ultima vreme a forma
țiilor.

RAPID BUCU
REȘTI — OLIM
PIA BUCUREȘTI 
1—1 : 63—56 (31—
25) și 65—72 (33— 
39). Doar in pri
ma zi au izbutit 
feroviarele, prin- 
tr-un mare efort 
de vdință, să re
cupereze handica
pul produs de sus
pendarea Maria- 
noi Andreescu și

accidentarea Ștefaniei Basara
bia. A doua zi, ele au cedat 
în finalul unei partide al că
rei rezultat a stat, multă vre
me, sub semnul incertitudinii 
și care a fost decis, In mare 
măsură, de uimitoarea pre
cizie a Alexandrinei Bîră. In 
general, sportivele de la O-
limpia, conduse de noul lor
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„Daciada" de iarnă in județul Harghita

ZÎMBETUL COPIILOR FERICIȚI 
DĂ STRĂLUCIRE SUCCESELOR SPORTIVE

Asemenea imagini poți vedea, 
noarele Harghitei

Cind am plecat din Miercu
rea Ciuc spre nord, de-a lun
gul albiei tot mai subțiri a 
Oltului, in Moldova si in Bă
răgan viscolul își făcea de cap. 
In depresiunea Ciucului nin
gea însă liniștit, dar s'ratul 
de zăpadă creștea vâzînd cu 
ochii.

însoțiți de președintele 
C.J.E.F.S. Harghita, loan Fc- 
renez, pornisem să descoperim, 
pe de o parte, explicația lo
cului I ocupat de sportivii ju
dețului in cadrul primei edi
ții a „Daciadei**  de iarnă, iar 
pe de alta — semnele viitoa
relor recolte de-., medalii. îi 
mărturisisem tovarășului nos
tru de drum intențiile, iar a- 
cesta se oferise să ne facili
teze documentarea.

— N-o să vă supărați dacă 
o să ne abatem mereu din șo
seaua principală, a zis tova
rășul Ferencz. Aș vrea să ve
deți cite ceva din baza mate
rială care a constituit suportul 
succeselor noastre și pe care 
am realizat-o mai ales prin 
muncă patriotică. Pirtiile de 
schi le „depistăm**  vara, cind 
se face și amenajarea lor, po- 

antrenor, C- Paraschivescu, au 
fost mai tenace și mai eficien
te în meciul de joi, ele evo- 
luînd la un nivel mult mai 
ridicat decît în ziua preceden
tă. La Rapid se face din ce 
în ce mai simțită necesitatea 
împrospătării lotului. Coșgetere- 
le partidei: Csikos 12+21, 
Bartha 4+22, Bosco 16+6, res
pectiv Bîră 8+40, Tarantino 
22+14.

P.T.T. — UNIVERSITATEA 
TIMIȘOARA 1—1 : 85—83 (39— 
44) și 71—88 (31—45). Bucu- 
reștencele au obținut miercuri 
prima victorie din actualul 
campionat datorită bunei lor 
evoluții, dar și pentru că ti- 
mișorencele au neglijat per
manent apărarea. A doua zi, 
studentele au avut o presta- 

(Continuare in pag. a 4-a)

din zori ptnă-n noapte, pe pati-
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trivit proverbului „iarna car 
și vara... pîrtie**.  Așa se face 
că avem in județ peste 25 
de pirtii foarte bune pentru 
schi și sanie, o parte dinlre 
acestea — la Borsec, Toplița, 
Gheorgheni, Tușnad, Băile 
Harghita — fiind dotate cu (Continuare in pag. 2—3)

Pregătirile sportivilor fruntași

SCRIMA, PE PLANȘELE 
ÎNCEPUTULUI DE SEZON

O lecție individuală cu asistență...
Transferuri de senzație și 

în lumea scrimei : antreno
rul federal Tănase Mureșan 
se ocupă direct de pregătirile 
lotului reprezentativ feminin 
de floretă, în timp ce fostul 
antrenor responsabil, Vasile 
Chelaru, a rămas în cadrul 
clubului său, Dinamo ; la con
ducerea sabrerilor a revenit, 
după un an, Ladislau Rohoni.

Și la sfîrsitul săptămînii 
trecute, cînd lotul reprezenta
tiv de sabie (Ioan Pop. Marin 
Mustață, Cornel Marin, Ion 
Pantelimonescu, Marin Dumi
tru) se afla la Moscova, pen
tru a participa la primul mare 
concurs internațional al sezo
nului (anul trecut cîștigat 
de sabrerul român Alexandru 
Nilca) venind la sala de 
scrimă Floreasca, din Capi
tală, pentru a asista la pre
gătirile floretistelor, ne-a ieșit 
în cale tocmai... Nilca. „Cum 
este ? „Cum să fie, mă 
simt de parcă aș fi o deș- 
că bătrînă, lăsată la vatră 
cînd nu se aștepta...**,  ne-a 
răspuns, cu o glumă amară, 
decanul de vîrstă al sabreri
lor noștri. Și ne-am reamintit 
atunci că Nilca a avut un se
zon excelent înaintea „mon
dialelor**  de la Hamburg, dar 
în zilele supremei competiții 
a capotat tocmai atunci cind 

• „La noi toți copiii 
știu să patineze" ® Sal
ba „oglinzilor de ghea
ță" urcă pe Olt și co
boară pe Mureș • în
vățătura și sportul ® 
Recolta viitoarelor suc

cese este asigurată

baby-schl-Iifturi. In fiecare zi 
sint pline de schiori. Cît pri
vește patinoarele, la Miercurea 
Ciuc avem „Palatul de ghea
ță**,  unde se joacă hochei 
11 luni pe an, apoi „inelul de 
gheață**,  patinoar natural, pen
tru viteziști. La Gheorgheni și 
Odorheiu Secuiesc vor apărea 
in curînd patinoare artificiale. 
Dar asta nu-i întreaga „zestre**.  
Toate comunele și satele care 
se inșiră pe firul Oltului in 
sus și-apoi, de 1*  Izvorul Mu-

Sever NORAN

echipa avea mai mare nevoie de 
el. „Știu că acum plătesc pentru 
nereușita de la „mondiale**,  
știu că lotul trebuia întinerit, 
mai ales că și Irimiciuc s- a 
retras, știu că Pantelimonescu 
și Dumitru sînt trăgători de 
perspectivă, dar mai știu că 
nici eu n-am depus armele. 
Mă pregătesc în afara lotului, 
cu conștiinciozitate și ambiție. 
Mă doare că sînt unii care cred 
că succesele mele de anul tre
cut au fost întimplătoare, rod 
al conjuncturii...**.

Pregătirile sabrerilor au ca 
țel principal acum alcătuirea 
unei noi echipe reprezentati
ve, în care titularilor de ulti
mă oră (I. Pantelimonescu, M. 
Dumitru, E. Oancea) li se cere 
(și sînt ajutați concret în a- 
cest sens) să reducă la mini
mum perioada de „ucenicie**,  
pentru a nu greva randamen
tul echipei, candidată la me
dalii în marile competiții. De
altfel, Ioan Pop, căpitanul e- 
chipei, ne-a spus că, alături 
de colectivul de antrenori, se 
va ocupa personal de tînărul 
M. Dumitru, în al cărui talent 
crede și care poate deveni cu-

Paul SLAVESCU

(Continuare in pag. • 4-a)



STILUL RULAT"...
T>eșl au în jur de 6 ani, fețele 

antrenoarei de gimnastică Olim
pia Petcu știu precis că, atunci 
când vine vremea să strîngă co
vorul, distanța ideală dintre ele 
trebuie să fie de 1,50 metri. Cînd 
se termină antrenamentul, în 
«ala Flacăra roșie trebuie să ră- 
mînă cea mai desăvîrșită ordine : 
e primul lucru pe care l-au în
vățat cînd au Intrat în sală și 
Anca, de 5 ani, șl Luminița, de 
8 ani, și celelalte, toate începă
toare în ale gimnasticii ritmice- 
modeme. Se apropie, deed, finalul 
antrenamentului și cele 6 fetițe 
cărora „le-a venit rîndul la co
vor" se aliniază pe una din la
turile lui, la 1,50 m una de alta, 
șl așteaptă în poziție de drepți. 
Așteaptă pînă vine comanda 
^începeți !“ șl ele se apleacă ra
pid, mîinile subțirele îndoaie pri
ma cută a covorului. încep să-l 
învârtească, toate în același timp. 
Trebuie bine învățată treaba, căci 
covorul nu se rulează decît dacă 
mîinile. lipsite încă de forță, ac
ționează în același ritm. Covorul 
se învârte ceva mai ușor vreo 
3—4 metri. Dar sulul se îngroașă 
și nu mai e ascultător. S-a în
greunat considerabil. Nu mai 
vrea să se învârtească în turul 
propriei axe decît cu prețul pi
căturilor de transpirație ce în
cep să lucească pe frunțile co
pilelor. Nu vrea să se mai rosto
golească decît după ce mîinile 
încep să tremure, dințișorii să 
se strings a încăpățânare. picioa
rele să " se încordeze, împingând 
în parchetul lucios... Si așa, se 
mal învîrt 2—3 metri din mun
tele de covor. Dar de-abia acum 
începe culmea : ultimul metru ! 
Ultimul metru nu mai vrea. Fe
tițele îsl dublează eforturile. Ic
nesc, alunecă. Icnesc, dar... bra
țele s-au mat întărit puțin. Voința 
s-a mai oțellt.

A fost un exercițiu de forță, fără 
de care nu se face sport; a fost un 
exercițiu din care s-a învățat că 
la frumusețea unei săli de soort 
trebuie să contribuie si cel ce 
se servele de ea, mai ales el, 
un exercițiu — adecvat unor per
sonalități în formare — a

este că unde-s 
crește. Iar , mi
ta devenire au a- 

dată, ce e efortul,

„STILUL
intraț în sala de 
' ’ • — -,J,ț erau

cărui morală 
6 puterea 
cile gimnaste 
flat, încă o i

...Șl
Cînd am i 

sport a clubului Rapid, 
acolo două generații de hand
baliste. Una, alcătuită din fe
tițe de 10—12 ani, aflate la 
primele litere ale alfabetului 
sportiv, cealaltă, formată din 
jucătoare mature, componente 
ale echipei divizionare A a 
clubului giuleștean. Cele mari 
au schimbat impresii și s-au 
informat reciproc asupra ulti
melor noutăți extra-sportive 
pînă la 11,25. Atunci, a în
ceput un antrenament ce tre
buia să 
început, 
întrucît 
vizia A 
în... baschetbaliste de categoria 
Onoare. S-au împărțit adică 
în două echipe și au început 
să se joace de-a baschețul. 
Cum era cam frig în sală, 
fetele suflau în pumni. Cine
va, de pe o bancă, a remar
cat : „Bine, dar fete'e astea 
nu fac încălzire Ne-a mi
rat și pe noi că, în absența — 
întemeiată sau nu — a antre
norului. nimeni din echipă 
nu-1 înlocuise, spre a conduce 
antrenamentul după un 
prea bine cunoscut de 
jucătoare * ‘
căpitanul de echipă, nici 
jucătoare cu experiență 
erau de față ? Ba da ! ___
degeaba !... Baschetul 3 conti
nuat și antrenamentul de 
handbal s-a scurs uniform si 
inutil pînă la 11,50, cînd a 
apărut în sală antrenorul

ce e greul, ce înseamnă dorința 
de a cîștlga data viitoare, la 
antrenamentul următor, încă un 
metru de covor rulat. învață, cît 
prețuiește, de atîtea ori, in sport 
ca și în viață, o victorie care 
măsoară adesea cîțiva centi
metri.

IMPROVIZAT" !
de 
în

NOI MAEȘTRI Al STOMI
în Urma rezultatelor obținu

te în întrecerile de automobi
lism și karting desfășurate 
atît în țară cît și peste hotare, 
un număr de 11 sportivi 
primit titlul de 
sportului. Aceștia sînt Ilie Ol- 
teanu și Ovidiu Scobai (cuplu 
campion republican si balca
nic în ultimii doi ani), Ștefan

au
maestru al

„CUPA TELEFERIC" 
LA SCHI ALPIN

îneepînd de azi, Poiana 
Brașov va găzdui una dintre 
cele mai importante întreceri 
de schi alpin cuprinse în ca
lendarul competițional al fe
derației de specialitate și a- 
miftie „Cupa Teleferic". Or
ganizatorii au . stabilit ca în 
prima zi să se dispute cursa 
de slalom uriaș, în două man
șe pe Sulinăr. Sîmbătă, pe 
pîrtia de sub teleferic, în Po
iana Ruia, va avea loc slalo
mul special, iar duminică, 
dacă condițiile de zăpadă per
mit, se va desfășura pe Pîr
tia Lupului proba de coborîre.

La startul competiției vor 
fi prezenți Dan Cristea, loan 
Cavași, Alexandru Manta, loan 
Bobiț, Nicolae Stinghe, Ale
xandru Barbu, Virgil Brenci, 
Dorin Munteanu ș.a.

CARMEN BUNACIU IN VEDERILE
SELECȚIONERILOR ECHIPEI EUROPENE 

PENTRU „CUPA MONDIALĂ"

demareze la 11 fix. A 
însă, foarte „original", 
handbalistele de Di- 
s-au transformat subit

de Divizia A

tipie 
niște 
Nici 
vreo 

nu 
Dar

Tancovici, Ludovic Balînt, 
Doru Gîndu, Mircea Rusescu 
și Vasile Szabo (campioni re
publicani la diferite 
ultimii ani) — la 
lism, Constantin 
Gheorghe Urdea,
Dan și Stelian Bot — la kar
ting.

clase în 
automobî-

Nedelcu, 
Gheorghe

PE MICUL ECRAN
StMBÂTA 3 FEBRUARIE, ora 

18,15 : Minaur — T.v. Battenberg, 
med retur în sferturile de finalii 
ale „Cupei Cupelor" la handbal 
masculin (transmisie directă de 
la Baia Mare ; comentator — 
Călin Antonescu). în pauză : ul
tima parte a meciului de baschet 
masculin Steaua — Dinamo, der- 
byul campionatului național 
(transmisie de la sală Floreasca).

DUMINICA 4 FEBRUARIE, 
ora 18,15 : Repriza secundă a 
celui de ăl doilea meci de bas
chet steaua — Dinamo (înregis
trare de la sala Floreasea : co
mentator — Sorin Satmari) ; 
ora 18,50 : Rugby, Anglia — Sco
ția în „Turneul celor cinci na
țiuni" (rezumat primit de la 
londra ; comentator — Dumitru 
Tănăsescu) : ora 17,30 : Hipism, 
„Premiul Americii", alergare in
ternațională de trap pe hipodro
mul Vincennes de la Paris ; 
ora 19,35 (programul II) : „Tele- 
rama rport".

MARȚI 6 FEBRUARIE, ora 
18,25 : „Cupa Mondială" la schi 
alpin (selecțiuni înregistrate din 
concursurile lunii ianuarie : co
mentator — Cristian ȚoPescu).

EXCURSIA LUNII FEBRUARIE | 
g 

ÎNTREPRINDEREA DE TURISM, HOTELURI ȘI RES- f 
TAURANTE BUCUREȘTI a inițiat o nouă acțiune turistică, 
intitulată „Excursia lunii februarie". gî

Avînd o durată de 2 zile și jumătate, excursia se deru- 
lează pe traseul București — Urziceni — Slobozia — Hîrșova -5 
— Constanța — Eforie — Mangalia. Cazarea este asigurată $ 
în camere de 2 paturi la hotel, iar mesele la restaurantul 
hotelului, g

Mangalia — cea mai sudică staț:une a litoralului românesc gg 
al Mării Negre — are o climă asemănătoare celei medite- g; 
raniene.

Așezarea, mai veche decît portul Tomis (Constanța), a fost g: 
întemeiată de coloniștii greci care au numit-o Callatis. g? 
Astăzi Mangalia este o stațiune modernă, cu străzi ‘ 
construcții social-culturale, o frumoasă casă de cultură, 
tați comerciale, restaurante și hoteluri elegante.

Dintre obiectivele de interes turistic sînt de reținut : 
nele cetății antice, mormîntul cu papirus, edificiul roman, 
muzeul dc arheologie, geamia Esmahan Sultan (datînd din 
1590), casa Mehmet Hagi Ismail.

Momentul culminant al acestei excursii îl constituie vizi
tarea localității Varna din R. P. Bulgaria.

Plecarea în ..excursia lunii februarie" a fost stabilită pen
tru zilele de 2, 9, 16 și 23 februarie ora 11, de pe platoul 
din fața hotelului Intercontinental, iar biletele pot fi pro
curate de Ia filialele de turism din Str. MendeleeV nr. 14, 
Bd. Republicii hr. 68, Bd. 1848 nr. 4, Bd. N. Bălcescu nr. 35, 

g) Cal. Grivi.ei nr. 140 și punctul de valorificare de la poarta 
gg nr. 3 a întreprinderii .,23 August".
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Francisc Spier, iar ședința 
pregătire a intrat, în fine, 
normal.

Nu vrem să analizăm de 
și cît au pierdut handbalistele 
de Divizia A sau ce și cum ar 
fi trebuit ele să 
într-un antrenament bine 
ganizat, eficient. E 
clubului Rapid. Au 
însă, cîteva cuvinte 
din mijlocul micilor 
baliste, începătoarele de 10—12 
ani, care se pregăteau la ca
pătul terenului de baschet. 
Una dintre ele s-a oprit la 
mijlocul unui exercițiu ceva 
mai greu și mai puțin plăcut. 
A spus : „Ce bine e să fii 
handbalistă mare : numai ai 
nevoie de atîta antrenament!",

Cît au pierdut handbalistele 
„mari", Jucîndu-se la un an
trenament — nu știm. Știm, 
însă, că s-au risipit multe din 
convingerile în formare 
handbalistelor celor mici 
zavi de pregătirea sportivă.

Radu TIMOFTE
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„Cupa 16 Februarie", com
petiție tradițională în calen
darul intern al înotătorilor ro
mâni, va prilejui primele star
turi oficiale ale sportivilor 
fruntași din 13 județe și mu
nicipiul București. Concursu
rile se vor desfășura în zilele 
de 17 și 18 februarie la Timi
șoara (cu participarea înotăto
rilor din județele Caraș-Seve- 
rin, Arad, Bihor, Hunedoara 
și Timiș), Cluj-Napoca (Mara
mureș, Sibiu, Tg. Mureș, Cluj) 
și București (Prahova, 
Galați, — 
piui 
vor 
timp, 
abținere a haremurilor de par
ticipare la campionatele na
ționale, programate între 15 
și 18 martie, la Hunedoara.

• Tot în luna februarie (24 
și 25), înotătorii români vor fi 
prezenți la două concursuri 
internaționale. Mihai Man- 
dache. Mariana Paraschiv și 
Horia Lucaciu vor lua startul 
la Bremen, iar un alt grup de

Brăila, 
Constanța și munici- 

București). întrecerile 
reprezenta, în același 
un nimerit prilej de

CINE EȘTI, CLAUDIU IONESCU?

cu 
toate 
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Cornel Penu s-a acciden
tat. In sufletele celor peste 
5 000 de spectatori prezenți 
duminică seara în Palatul 
sporturilor la meciul de 
handbal Dinamo — Calpisa 
Alicante s-a strecurat o le
gitimă îngrijorare. Oa
re ce se va întîmpla ? Vor 
reface spaniolii handicapul ? 
Vor rezista dinamoviștii ? 
între t’mp, în poartă s-a a- 
șezat, fără complexe, un tî- 
năr înalt de peste 1,90 m și 
a început să-și facă datoria. 
Aruncările, fie de la 7 m, 
fie de pe semicerc, prin sur
prindere sau deviate de blo
caj nu-șî găseau ținta. Cu 
mîinile, cu picioarele, plon- 
jînd, tînărul respingea 
calm olimpian aproape 
încercările spaniolilor 
străpunge poarta.

După ce scandaseră 
nu !“, spectatorii și-au
vărsat simpatia și aplauzele 
spre acest nou erou al me
ciului. Cine este el ?

Claudiu Ionescu are 19 ani 
(s-a născut la 24 august 1959) 
și este originar din Constan
ța. S-a întîlnît cu handbalul 
în anul 1974, la Clubul spor
tiv școlar nr. 1 Constanța, 
și a făcut primii pași în are
nă sub îndrumarea. prof. 
Mihai Făgărășanu. Mai întîi 
ca jucător de cîmp, apoi ca 
portar. Cum s a făcut tre; 
cerea ? „Jucam acum trei 
ani un meci important la 
juniori — povestește Clau
diu. Un portar s-a acciden
tat, celălalt n-a venit la 
teren. Șî-atunci, antrenorul 
mi-a zis mie : Treci Clau- 
diule în poartă ! Am trecut 
și acolo am rămas...".

Claudiu Ionescu este acum 
student la chimie industria
lă și, venind în București, a 
optat pentru clubul care i

5 sportivi (nu au 
nominalizați) se va 
Bydgoscz (Polonia).

fost încă 
deplasa la

mai anun• După cum s-a 
țat, între 1 și 3 septembrie se 
va desfășura la Tokio prima 
ediție a „Cupei Mondiale" la 
înot, competiție la care au fost 
invitate selecționatele S.U.A., 
U.R.S.S., Canadei, Suediei (în 
locul echipei R. D. Germane, 
care a anunțat că nu poate 
participa), Japoniei, precum și 
ale Europei, Americii de Sud 
și Oceaniei. într-un comunicat 
al Ligii Europene de Natație, 
pentru formația continentului 
nostru, pe lista de preselectie 
figurează și multipla campioa
nă și recordmană a României 
Carmen Bunaciu. Echipa va fi 
definitivată după 
„Cupei Europei".

întrecerile

una dintre 
înotătoare

• Anca Miclăuș, 
cele mai valoroase 
ale .României în ultimele trei 
decenii, medaliată cu bronz la 
Universiada de la Sofia (1977), 
a abandonat activitatea com- 
petițională și, în prezent, o se
condează pe Cristina Șopte- 
reanu la pregătirile lotului 
republican feminin.
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s-a părut cel mai aproape 
de inima sa. „Cornel Penu 
mi-a fost model — ne spu
ne el. Și m-am gîndit să-t 
ofer o retragere liniștită, 
fără griji. Să știe că in 
poarta lui Dinamo va fi un 
sportiv la fel de muncitor, 
la fel de pasionat ca și el“.

Desigur, să nu-1 uităm pe 
constănțeni. CI. sp. șc. 1 de 
pe malul mării a mai dat și 
alți handbaliști de valoare. 
Vreo 5—6, printre care Mir
cea Bedivan, Sorin Baican și 
Valeriu Solomon, joacă în 
Divizia A, iar alții — mult 
mai mulți la număr — se 
află în echipele de categorie 
secundă. De aceea, cînd îl 
aplaudați pe Claudiu Iones
cu, gîndiți-vă și la anonimii 
constănțeni care oferă hand
balului nostru o bază solidă 
de talente autentice.

Hristache NAUM

PRACTICA E PRACTICA,
într-un firesc proces evolu

tiv, rugbyul modern cunoaște 
perfecționări periodice. R , 1.1a- 
mentul de joc a suferit, in ul
tima vreme, o seamă de mo
dificări. Cele mai recente ne-au 
fost aduse la cunoștință de 
arbitrul Gabriel Eftimescu, 
care a însoțit selecționata divi
zionară în turneul britanic. 
Nu ne-am propus să ne oprim 
asupra revizuirii regulilor 
rugbyului — ele sînt destul de 
numeroase, strict tehnice, și vor 
face obiectul studiului specia
liștilor. Vrem doar să amintim 
astfel — dacă mai era nevoie — 
că (și) rugbyul merge înainte. 
Iar pierind de aici,- să vedem 
cum ține pasul cu timpul spor
tul cu balonul oval din țara 
noastră.

Din capul locului, să preci
zăm că sub aspect practic — 
lnțelegind prin aceasta evolu
țiile loturilor reprezentative — 
rugbyul româr.asc a aplicat 
Îirompt cunoștințele acumulate 
n urma contactelor cu unele din 

marile echipe ale lumii „ovalu
lui". Pe plan teoretic însă — și 
vizăm îndeobște cunoașterea li
terei și a spiritului regulamen
tului — este lesne sesizabil un 
nivel mediocru. Conștientă de 
această realitate, Federația 
noastră s-a arătat decisă să a- 
corde toată atenția probei teo
retice pe care. în vederea tre
cerii normelor de control, o 
susțin jucătorii. Așteptam ca 
întreaga masă rugbystică să ia 
în serios „examenul". Deșartă 
speranță ! Reîntors, după o re
centă vizită prin 6 centre ale 
balonului oval. Constantin Co
cor, președintele comisiei de 
competiții, remarca cu amără
ciune : „Nu se cunoaște regu
lamentul ! Dacă ar fi să folo-
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„DAC IADA" DE IARNA IN JUDEȚUL HARGHITA
(Urmare din r>aa. I)

reșului, spre Bitrău și Lunca 
Bradului au patinoare reali
zate prin muncă patriotică. La 
noi, toți copiii știu să patineze. 
Micii patinatori din aceste 
sate folosesc la maximum tim
pul liber pentru antrenament. 
De curînd s-a desfășurat „Cupa 
ziarului Elore", la care au luat 
parte zeci de echipe sătești de 
copii. Gazda finalei : Remetea, 
unde se bat recorduri de spec
tatori — între 2 500 și 3 000 de 
săteni își aplaudă și încurajează 
echipele. **

Mașina înaintează greu. 
Drumul e plîh de gheață și 
zăpadă. Oprim la școala ge
nerală din satul Mădăraș. Pa
tinoarul e plin : elevii clasei 
a IV-a B au oră de educație 
fizică.

— Lecția se desfășoară pe 
patine, precum vedeți, ne 
spuhe directorul Emeric Ordog 
care, împreună cu profesorul 
de fizică, pune la punct tabela 
electrică a terenului de ho
chei, dotat și cu instalație de 
nocturnă.

— La noi — spune loan Fe-

renez — sportul nu-i doar pro
blema profesorului de specia
litate, ei a tuturor profesorilor, 
în frunte cu directorul, a tu
turor sătenilor, în frunte cu 
primarul.

Ajungem la Dănești. Manti
nela patinoarului școlii e în 
reparație. Copiii se antrenează 
cu sirg, chiar dacă profesorul 
de educație fizică, Ștefan Hallo, 
nu este la patinoar. încă 7—8 
km și iată-ne la Cîrța, pe pa
tinoarul aflat la poalele unui 
deal. Echipa de hochei a șco
lii își desfășura antrenamen
tul sub conducerea directorului, 
profesorul Fulop Laszlo.

— La Băile Harghita, aproape 
de Miercurea Ciuc, intențio
năm să creăm O „micro-bază 
olimpică", ne spune președin
tele C.J.E.F.S., după ce ne 
reluăm drumul prin ninsoarea 
care se întețește. Există pro
punerea să se deschidă un 
șantier al tineretului. Știți, că 
județul nostru a dat loturilor 
naționale și olimpice 24 de spor
tivi și că alți 25 sînt în eviden
ța federațiilor de specialitate ? 
Este una dintre cele mai im
portante realizări eu care ne 
mîndrim.

Mașina urcă spre Sîndom'nic, 
comună mare, intrată de cu
rînd în circuitul hocheiului să
tesc. Cîțiva elevi, aflați 
patinoarul dotat cu tribună și 
vestiar, exersează trasul la 
poartă din viteză. în drum spre 
școală întilnim zeci de copii 
în echipament de hochei, cu 
crosa și patinele intr-o mînă 
și cu seanța cu cărțile în cea
laltă. O simbioză excelentă: în
vățătura și sportul. Coloritul 
echipamentului contrastează cu 
albul zăpezii. rx’’ — 
riciți-

Urcăm spre 
lui, frumoasa 
vor avea loc 
zăpezii", apoi 
rul Mureșului. 
Patinoarul școlii este plin. Pe 
șosea — fete și băietî îndrep- 
tîndu-se spre școală. Fetele 
duc crosele, ajutîndu-și colegii, 
încă 5 km și iată-ne la Ciu- 
mani. Directorul școlii, Borsos 
Geza, se află la patinoar.

— Elevii noștri au cucerit de 
șapte ori titlul de campioni ju
dețeni la hochei, ne spune di
rectorul. Au cîștigat și două 
ediții ale „Cupei Elore". Am 
dat și cîțiva jucători în Di

pe

Sînt voioși, Ie

Izvorul Murcșu- 
stațiune în care 
curin-d „Jocurile 
coborîm pe fi- 
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ca, la Brăila și Brașov

In perspectiva noului sezon
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1-10
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ne întîm- 
subțire :

(Zalău)
110 0 16-11
110 0 13-11
10 01 11-13
10 0 1 11-16 

(Focșani)
110 0
110 0
10 0 1
1001
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SERIA A III-A
Progresul Buc. 
Constructorul H. 
Voința Odorhei 
C.SJW. Sibiu

SERIA A IV-A
TEROM Iași 
Universitatea Buc. 
Relonul Săvincști 
Vulturul Ploiești

★

Campionatul Diviziei Ah 
bal feminin se reia joi 8 februa
rie cu etapa a Vl-a (etapa a rv-a, 
care urma să aibă loc ta ziua 
de 21 ianuarie, a fost amtaată 
pentru joi 15 februarie). Progra
mul etapei a VT-a : 
nica Constanța — 
București, Mureșul Tg. 
Rulmentul Brașov, 
București — Rapid _______ . .
Constructorul Baia Mare — Unii 
versitatea Timișoara, 
Bacău — ‘ Universitatea 
rești.

Clasamentul campionatului Di
viziei A la handbal feminin 
după 4 etape :

1. Știința Bacău
2. Hidrotehnica C-ța
3. Rulmentul Bv
4. „U“ Timișoara
5. Constructorul B. M. 4 2 0 2 52-52 4 

4 2 02 54-56 4 
41 1 2 68-70 3 
41 1 2 48-51 3 
4 1 0 3 41-33 2 
41 0 3 49-62 2

1.
2.
3.
4.
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Iar in- 
sînt o- 
ieea ce

duce — credem noi — la un 
anume formalism in desfășu
rarea „școlarizării".

Am atins — lată — un alt 
subiect, în fapt variațiune pe 
aceeași temă : pregătirea teore
tică a arbitrilor. Extrem de 
puțini jucători mari sau mă
car buni se dedică arbitraju
lui la abandonarea activității 
com petition ale. Iată-i pe cei 
mai recenți și cunoscuti, numă
rați pe degete : Mihai Gavrici, 
Paul Soare, Ștefan Crăciunescu 
și... Și atît ! Mai grav, fostele 
vedete care au arbitrat o pe
rioadă au renunțat repede !

Colegiul apelează atunci la 
orice binevoitor. Or, niumai 
bunăvoința nu este de ajuns. O 
întrebare firească își face loc : 
dacă aspirantul la „fluier" nu a 
știut ca jucător regulamentul 
(cînd trebuia să-1 aplice), va 
deveni el peste noapte _ 
dică după un (totuși) sumar curs 
de formare — un bun cu
noscător. pe toate 
rile, al acestui sport 1 
mal complicat, dar nici 
simplu ? Va avea el cu 
vânat autoritate 
jucători ? Apoi, 
așteptăm — în 
vedem un meci 
de un „cavaler 
de dincolo de granițele Bucu- 
reștiului. Fapt — credem — a- 
proape singular in sportul nos
tru !

Este lesne de Înțeles că ve
ritabilul progres al rugbyului 
românesc necesită și o solidă 
pregătire teoretică, a cărei... 
premisă este tocmai cunoaș
terea perfectă a regulamentu
lui. Și a venit, credem, mo
mentul faptelor, pentru ca edi
ficiul tot mai selnet al rugbyu
lui nostru să aibă — din toate 
punctele de vedere — un su
port pe măsură 1

planu- 
nu toc- 

prea 
«de

asupra a 30 de 
de ani și ani 
zadar! — să 
de ,A“ condus 
al fluierului"
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Gheorghe Pintilie, președin
tele clubului 
pină cu un 
„Pentru că 
declarațiilor 
lingă că toată lumea va ciști- 
ga campionatul și toată lumea 
va scăpa de retrogradare, vom 
face și noi una, dar oarecum 
dintr-un alt unghi de vedere. 
Și anume 
strădui 
taculcs 
pentru plătitorul de bilet și 
pentru ea însăși".

Ce întreprinde A.S.A. Tg. 
Mureș pentru a traduce în 
fapte aceste vorbe frumoase ?

Punctul de plecare al plă
nuitei ei redresări îl găsim in 
planul moral. Căci la ședința 
de analiză vizînd comportarea 
din turul campionatului, fie
care jucător, invitat să-și spu
nă părerea, a vorbit mai mult 
cu privirea in podea. „Ve
chea gardă" a recunoscut că 
a aruncat mai multă răspun
dere decît se cuvenea pe ume
rii noilor veniti. noii veniti au 
declarat că nu s-au străduit, 
totuși, mereu, să răspundă in
tegral creditului eu care au 
fost investiți. Mijlocașii nu au 
dat înapoi, admitînd că au 
tratat superficial faza defensi
vă, împovărînd suplimentar 
misiunea apărării, dovedită 
dealtfel ca cea mai slabă (ală
turi de ..lanterna* F. C. Bi
hor), cu 27 de goluri la pasiv. 
Vunvulea a declarat că tine
rețea sa nu a însemnat o armă 
suficientă care să poată su
plini înțelepciunea lui Solyom, 
cel mai virstnic jucător al 
campionatului. Boloni a făgă
duit să joace Ja echipa sa cu 
aceeași abnegație cu care joa
că la echipa națională, 
s-a angajat să 
suși, impetuos, 
șarje frontale, 
manevrele „de 
nu i se potrivesc. „Puncher“-ii 
Fanici și Biro au dat asigurări 
că vor înlătura pentru tot
deauna impresia absurdă că 
se exclud unul pe celălalt în 
aceeași formulă, sugerînd că 
plasarea primului în „vîrful 
lăncii* si a celui de al doi
lea ca atacant central retras 
ar potenta capacitatea ata
cului.

De pe această platformă au
tocritică a plecat A.S.A., în 
ziua de 10 ianuarie, la Sovata, 
vechea sa gazdă a pregătirilor 
centralizate de iarnă. A ră
mas acolo 16 zile, efectuînd 
două antrenamente cotidiene, 
înglobînd tradiționalele cro
suri (15 km, în punctul culmi
nant), lucrul de 
trecerea prin 
3 x 1600 m, două 
verificare (12—0 
Sovata ți 2—0 
Tîrnăveni). terminate toate în 
bazinele cu apă termală ale 
stațiunii, mijloace ideale pen
tru recuperarea după efort.

Desigur, antrenorul Tiberiu 
Bone nu poate fi liniștit, con- 
statînd că echipa a „înghețat" 
pe același loc 12 pe care s-a 
oprit ' Ia finele campionatului 
trecut, după ce alunecase 
toboganul valoric tocmai

vîrful clasamentului. El are 
convingerea că o stare de 
spirit precară în meciurile 
din deplasare, o anumită uzu
ră, obiectivă, a „veteranilor", 
umbrită de amînarea asamblă
rii celor mai noi veniti repre
zintă cauzele reculului tîrgmu- 
reșean. El rostește cu fran
chețe. dealtfel: „După ce 
multă vreme am jucat fără 
griji, cu o formafie standard, 
iată-ne căutind astăzi febril 
„ll“-le cel mai omogen posibil. 
Este și motivul pentru care 
am adăugat lotului pe care il 
cunoașteți (n.n. Vunvulea. So- 
lyom — portari ; Kortesi. O- 
nuțan. Unchiaș. Ispir. Gal — 
fundași ; Varodi. Pislaru, I. 
Biro, Bozeșan, Boloni — mij
locași ; Fanici, Fazekaș, Haj- 
nal. Both — înaintași) cîteva 
nume noi. Este vorba de por
tarul Levente Biro și atacan
tul Matefi, ambii din pepinie
ra A.S.A., de fundașul Sipos 
de la Metalotehnica Tg. Mu
reș, de mijlocașul Karda, fost 
la Oțelul Reghin, de atacan
tul junior Bordea, care și-a 
atras numai simpatii la Meta
lul Sighișoara. Menținem con
comitent sub observație fun
dașii Covaciu și Szabo de la 
Avîntul Reghin, mijlocașul 
Stoica de Ia propria echipă de 
Juniori, un alt mijlocaș de-al 
nostru. Iiie, care joacă actual
mente la Luceafărul, fostul 
nostru atacant Marton, împru
mutat Chimicii Tîrnăveni".

A.S.A. își pregătește debutul 
In sezonul ’79, angajînd două 
partide dificile (9 și 15 fe
bruarie) cu divizionarele A 
Zalaegerszeg (Ungaria) și Slo
van Bratislava (Cehoslovacia). 
Nu știm cite din proaspetele 
achiziții vor da o probă în a- 
ceste lntîlniri grele. Poate 
nici una. Dar știm că A.S.A. 
Tg. Mureș a trecut la prospec
țiuni ample pentru a-și clădi 
iarăși o formație cu joc avîn- 
tat. care să privească, pe sca
ra clasamentului, de sus în 
jos.

Ctod discuți cu antrenorul 
Traian Ionescu despre fotbal este 
de neconceput ca problema 
schimbului de mtine să lipsească 
de pe - — - - — —
nu din 
secință 
stabile 
plătită 
sale de 
Împliniri. Să reamintim, cu acest 
prilej, că ta perioada anilor 
1955—1956 Tr. Ionescu a reușit, 
ta urma unei acțiuni de selecție 
organizată pe teritoriul vechil 
regiuni administrative Ploiești, 
să adune un valoros buchet de 
Jucători printre care : Sfeteu,
Dridea I, Tabarcea, Dridea II, 
Opanschi, Enăchescu, Florea, 
Badea, G. Marin. Buzea — 
reprezenttad aproape o echipă 
de Divizia A, baza Petrolului din 
epoca sa de glorie. Cîtiva ani 
mal ttaziu. în 1959—1960, ca an
trenor ta Dinamo, a inițiat un 
temerar și masiv proces de înti
nerire a primei formații. In ur
ma căruia s-a realizat osatura 
echipei câștigătoare. patru ani 
consecutiv, a ridului de cam
pioană a țării 0*62—1*65).

— Se poate spune, l-am în
trebat pe antrenorul băcăuan, 
ei fotbalul nostru traversează 
un moment de impas privind 
creșterea și afirmarea generației 
de schimb ?

— După părerea mea. da. Si 
dovada o constituie hpsa sau 
insuficienta rezultatelor obținute, 
ta raport cu cadrul organizatoric 
creat. Mu’.ți susțin că principa
lul obstacol ta calea obținerii 
unor rezultate mai bune ta a- 
ceastă privință ar fl programul 
zilnic, aglomerat, de școală. Așa 
stind lucrurile, consider că este 
tocmai de datoria noastră. a 
cluburilor, a antrenorilor, să ne 
adaptăm la o situație de fapt șl 
să nu găsim explicații seu scuze 
care, in fond, nu ne ajuta să de
pășim impasul actual.

— Mai concret, ce se poate În
țelege prin această adaptare î

— Aș începe cu acțiunea de 
selecție care trebuie făcută nu
mai după criterii obiective și pe 
care o consider în proporție de 
80 la sută hotăritoare ta ceea ce 
privește reușita formării ulte
rioare a copilului. Pentru că 
prin selecția realizată ta raport 
de calități, de aptitudini fizice și 
intelectuale urmează a ti atrași 
ta sfera performanței numai a- 
cei copii capabili a face față 
ta bune condițiuni șl obligațiilor 
sportive șl celor școlare, ta per
spectivă. în al doilea rtad, este 
necesară încadrarea da 
timpuriu, de la virsta 
ani, a tuturor copiilor 
tățl verificate ta școli 
fii special de fotbal. în ... 
lea rînd, se impune o mai ____
organizare a muncii ta procesul

„ordinea de zi". Și asta 
obișnuință, d ea o con- 
Crească a unei vechi șl 
pasiuni, nu o dacă răs- 
pe parcursul activității 
satisfacția unor frumoase

de antrenament. Aici aș face si 
precizarea că cine nu cunoaște 
cum trebuie particularitățile pre
gătirii copiilor, cine nu are pa
siune pentru o astfel de activi
tate. să se lase păgubaș. Făctad 
astfel n-am mai avea nici un mo
tiv să dăm vina pe programa 
școlară.

— Acestea ar ti, să zicem, con
dițiile obligatorii ale unor reu
șite viitoare. Practic, insă, ce 
măsuri trebuie luate in interesul 
reconsiderării activității la ni
velul schimbului de mîine 7

— Cu toții știm că. de la o 
vreme, nu prea mai sune nimic 
de jos In sus. calitativ, bineîn
țeles. în schimb, plouă cu an
gajamente și promisiuni care se
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• ASTAZI, LA PLOPENI ȘI 
ARAD, JOCURI DE VERIFICARE 
A LOTURILOR A ȘI OLIMPIC. 
După stagiul de pregătire efectuată 
la munte, loturile reprezentative 
ale țării noastre susțin astăzi două 
jocuri de verificare. Astfel, lotul 
A se va deplasa la Plopeni pentru 
partida cu divizionara B Metalul, 
iar lotul oHmplc întîlnește la Arad 
(pe terenul Rapid) selecționata de 
tineret a Cehoslovaciei. Ambele

meciuri stat programate de la 
ora 15.

• MÎINE, C.S. TÎRGOVIȘTE — 
DINAMO. Stadionul Municipal din 
Tîrgoviște va găzdui mîine. de la 
ora 15,30, o atractivă partidă ami
cală. Protagoniste : C.S. Tîrgoviște 
și Dinamo.

• ASTAZI, la ora 18, în sala de 
la stadionul Giulești, va avea loc 
o ședință cu membrii susținători 
ai clubului Rapid.

TRAIAN IONESCU, 
un tehnician recomandat fi de 
rezultatele in formarea tine

retului
«ting, cu regularitate aproape, în 
pragul confirmării și chiar mai cu- 
rînd din diferite motive (instruire 
slabă, mediu nociv, concesii ne jus
tificate). De aceea cred că a ve
nit timpul să punem punct, să tra
gem linie și să vedem cine 
lucrează bine, cine nu lucrează 
deloc. Și de ce ? Să vedem, de 
asemenea, cine are și cine nu 
are condiții de lucru, bază ma
terială, terenuri, echipament etc. 
în acest fel vor trebui analizate 
în amănunt, centru cu centru, 
unitate școlară cu unitate șco
lară, antrenor cu antrenor. O 
asemenea acțiune, care va per
mite evaluarea precisă a unei 
stări de fapt, va constitui și 
punctul de plecare pentru o 
muncă calitativ superioară.

— Și în continuare...
— Să fie finanțate și spriji

nite numai unitățile care au 
condiții de lucru bune și care 
muncesc bine. Să fie stimulați 
toți cei care dau valori sportive, 
așa cum sânt stimulați inovatorii 
în producție. Opinez, de aseme
nea, pentru înființarea unor cen
tre de fotbal pentru juniori pe ju
dețe ; pentru înființarea unui 
centru național de pregătire a 
loturilor reprezentative. Acestea 
ar fi cîteva dintre măsurile care 
ar putea scoate din inerție ac
tivitatea de la temelia perfor
manței fotbalistice. Cu eît 
vom acționa mai repede și mai 
bine, cu atît întregul edificiu al 
fotbalului nostru va fi mai so
lid și mai competitiv pe plan in
ternațional.

Mihai IONESCU

ȘI ARBITRII SE PREGĂTESC
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Clubul atletic universitar 
din București este gazdă a 
concursului de la sfîrșitul a- 
cestei săptămîni, din sala din 
parcul „23 August". întrecerile 
de mîine (de la ora 16) și du
minică (de la ora 9.30) sînt des
chise atleților bueureșteni 
din alte orașe, seniori și 
niori I. în program sînit

Și

scrise toate probele obișnuite 
ale competițiilor noastre pe 
teren acoperit.

Săptămîna viitoare, sîmbătă 
se va desfășura „Cupa Steaua" 
— seniori și cu participare in
ternațională, iar duminică, 
„Cupa Rapid" — juniori 
și III.

UN NOU ȘI ATRACTIV CONCURS 
PRONOSPORT LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ CÎȘTIGURELE TRAGERII 

LOTO DIN 26 IANUARIE 1979

de 
pe

Numeroase meciuri din progra
mul concursului Pronosport de 
duminică 4 februarie a.c. sînt des
chise oricărui rezultat, indicarea 
pronosticurilor exacte fiind pe cit 
de dificilă, pe atît de promițătoare 
în privința valorii cîștlgurilor. 
Este interesant de reținut, in acest 
sens, că Ia concursul anterior cîș- 
tigurile de categoria I au fost a- 
tribulte variantelor cu 12 pronos
ticuri exacte ; jucind pe buletine 
achitate 100%, Harangus Vasile din 
Bala Mare șl Huzdup Constantin 
din Suceava au realizat cîștiguri 
de cite 33.346 lei fiecare, iar aițl 
21 de participant! au obținut, la

aceeași categorie, pe buletine achi
tate 25%. eîte 8.336 lei.

Așadar, un bilanț bogat și, tot
odată, o invitație la atractivul con
curs Pronosport de duminica 4 fe
bruarie 1979. Nu uitați : astăzi și 
mîine sînt ULTIMELE ZILE pen
tru depunerea buletinelor. MAI 
MULTE VARIANTE JUCATE — 
MAI MULTE ȘANSE de a vă nu
măra printre marii cîștigătorl !

Tragerea LOTO de astăzi, 2 fe
bruarie 1979, are loc la ora 17 in 
sala clubului Progresul din Bucu
rești. str. dr. Staicovlcl nr. 42 ; 
panoul cu numerele cîștigătoare 
va II televizat în jurul orei 19.

Categoria 1 : 
— autoturisme 
tegoria 2 : 7,75 
tegoria 3 : 30
Categoria 4 : 
Categoria 5 : 
Categoria 6 : 
Categoria X :

>,00 a 3.675 
35,25 a 3.128 
190,75 a 578 
317,00 a 348 
1.929,50 a 100

25% 
; Ca- 
; Ca

lei ; 
lei ; 
lei ; 
lei ; 

lei.

CATEGORIA 1 : 251.647REPORT 
lei.

Autoturismele „Dacia 1300“ de 
la categoria 1, jucate 25%, au fost 
obținute de AUGUSTIN SEBES- 
TYEN din Petroșani, jud. Hune
doara și EUGEN SZABO, din 
com. Livada, jud. Satu-Mare.

„Cavalerii fluierului" din 
București și din celelalte o- 
rașe și-au reluat și ei pre
gătirile pentru viitorul sezon 
competițional. Chiar dacă se 
cunoaște regulamentul „ca Ia 
carte", fără o pregătire fizi
că superioară prestațiile la 
nivelul așteptărilor nu vin 
de la sine. Nu de alta, dar 
în toamnă, din cauza unui 
„suflu" insuficient, unii
bitri s-au aflat cam departe 
de fază, ceea ce a creat atî- 
tea discuții.

Arbitrii bueureșteni din lo
turile divizionare A, B și C 
și-au dat întîlnire _ _ 
primele pregătiri încă de la

ar-

pentru

19 ianuarie. De atunci, ședin
țele (două pe săptămînă), 
conduse de M. Hanganu și 
L. Pantea, se vor desfășura 
în sala clubului Sportul stu
dențesc. iar cînd vremea va 
fi prielnică (se preconizează 
de la jumătatea lunii fe
bruarie) vor cor.tinua în aer 
liber, pe stadionul Dinamo.

La primele antrenamente, 
printre alții, au răspuns pre
zent C. Dinulescu, Gh. Re- 
tezan, Fr. Coloși,. Gh. Drago- 
mir, R. Stîncan, Max. Po
pescu, Gh. Vasilescu IL Au 
fost, insă, și unele absențe, 
deși această pregătire atît de 
necesară intră în < ' " 
arbitrilor noștri.

Dealtfel, colegiul 
piului București a 
mit un plan amplu 
suri pentru buna 
cu arbitrii din 
Printre altele, după, 
spunea C. Manușaride, 
ședințele acestui 
planul cuprinde 
unor consultații pentru cei 
ce vor da examen de catego
ria I și a II-a, 
unui curs pentru 
teste pentru toți 
lotului divizionar, 
date la sfîrșitul 
pregătire.

Imaginea de față, surprinsă 
de fotoreporterul nostru Ion 
Mihăică, prezintă o secvență 
de la una din ședințele de 
pregătire a arbitrilor fcccu- 
reșteni, (Al. C.)
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PLENARA COMITETULUI
CENTRAL

(Urmare din pag. 1)

producției agricole, organizării 
de acțiuni comune în scopul 
folosirii eficiente și depline a 
pâmîntului, a mijloacelor teh- 
nico-materiale, financiare, a 
forței de muncă

Plenara a adoptat un ansam
blu de măsuri organizatorice 
care asigură conducerea unita
ră și integrarea tot mai pro
fundă a activității de producție 
și economice a unităților agri
cole de stat și cooperatiste, 
perfecționarea structurii orga
nizatorice, de la unitățile de 
bază pină ta minister. întări
rea răspunderii in desfășurarea 
întregii activități, stimularea 
eforturilor pentru utilizarea cu 
maximă eficiență a fondului 
funciar, a mijloacelor tehnice 
și forței de muncă, în scopul 
creșterii neîntrerupte a produc
ției vegetale și animale.

Plenara a adoptat, în unani
mitate, Hotărîrea cu privire la 
îmbunătățirea conducerii și 
planificării unitare a agricul
turii, crearea consiliilor unice 
agro-industriale de stat și co
operatiste în vederea creșterii 
producției agricole, care se va 
da publicității.

3. — Plenara a aprobat re
ducerea cu suma de peste 5 
miliarde și anularea cu aproa
pe 8 miliarde și jumătate de 
lei — în total deci cu peste 
13 650 000 000 Iei — a unor credite 
și plăți neachitate la termen 
de către unități agricole co
operatiste.

i Plenara a hotărît ca aplica-

AL P.C.R.
rea acestor măsuri să se facă 
pe baza unei analize temeinice 
a situației fiecărei cooperative 
agricole, a stabilirii unor ac
țiuni concrete pentru mai buna 
folosire a mijloacelor materia
le și a forței de muncă, astfel 
îneît toate unitățile să obțină 
producții superioare, să-și aco
pere cheltuielile din propriile 
venituri.

Comitetul Central își expri
mă convingerea că aceste mă
suri — expresie grăitoare a 
grijii partidului pentru întări
rea economică a unităților agri
cole cooperatiste și ridicarea 
bunăstării țărănimii muncitoa
re — vor reprezenta un puter
nic imbold pentru cooperative
le agricole de producție și 
membrii cooperatori în activi
tatea consacrată realizării pre
vederilor de plan, dezvoltării 
și înfloririi agriculturii noastre 
socialiste.

4. — Plenara a hotărît elibe
rarea tovarășului Emil Bobu, 
membru al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., din 
funcția de secretar al C.C. al 
P.C.R., în legătură cu numirea 
sa ca membru al guvernului și 
alegerea sa ca președinte al 
Consiliului Central al U.G.S.R.

De asemenea, Plenara a ho
tărît eliberarea tovarășului Va- 
sile Mușat din funcția de secre
tar al C.C. al P.C.R. în legă
tură cu trecerea sa în altă 
muncă de partid.

Plenara a luat, de asemenea, 
hotărîri privind îmbunătățirea 
compoziției unor comisii ale 
Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român.

PRE ȘE Dl NT ELE C.I.O.:

NAȚIONALE OLIMPICE A
MOSCOVA, 1 (Agerprcs). — 

La conferința de presă ținută 
la Moscova, președintele Co
mitetului Internațional olim
pic, lordul Killanin, întrebat 
fiind despre rolul comitetelor 
olimpice naționale în dezvol
tarea cooperării sportive in
ternaționale, a spus : „Cu an
in urmă eu insumi am fost 
conducătorul Comitetului o- 
limpic național din Irlanda, 
astfel că scopurile și sarcinile 
acestor organizații imi sint a- 
propiate și clare. Pot să spun 
cu satisfacție că in ultimii ani 
rolul comitetelor naționale o- 
limpice în mișcarea interna
țională olimpică a crescut sim
țitor. După Congresul olimpic 
de la Varna din 1973, Comi-

FINIȘ In turneul 
DE ȘAH DE LA BELGRAD
Turneul Internațional de șah de 

la Belgrad s-a încheiat cu victoria 
marelui maestru Iugoslav Marla- 
novlcl. care a totalizat 10'/2 puncte 
din 13 posibile. Pe locurile urmă
toare s-au clasat Szabo (Ungaria) 
— »'h p. Matulovicl (Iugoslavia), 
Tringov (Bulgaria) — cite 8 p, 
Rajkovlcl (Iugoslavia) — Tk p, 
Ciocâltea (România) șl Prybil 
(Cehoslovacia) — cite 7 p, Raice- 
vici (Iugoslavia), Adamski (Polo
nia) — cite 6'h p. etc. In ultima 
rundă. Victor Ciocâltea l-a învins 
pe Adamski.

„ROLUL COMITETELOR 

CRESCUT SIMȚITOR" 
tetele naționale olimpice par
ticipă cu mai multă eficiență 
In activitatea comisiilor C.I.O. 
și a federațiilor internațio
nale".

Referindu-se la viitorul Con
gres al C.I.O., ce va avea loc 
în 1981 la Baden Baden, pre
ședintele C.I.O. a arătat că la 
acest forum suprem al olim- 
pismului se vor discuta pro
blemele mișcării olimpice în 
perspectiva dezvoltării sale pe 
următorii 8—12 ani, programul 
Jocurilor, pe care mulți îl 
consideră imperfect. „La acest 
Congres intenționăm să invi
tăm și reprezentanți ai orga
nelor guvernamentale din di
ferite țări, alături de cei ai 
comitetelor olimpice națio
nale".

Cit privește finalele Spar- 
tachiadei popoarelor din 
U.R.S.S., care vor avea loc a- 
nul acesta, cred — a spus 
Killanin — că va fi o reușită, 
cu atît mai mult cu cit la ac
tuala ediție întrecerea are un 
caracter internațional, ea fiind 
o repetiție generală a J.O. 
din 1980 de la Moscova.

„Pregătirile pentru Olim
piadă sînt intr-un stadiu foar
te avansat și sint convins că 
totul va fi gata la timp, iar 
Olimpiada de vară se va dis
puta in cele mai bune con- 
dițiuni" — a încheiat pre
ședintele C.I.O.

PRIMII MEDALIAȚI ÎN „EUROPENELE

TELEX • TELEX
ATLETISM a La Sindelfigen 

(R.F.G.), Dietmar Moggenburg (17 
ani) a stabilit cea mai bună per
formanță mondială indoor pentru 
juniori la înălțime, cu 2,27 m (v.r. 
V. Iașcenko 2,26 m).

FOTBAL • In turneul de la Los 
Angeles : U.R.S.S. — Mexic 1—0 
(0—0) ; S.U.A. — Mexic (echipa o- 
limpică) 4—0 (2—0) • La Tel Aviv, 
selecționata Austriei a învins cu 
1—0 (0—0) formația Israelului. A 
marcat Oberacher (min. 54).

HANDBAL a In meci retur pen
tru sferturile „Cupei cupelor- 
(masculin) : S.C. Magdeburg — 
Hutnik Cracovia 25—18 (11—9). S-a 
calificat Magdeburg, deși pierduse 
cu 22—23 în tur. • La Bratislava, 
în competiția similară feminină, 
Topolniky a învins cu 28—12 
(18—4) pe U.S. Ivry, califlcîn- 
du-se în sferturi.

LUPTE • La Alma Ata, o se
lecționată de lupte libere a 
U.R.S.S. a dispus de reprezentativa
S.U.A. cu 3—2.

ȘAH • In turneul de la Wijk 
aan Zee (Olanda), înaintea ultimei 
runde conduce Polugaevski (6’72 p), 
urmat de Andersson, Sosonko și 
Timman — cîte 6 p.

TENIS • In proba de dublu a 
turneului de la Richmond (Virgi
nia), cuplul Ion Tiriac — Guil
lermo Vilas a învins cu 6—3, 7—6 
perechea americană Teltscher — 
Wilkison. In alte partide : Simp
son, Joubert — Năstase, Van Dil- 
len 6—3, 3—6, 7—6 ; Gottfried,
McEnroe — Barazutti Krulewltz 
6—2, 6—2 Rezultate din proba de 
simplu : Wilkison — Barazzuttî 
6—3, 6—4 ; Borg — Simpson 6—1, 
6—2 ; Dupre — Riessen 3—6. 7—6,
6— 2. • Rezultate din turneul fe
minin de la Chicago : Sue Barker 
— Virginia Ruzicl 6—1, 6—3; Mima 
Jausovec — Sharon Walsh 7—5,
7— 5 ; Kerry Reid — Pam Teeguar- 
den 2—6, 7—5, 7—6.

DIVIZIA A
LA BASCHET FEMININ

(Urmare âtn pag 1)

ție bună. Coșgetere : Ilie 30+4, 
Pană 16+14, Mihăilescu 14+16, 
respectiv Așteleanu 28+17, 
Gross 20+16, Czmor 18+16.

VOINȚA BUCUREȘTI — 
UNIVERSITATEA CLUJ-NA- 
POCA 2—0: 59—56 (27—28) și 
82—73 (43—37). Voința a reali
zat atacuri mai precise și a 
acționat în general mai orga
nizat decît adversarele, anu- 
lînd, astfel, handicapul de talie. 
Coșgetere : Borș 23+30, Strugaru 
10+17, Rădulescu 13+10, res
pectiv Prăzaru-Mathe 23+17, 
Ciubăncan 7+16, Bolovan 
12 + 10.

POLITEHNICA BUCUREȘTI 
— VOINȚA BRAȘOV 2—0 : 
85—67 (36—41) și 76—50(39—24). 
O singură repriză a ținut pa
sul Voința; în rest, echipa 
Politehnica a dominat cu auto
ritate, valorificînd — prin joc 
rapid, cu aruncări precise la 
coș — calitățile tehnice și fi
zice ale tinerelor ei compo
nente. Coșgetere: Cuțov 25+15, 
Roșianu 24+10, Fotescu 8 + 16, 
respectiv Opriciu 18+12, Pe
trie 14 + 10, Adler 16+4. (D.
STĂNCULESCU).

PROGRESUL — CRIȘUL 
ORADEA 1—1 : 59—61 (29—28) 
și 65—62 (40—29). După victo
ria din prima partidă a oră- 
dencelor, .meciul de ieri s-a 
desfășurat într-o notă de 
luptă intensă, uneori acerbă, 
pentru fiecare minge. Jucă
toarele echipei gazdă și-au a- 
propriat de astă dată victoria 
datorită, în principal, unor 
atacuri mai variate, soldate 
atît prin infiltrări în spatele 
apărării oaspetelor, cît și prin 
aruncări de la distanță^ fina
lizate mai ales în prima re
priză. Coșgetere : Simioană 
8+16, Pușcașu 16+8, Alixan- 
dru 6+16, respectiv Szabo 
12+11, Szekely 9+26, Varga 
13+6. (T. RADU).

MOBILA SATU MARE — 
C.S.Ș. PLOIEȘTI 2—0: 104—57 
(52—23) și 115—64 (60—29). Di
ferența de valoare a fost chiar 
mai mare decît indică scoru
rile. Coșgetere : Balaș 40+41, 
Hoszu 12 + 24, Horvath-FiilloP 
10+13, Ciocan 10+12, respec
tiv Biasutti 12+12, Neagoe 
8+15, Kilos 10+8. (ȘT. VIDA- 
coresp.).

CLASAMENT
1. RAPID 20 16 4 1589-1307 36
2. Crișul 20 16 4 1492-1164 36
3. Univ. Tim. 20 14 6 1701-1539 34
4. Voin(a Buc. 20 14 6 1337-1293 34
5. Polit. Buc. 20 12 8 1464-1240 32
fi. Mobila 20 12 8 1494-1445 32
7. „U“ Cj.-Nap. 20 10 10 1616-1495 30
8. Voința Bv. 20 8 12 1443-1463 28
9. Olimpia 20 7 13 1187-1242 27

10. Progresul 20 7 13 1266-1353 27
11. C.S.Ș. PI. 20 3 17 1275-1793 23
12. P.T.T. 20 1 19 1137-1687 21

SCRIMA, PE PLANȘELE
(Urmare din pag. 1)

• FLORIN GHEORGHIU, PENTRU 
A 3-A OARĂ CONSECUTIV LA „IN
TERZONALE", el obținînd acest suc
ces pe baza calificării din turneul zo
nal de șah de la Varșovia (acolo unde 
coechipierul său, Mihai Ghindă, a ratat 
tentativa). „Interzonalul" se va desfă
șura, probabil, pe două „fronturi", la 
Rio de Janeiro și Moscova. Unde va 
juca Gheorghiu ? F.I.D.E. va hotărî. • 
IN BOBUL ROMÂNESC DE 4, pilotat 
de Dragoș Panaltescu, se află trei 
atleți: sprinterii Dorel Cristudor și 
Sandu Mitrofan, decatlonistul Gheorghe 
Lixandru. foști componenți ai lotului 
național. Dacă tot e neglijat sezonul 
atletic de sală... Lăsînd gluma de o par
te, să subliniem îmbinarea vitezei cu 
forța și explozia în „compartimentul" 
împingătorilor, reprezentanții noștri 
pregătindu-se pentru C.M. de Ia Ko- 
nigssee (R.F.G., 17—25 februarie) • 
SUCCES IN FAMILIE : frații Heiden 
(Eric și Beth), doi tineri patinatori ame
ricani, au cîștigat în concursul de la 
Trondenheim (Norvegia) aceeași probă, 
cea de 500 m. Nu știm- dacă sînt ge
meni, dar au același talent. • ASHE 
ARE REALE VELEITĂȚI de a deveni 
port-drapelul „veteranilor" din tenisul 
mondial, deținut cu succes, ani de-a 
rîndul, de celebrul jucător australian 
Kusewall. Come back-ul negrului ameri
can (două mari finale consecutive, la 
„Masters" și la campionatele indoor ale 
S.U.A.) constituie o elocventă dovadă

în acest sens • SĂNIUȚELE PE PÎR- 
TIILE MONDIALE doar din 2 în 2 ani, 
așa a hotărît federația internațională de 
specialitate. Forul nostru de resort va 
avea astfel la dispoziție un Interval 
mai mare pentru a depăși condiția de 
debutanți cu care s-au aliniat recent la 
start reprezentanții noștri • DACA A- 
NUL TRECUT, UN SCRIMER CVASI- 
NECUNOSCUT, italianul (de 16 ani)

Andrea Borella, cîștiga, la Paris, tradi
ționalul „Trofeu Martini", istoria s-a re
petat la actuala ediție, victoria reve
nind surprinzător altui out-sider, flore- 
tistul polonez Adam Robak, în timp ce 
campionul mondial, francezul Flament, 
n-a intrat printre primii patru 1 O sin
gură diferență : Robak are 21 de ani. 
„Noul val" ia cu asalt planșele cu gln- 
dul la J.O., fapt dovedit și la locul vi
itoarei Olimpiade, Moscova, unde, în 
confruntarea internațională a sabreri- 
lor, tînărul Mihai Burțev a cîștigat îna
intea campionului mondial, Viktor Kro- 
vopuskov 0 HANDBALUL ROMANESC 
CONSIDERA CUPELE EUROPENE

ÎNCEPUTULUI DE SEZON
o dorință și ambiție foarte 
mari de a reveni în actuali
tate". Ne-am convins de acest 
fapt asistînd la lecția indivi
duală pe care i-a dat-o an
trenorul emerit Andrei Vilcea 
și la care trăgea cu ochiul 
mezina Felicia Truț, cea de la 
care se așteaptă valorificarea 
talentului prin muncă și se
riozitate, așa cum au făcut 
floretistele „generației de 
aur", a cărei ultimă repre
zentantă este acum Ecaterina 
Stahl.

Ce program internațional le 
așteaptă în viitorul apropiat ? 
Debutul la 4 februarie, la 
Leipzig, apoi „patrulaterul" 
Franța — Italia — România — 
Ungaria, la Budapesta (11 fe
bruarie), turneul individual de 
la Goppingen (24—25 februa
rie), urmat, la o săptămînă, de 
„Turneul celor 7 națiuni", 
găzduit tot în R.F.G. Și un 
interludiu pentru tinerele spe
ranțe. „Turneul Prietenia" (18 
februarie), ultimă verificare 
pentru C.M; de tineret, din a- 
prilie, de la Chicago. „De 
fapt, ne spune Tănase Mure- 
șan, verificarea tinerelor flo- 
retiste o vom face permanent 
în acest sezon, la fiecare mare 
competiție în echipa României 
aflindu-se și o „speranță". Nu 
numai pentru verificare, ci și 
pentru integrare 1"

DE PATINAJ ARTISTIC
Prima medalie de aur din 

cadrul campionatelor euro
pene de patinai artistic, care 
se desfășoară Ia Zagreb, a 
fost cucerită de cuplul sovie
tic Marina Cerkasova — Ser- 
ghei Șahrai, în proba de pe
rechi, cu 145,26 puncte. Pe 
locurile următoare s-au clasat 
perechile Irina Vorobieva — 
Igor Lîsovski (U.R.S.S.), cu 
138,98 puncte și Sabine Baesz 
— Tassilo Tierbach (R. D. 
Germană), cu 138,26 puncte.

In proba masculină indivi
duală, după desfășurarea „pro
gramului scurt", pe primul loc 
al clasamentului a trecut Jan 
Hoffmann (R. D. Germană) — 
81,84 p, urmat de Vladimir

TURUL CICLIST
AL EUROPEI

Turul ciclist al Europei 
pentru amatori se va desfă
șura anul acesta între 11 și 17 
iunie, cu plecarea din Liege 
și sosirea la Nancy, caravana 
urmînd a trece prin Esch sur 
Alzette (Luxemburg), Metz, 
Saarbrucken, Strasbourg, E- 
pinal. Organizatorii au invitat 
20 de formații din 12 țări.

Kovalev (U.R.S.S.) — 81,43 p 
și Robin Cousins (Anglia) — 
78,84 p.

La dansuri, după exercițiile 
impuse, conduce cuplul sovie
tic Natalia Liniciuk — Ghenadi 
Karponosov.

TURNEUL ECHIPEI 
DE BOX STEAUA 

ÎN ITALIA
Intr-un meci revanșă, în 

localitatea Orvieto, zilele tre
cute, echipa de box a clubului 
Steaua a terminat la egalitate 
(10—10) cu selecționata armatei 
italiene. Victoriile formației 
române au fost obținute de : 
Nicolae Gurban b.k.o. 3 Taver- 
nelli (pană). Haralambie Sul
tan b.p. Sotgia (semiușoară), 
Nicolae Costin b.ab. 3 La To
rre (semimijlocie), Vasile Gîr- 
gavu b.k.o.l Gravina (campio
nul Italiei la cat. mijlocie mi
că) și Ion Cernat b.p. Lo Mu- 
scio (grea). în schimb, au fost 
învinși la puncte Marcel Con
stantin, Dumitru Șchionu, 
Gheorghe Govici, Florian Li- 
vadaru și Ilie Captari (prin 
dese. 3).

trepte ale revenirii pe locurile fruntașe 
din lume. H.C. Minaur Baia Mare, 5 
meciuri, 5 victorii în „Cupa cupelor", 
și Dinamo, victorie spectaculoasă cu 
Calpisa Alicante în „Cupa campionilor", 
se anunță autorizate candidate la titlu
rile continentale, alături de reprezen
tantele unor alte reputate școli de 
handbal, R.F.G., R.D.G., Ungaria •
DACA CEAIKOVSKI, compozitorul pre
ferat al recordmanei mondiale la sări
tura în înălțime, Sara Simeoni (2,01 m), 
„ar putea face, prin stilul său pasionat, 
ca o femeie să sară într-o zi și mai 
mult peste 2 metri", cum crede atleta 
italiancă, ce s-ar întîmpla, ne întrebăm, 
cu recordul mondial dacă performan
țele s-ar îndrepta spre stilul rock ? • 
UN DUBLU INEDIT ȘI REDUTABIL 
în proba feminină pentru apropiatele 
„mondiale" de la Phenian : românca
Maria Alexandru, triplă campioană a 
lumii în această probă, și chinezoaica 
Wei Lichieh, medaliată cu argint la du
blu, la C.M. de la Birmingham • DE
BUT TIMPURIU în sezonul oficial in
ternațional de fotbal: la 7 februarie, 
Anglia — Irlanda de Nord (gr. I) și 
Scoția — Belgia (gr. II) în prelimina
riile campionatului european. Tot -sînt 
britanicii obișnuiți acum cu viscolul și 
nămeții!
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rînd un sabrer pe care să se 
poată conta în orice dificilă 
confruntare internațională. 
Următoarea verificare a sa- 
brerilor: turneul din Polonia, 
dintre 23 și 25 februarie.

*
In celălalt capăt al sălii, 

floretistele, gravitînd in jurul 
a două „nuclee": Tănase Mu- 
reșan și Gheorghe Matei. Pe 
planșe : Ecaterina Stahl, Suza- 
na Ărdeleanu, Marcela Moldo
van, Viorica Țurcan, Magda
lena Chezan, Adriana Drago- 
mir, Felicia Truț, Adriana Bă- 
cioi. Lipsește doar Elisabeta 
Guzganu, care se află la 
alte lecții, cele de la școa
lă. Firesc. Așa cum fac și 
sătmărencele (Gabriela Bctu- 
ker, Rozalia Oros, Otilia Hoch- 
dorfer, Csila Ruparcici), adică 
lotul de perspectivă, care se 
pregătește acasă, cu antre
norul lor, Ștefan Haukler.

Așadar, a revenit pe planșe, 
după o absență totală de 9 
luni, fosta campioană mondia
la Ecatcrina Stahl, care, după 
cum ne spune antrenorul 
Gheorghe Matei. ,.a începui un 
program do pregătire inten
siv, destul de dificil pentru 
ea, dar căruia ii face față cu

P.I.I.It

