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POLITIC EXECUTIV 11'
5*1

AL C.C AL P.C.R
Sub președinția tovarășului 

Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, marți, 27 februarie, a 
avut loc ședința Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R.

Comitetul Politic Executiv a 
luat în dezbatere raportul pri
vind utilizarea mașinilor, uti
lajelor și instalațiilor pe anul 
1978. S-a apreciat că între
prinderile s-au preocupat de 
creșterea gradului de utilizare 
a mașinilor, utilajelor și insta
lațiilor, îndeosebi prin încăr
carea mai Judicioasă a acestora 
și reintroducerea in circuitul 
productiv a agregatelor nefolo- 

ales în a doua parte 
T^ănului, ca urmare a măsuri
lor stabilite de conducerea 
partidului și statului, indicii 
de utilizare în 1978 fiind supe- 

r riori celor din anii precedents 
Comitetul Politic Executiv a 

criticat, totodată, o serie de 
lipsuri și neajunsuri manifes
tate in acest domeniu in cursul 
anului trecut, in special in mo
dul de folosire a mijloacelor 
din transporturi, a instalați
ilor din metalurgie și chimie, 
* bazei tehnice din agricultură 
și care au influențat negativ 
asupra reducerii cheltuielilor 
de producție și creșterii efi
cienței economice. Comitetul 
Politic Executiv a indicat mi
nisterelor. tuturor unităților 
economice să ia măsuri ferme 
pentru lichidarea deficiențelor, 
urmărind sistematic, cu maxi
mum de exigență, folosirea în
tregului potențial tehnic, pe 
grupe de utilaje. S-a cerut, de 
asemenea, să se acorde o aten
ție _ mai mare organizării su
perioare a producției si mun
cii. aprovizionării ritmice, în 
cele mai bune condiții, a în
treprinderilor cu materii prime 
și materiale, pregătirii și per- 
fe-ționării forței de muncă ne
cesare, întăririi disciplinei la 
locul de muncă, asigurării pie-

selor de schimb și îmbunătăți
rii permanente a calității re
parațiilor mașinilor, utilajelor 
și instalațiilor. Toate unitățile 
productive trebuie să stabi
lească măsuri concrete care să 
ducă Ia sporirea continuă a 
gradului de utilizare a între
gului parc de mașini și utilaje 
din dotare, precum și 
troducerea în circuitul ... _ 
mic a tuturor mașinilor, utila
jelor și instalațiilor nefolosite 
pînă acum.

Luînd in discuție raportul 
privind evoluția preturilor șl 
tarifelor în anul 1978, Comite
tul Politic Executiv a consta
tat că acestea au evoluat, la 
fel ca și in primii doi ani ai 
cincinalului, sub limitele pre
văzute în plan. Comparativ cu 
anul 1975. indicele prețurilor 
ca amănuntul și al tarifelor 
pentru serviciile prestate 
populației, realizat in 1978 a 
fost de 103,4 la sută față de 
103,7—104,3 la sută cit s-a pre
văzut tn cincinal pentru anul 
1978. Aceasta demonstrează că 
dezvoltarea în ritm 
tuturor ramurilor 
creștere* eficienței 
măsurile luate de 
partidului sl statului au asigu
rat stabilitatea prețurilor, o 
circulație bănească sănătoasă, 
înfăptuirea consecventă a 
programului stabilit de Con
gresul al XI-Iea de ridicare 
continuă a nivelului de trai al 
poporului — țelul suprem al 
întregii opere de construcție 
socialistă în țara noastră.

Comitetul Politic Executiv a 
cerut ministerelor. întrrurinde- 
rilor economice, organismelor 
financiare să persevereze în 
continuare pentru perfecționa
rea calității produselor si servi
ciilor către populație, pentru 
lărgirea gamei de sortimente 
sl aprovizionarea în cele mal 
bune condiții eu produse ali-

la in-
econo-

susținut a 
economiei, 
economice, 
conducerea

(Continuare tn pag. 2—3)
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Astăzi, ,,16‘Mmile „Cupei României^ la Sctbaî

MARILE SPERANȚE ALE MICILOR ECHIPE
MECIURILOR------- PROGRAMUL

- C.S. Tirgoviște
- Steaua
- Sportul studențesc
- Dinamo București
- F.G Baia Mare

la Plo-ețtO
- F.C. Argeș
- Chimia Rm. Vilcea
- S.C. Bacău
- Jiul

Ic ora 15. în caz de egahtote . _
Doeâ egalitatea persietâ, se coi îHcâ echipa a fio to în deplasare. In situația meciurilor

- U.TA.
- Continui Hunedoara 

Metalul)

— Univ. Craiova
— F.C. Bihor
— Politehnica Tim.
— Politehnica lași
«o Sibiu)

— Gloria Buzău
Rm. Vilcec)

dupâ 90 de minute, focul >« vc prelungi eu două re-

La Harghita

ÎNTRECERI
HARGHITA BAI, 27 (prin 

telefon). Sus, în Munții Har
ghitei, în stațiunea binecunos
cută azi în lumea sportului 
pentru excelentele sale pârtii 
de sanie, brazii dormeau ieri 
dimineață, încremeniți în ză
pezi. Dar liniștea a fost spartă 
de uruitul autocarelor noastre, 

-OPoi totul a prins viață : pe 
j „ulițele" poienilor s-au revăr

sat râsetele și voia bună a co
piilor : aproape 100 de „copii 
cu multe sănii”, în treninguri 
multicolore, căști de protecție, 
echipamente speciale- Erau 
participanții la finala celei de 
a Xl-a ediții a competiției do
tate cu trofeul „Săniuța de 
argint”, organizată de C.C. zd 
U.T.C. „Cea de a Xl-a ediție, 
dar parcă niciodată n-am vă
zut aii ta entuziasm” — remar
ca prof. Tiberiu Țîgaau, 
torul competiției.

De unde acest plus de 
rie și emoție in inimile 
cipanților 7 Aveam să 
răspunsul din 
fetițe din 
Nacu: „Asta-î 
nală. La alte 
mai fost, dar 
„Daciadei...”

Așadar. aproape 100 de 
copii, emoționați de participa
rea lor, pentru prima dată, in
tr-o finală de mari competiții 
a sportului românesc !

Coborâm spre locul de con-

direc-

i bueu- 
parti- 
aflăcn 

unei 
Florie*

cuvintele
Rodna, ______
prima mea fi- 
concursuri am 

intr-o finali a

Steagul roșu Brașov 
Metalul București 

(stadkxw!
Laminorul Nădrag 
F.C.M. Galați 
Energia Gh. Gh.-Dej 
Olimpia Satu Mare

(M d spate

A.SJL Tg. Mureș
(sc dispută *c

Sticla Arieșul Turda
F.G Constanța
Victoria Caret
Muscelul Gmpulimg
Chimia Brazi

(sc disputâ
Minerul Ghelar
Dinamo Slatina
„U" Cluj-Napoca
Constructorul lași

Toata macÂjriLe încep
prize a a te 15 minute.------- ------------------ r--------- .
de io Sibiu ți Rm. Vîfcea, unde m intHnesc echipe da Di vi da A. în cai de egolitate ți după prelungiri co- 
Itficorea se va decide duoâ executarea koviturUor de la 11 m. Incepînd cu „16“-<m le Cope echipele de Divizia 
B fl C nu sînt obl-gate *5 pezinte ia formație făcătorul Junior.

Astăzi, tn ajun de mărțișor. 
„Cupa României” realizează 
prima selecție, odată 
trarea în arenă a celor 
mâții de Divizia A.

Asa cum arătam si 
mărul de Ieri al ziarului. 
18 prezențe ale divizionarelor 
A stat însoțite, oarecum logic, 
de nouă prezente din Divizia 
B și de alte cinci din a treia 
divizie. întrebarea care stăruie 
este aceea de a ști numele _e- 
chipelor mici” care vor reuși 
să treacă peste obstacolul nu
mit A, adică obstacolul care 
se bazează pe eternul calcul al 
hîrtiei. un calcul care, din fe
ricire. nu este luat întotdeauna

cu
18

în

in- 
for-

nu- 
cele

(Continuare in pag. 2—3)

Băi, sub semnul „Daciadei"

ENTUZIASTE PE PIRTIA
„SĂNIUȚEI DE ARGINT 4

curs. Zăpada scirțiie sub pi
cioare. Pîrtia este splendidă — 
a fost înghețată cu grijă de 
către gazde cu... apă minerală, 
dinitr-un izvoraș apropiat (aici 
din toate izvoarele curge apă 
minerală) iar oficialii stai la 
posturi- (Notăm conștiincioasa 
prezență a unor specialiști al 
sportului ca Frențiu Prinț, din 
Timișoara, Adam Horațiu, dta 
Caransebeș. Ladislau Micloș și 
Petre-------
Oue,

Lăcătuș, din Miercurea 
. Get* Cociuba, dta Ti- 

leaad — Bihor—) Cocourenți, 
sănii, speranțe. Aspiranții J*

V 
da
P»

Ialotnițet,

aa mai corscurat

nou, băieții. Cite două manșe 
de fiecare...

Șl, după o zi de emoții, de 
încercări curajoase, i-am văzui 
pe câștigători cu fetele învăpă
iate de bucuria succesului. Au 
cîștigat „Săniuța de argint” 
(diplome-simboluri, trofee-sim- 
boluri) la individual fete Ma
ria Marina (Șc. gen. nr. 1 
Runcu, Dîmbovița, adevărată 
pepinieră de „ași” ai 
iar la individual băiet! 
Băiăceanu (Lie. George 
Staaia). Pe echipe — 
zerxtanfil județukit Prahova.

saniei),
Ionel

Enescu 
repre-

Viorel TONCEANU

La încheierea turului Diviziei A

IERARHII NOI IN HANDBALUL
NOSTRU FEMININ, DAR NIVELUL 
VALORIC CONTINUĂ SĂ SCADĂ

tn- 
as- 
de

Campionatul feminin de 
handbal. Divizia A, a intrat ta 
vacanță pînă la 8 aprilie. în
tre tur și retur, sportivele, 
antrenorii și cluburile privesc 
ta oglinda activității lor 
clasamentul întrecerii — 
cereînd să descopere ce 
cund cifrele dinaintea și
după denumirea formației res
pective.

Urmîndu-le exemplul, vom 
reliefa cititorilor faptul că 
ierarhia handbalului nostru a 
fost aproape complet schim
bată ta acest campionat. în a- 
fară de Hidrotehnica Con
stanța, care a confirmat suc
cesele din anul 1978, celelalte 
echipe au urcat spectaculos 
sau au coborît vertiginos. Ști
ința Bacău și Constructorul 
Baia Mare, echipe promovate 
cu prilejul acestei ediții în 
Divizia A, se află pe locurile 
1 și — respectiv — 3, în timp 
ce campioana de anul trecut, 
Universitatea Timișoara, a 
coborît la mijlocul clasamen
tului !— Și pentru ca tenta de 
neprevăzut să fie îngroșată, 
amintim că echipele candi
date la retrogradare — Uni
versitatea ți Rapid — sînt din 
Capitală, ambele fiind cîndva 
cîștigătoare ale Cupei cam
pionilor europeni—

Ce reprezintă această schim
bare radicală, ce repercusiuni 
are această bulversare a cla-

samentului ? Fără discuție, e- 
xistă o parte pozitivă: evidența 
interesului major pe care clu
burile provinciale îl manifestă 
față de handbalul feminin. 
Stat pe cale să devină verita
bile citadele ale acestui sport 
atît Bacăul cît și Constanța, 
adăugîndu-se Brașovului — mai 
vechi și Băii Mari — mai noi, 
mărind astfel aria de răspîn- 
dire a handbalului feminin de 
performantă și, implicit, șan
sele lui de afirmare. Dar, din 
păcate, cam la aceasta se re
zumă partea pozitivă. O con
cluzie care se desprinde la în
cheierea primului tur al Di
viziei A este că nivelul hand
balului feminin înregistrează 
o îngrijorătoare scădere.

în jocul 
nu numai 
tendințele 
dern, dar 
diminuare 
altădată dădeau forță . . 
zentativelor noastre. Apărării* 
sînt din ce în ce mai imobile, 
înlocuindu-se mișcarea perma
nentă și tehnica cu gesturi 
brutale, sancționate de regu
lament. Tehnica în atac est» 
precară. Marea majoritate * 
handbalistelor cunosc un pro
cedeu (și nici pe acela pre*

Hristache NAUM 
Ion GAVRILESCU

formațiilor noastre 
că nu se manifestă 

handbalului mo- 
se află în continuă 
chiar atu urile care 

repre-

(Continuare in pag. 2—3)

După „Turneul primă verîi“ la box

NUMEROȘI TINERI PUGILIȘTI AU DEMONSTRAT 
APRECIABILE CREȘTERI VALORICE

5 CAMPIONI MONDIALI ÎN ECHIPA CUBEI 
LA TURNEUL „CENTURA DE AUR"»»

O veste bună pentru amato
rii de box din Capitală : la 
turneul internațional „Centura 
de aur” (12—18 martie), va fi 
prezentă una dintre cele mai 
puternice echipe cubaneze. în 
formația condusă de celebrul 
antrenor Alcides Sagarra vor 
figura nu mai puțin de 5 cam
pioni mondiali și multipli me- 
daliați ai Jocurilor Olimpice. 
In fruntea echipei se află 
campionii olimpici Teofilo 
Stevenson (grea) și Jorge Her
nandez (acum la cat muscă).

alături de campionii mondiali 
Adolfo Horta (acum la cat 
semiușoară), Jose Gomez (mij
locie) și Sixto Sori* (semi
grea). Dintre ceilalți compo
nent! ai echipei cubaneze se 
disting vicecamp ionul mondial 
Hector Ramirez (acum la cat 
cocoș) și vicecampionul olimpic 
Andres Aldama (acum la cat 
semimijlocie). Cunoscuțl stat 
și ceilalți membri ai formației 
Cubei : Omar Santiesteban
(semimuscă), Jesus Sollet (pa
nă) și Jose Aguilar (ușoară).

Cu excepția campionatelor 
naționale, cea mai importantă 
Întrunire a principalelor forte 
pugilistice a devenit, in mod 
tradițional, „Turneul primăve
rii", găzduit de mai multi ani 
de porturile dunărene Brăila și 
Galați. Nu întîmplător. această 
competiție poartă și numele 
curent de turneul pe categorii 
de greutate, 
ierea sa se 
de a stabili 
xeri al tării 
pectiv. A corespuns, din acest 
punct de vedere, recent înche
iata competiție ?

Foile de concurs ne-au per
mis să constatăm prezenta la 
turneu a 
lor noștri 
finaliștil 
național).
sportivii reveniți de curînd de 
la turnee peste hotare, unde a

întrucît la înche- 
caută posibilitatea 
cei mai buni bo
ia momentul res-

majorității pugiliști- 
consacrati (14 dintre 
ultimului campionat 
Au absentat doar

existat posibilitatea verificării 
stadiului lor de pregătire. în 
acest context 
cerilor de 
nu trebuie 
solut. ci 
condițiilor

Victoriile campionilor națio
nali Ion Budușan si Valentin 
Silaghi erau previzibile, după 
cum nu a mirat pe nimeni 
prezența pe lista învingători
lor a unor boxeri cu vechi 
state de serviciu ca Remus 
Coma, Nlcolae Neagu. Cos- 
tache Ciochină sau Costică 
Chiracu. Singurele surprize a- 
devărate au fost furnizate de 
cîțiva tineri pugiliști. aflați la 
prima lor afirmare pe plan 
național : Daniel Radu. Ionel 
Panaite, 
Leontin 
Mica.

Ceva

bilanțul între- 
la Brăila și Galați 
judecat în mod ab- 
numai în limitele 
date.

afirmare
Daniel Radu.
Paul Căprîceanu, 

Sandu sau Dumitru

fost concomitent, absenta din
tre premianți a unor campioni 
naționali sau finaliști ai cam
pionatelor : L Boboc. Gh. 
Govici, T. Dinu, T. Tudor, C. 
Hajnal, N. Chioveanu și alții, 
eliminați în fazele timpuriu

Ce a determinat aceste re
zultate. uneori contradictorii 7 
Am anticipat comportări nesa
tisfăcătoare ale unor compo
nent ai lotului national, gin- 
dindu-ne la modul diferențiat 
de pregătire. în timp ce. con
form planului lor de antrena
ment. selecționabllii au urmat 
un program în care ponderea 
a revenit pregătirii fizice. Cei
lalți participanți la „Turneul 
primăverii” s-au antrenat fo
losind mijloace specifice șl

Victor BANCIULESCU 
Mihai TRANCĂ

mai neliniștitoare a (Continuare in pag. 2—3)
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montare și industriale, reșpcc- 
tîndu-se întocmai Legea privind 
stabilirea și aplicarea preturi
lor si tarifelor. t

Comitelui Politic Executiv a 
dezbătut și aprobat proiectul 
de decret pentru aplicarea U- 
nor presederi ale Legii, retri
buirii după cantitatea și cali
tatea muncii. Proiectul de. de
cret stabilește rețelele tarifare 
pentru personalul muncitor, 
modul de încadrare a muncito
rilor în ultima categorie de ca
lificare nou înființată, precum 
și a maiștrilor în noua funcție 
de maistru principal specialist, 
modul de acordare a retribu
țiilor în raport cu îndeplini
rea indicatorilor de plan, pre
cum si alte prevederi.

în continuare. Comitetul Po
litic Executiv a adoptat o Ho- 
tărîre privind îmbunătățirea 
îndrumării și controlului de 
către partid a activității orga
nelor de securitate, șî de mi
liție. în hotărîre se subliniază 
sarcinile ce revin comitetelor 
Județene, municipale și orășe
nești de partid în exercitarea 
controlului și îndrumării orga
nelor de securitate șl de mili
ție. în desfășurarea muncii po
litico-educative în rîndul tu
turor lucrătorilor din aceste 
sectoare. în vederea cunoaște
rii și însușirii temeinice a po
liticii interne și externe a 
partidului și statului nostru, 
respectării cu strictețe a hotă- 
rîrilor de partid, legalității so
cialiste a normelor eticii și 
echității. Hotărîrea relevă rolul 
sporit ce revine organelor lo
cale de partid în creșterea efi
cientei activității organelor de 
securitate și miliție pentru ca 
acestea să acționeze corespun
zător legilor tării, să vegheze 
cu strictefe Ia aplicarea și res
pectarea lor.

Comitetul Politic Executiv a 
ascultat, de asemenea, raportul 
privind, aplicarea hotărîrli C.C. 
al P.C.R. referitoare la scriso
rile si audientele oamenilor 
muncii. S-a subliniat că în 
cursul anului 1978 activitatea 
!n acest domeniu s-a îmbună
tățit. în spiritul hotărîrilor de 
partid, al principiilor democra
ției noastre socialiste, oglin
dind întărirea tot mai puter
nică a legăturilor dintre partid 
șt popor. Numeroși oameni al 
muncii de toate categoriile so
rin'» s-an adresat organelor de 
partid și de stat, conducerii 
partidului, manifestîndu-și ade
ziunea deplină fată de politica 
Internă și externă a partidului 
si statului, hotărîrea lor de a 
contribui Ia transpunerea ei in 
viată. Totodată. în scrisori șl 
audiente oamenii muncii au 
semnalat o serie de neajunsuri 
In diferite sectoare, făcînd 
propuneri concrete pentru li
chidarea lipsurilor, pentru îm
bunătățirea activității.

Comitetul Politic Executiv a 
indicat ca toate organele și 
organizațiile, centrale și locale 
de partid și de stat să acțio
neze în continuare cu tot mai 
multă exigență și perseve
rență pentru aplicarea preve
derilor Hotărîrif și Legii pri
vind rezolvarea propunerilor, 
sesizărilor, reclamațiilor și ce
rerilor oamenilor muncii, care 
constituie un important cadru 
organizatoric. Instituțional de 
«nanifestare largă a maselor 
celor ce muncesc în viața eco- 
nomico-socială, de participare 
activă a lor la conducerea tu
turor domeniilor de activitate, 
a întregii societăți. 

lidarității și colaborării fră
țești dintre partidele, țările și 
popoarele noastre, în folosul 
și spre binele lor, al cauzei 
generale a socialismului și pă
cii in lume.

Convorbirile dintre cei doi 
conducători de partid și de 
stat, desfășurate într-o atmos
feră de lucru, tovărășească și 
cordială, manifestațiile de sti
mă și afecțiune făcute inalți- 
lor oaspeți români pe pămîn- 
tul Bulgariei vecine și priete
ne, au reliefat, în mod preg
nant, trăinicia relațiilor ro- 
mâno-bulgare, cu adinei rădă
cini în istorie și care au do- 
bîndit, in anii socialismului, 
dimensiuni tot mai largi, un 
conținut nou, mereu mai bo
gat.

Comitetul Politic Executiv 
își exprimă profunda satis
facție că, în cursul recentelor 
eonvorbiri, tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Todor Jivkov au 
reafirmat hotărîrea comună de 
a amplifica conlucrarea fruc
tuoasă dintre Partidul Comu
nist Român și Partidul Comu
nist Bulgar, factor esențial în 
dezvoltarea prieteniei și cola
borării româno-bulgare. A fost 
exprimată, de asemenea, hotă
rîrea de a se acționa in con
tinuare pentru extinderea re
lațiilor multilaterale dintre ță
rile noastre, in spiritul princi
piilor egalității, stimei, res
pectului reciproc, întrajutoră
rii tovărășești, pe baza Trata
tului de prietenie, colaborare 
și asistență mutuală din 1970 
și a Declarației româno-bul
gare, semnată la Sofia în 
1977.

Comitetul Politic Executiv 
își manifestă convingerea că 
înțelegerile stabilite cu acest 
prilej vor contribui la lăr
girea colaborării multilaterale 
româno-bulgare, la creșterea 
cooperării și specializării în 
producție, la intensificarea și 
diversificarea schimburilor re
ciproce de mărfuri și a colabo
rării tehnico-științifice. O im
portanță deosebită are reali
zarea, potrivit termenelor pre
văzute, a marilor obiective in
dustriale pe care România și 
Bulgaria le construiesc îm
preună — Complexul hidro
tehnic Turnu Măgurele — Ni- 
copole, întreprinderea con
structoare de mașini și utilaje 
grele Giurgiu — Ruse, Com
plexul de olefine.

S-a subliniat că dezvoltarea 
și aprofundarea colaborării 
economice și tehnico-științifice 
româno-bulgare corespund pe 
deplin intereselor ambelor țări 
și popoare, constituind, în a- 
celași timp, un aport sub
stanțial Ia creșterea forței și 
influenței socialismului, Ia 
cauza păcii, cooperării și pro
gresului social in lume.

Comitetul Politic Executiv a 
relevat, totodată, însemnătatea 
deosebită a schimburilor de 
păreri dintre tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Todor Jivkov in 
probleme actuale ale vieții in
ternaționale. A fost apreciată 
reafirmarea voinței României 
și Bulgariei de a dezvolta con
lucrarea lor activă pe plan 
extern, contribuind, prin ac
țiuni și eforturi comune, la a- 
dincirea procesului destinderii, 
la crearea unui climat de 
securitate și cooperare în Bal
cani, în Europa și în întreaga 
lume, la adoptarea unor mă
suri concrete de dezarmare, la 
instaurarea unor raporturi cu 
adevărat echitabile între sta
te, la făurirea noii ordini 
economice mondiale și înfăp
tuirea idealurilor de libertate, 
independență, pace și progres 
ale tuturor națiunilor. A fost 
reafirmată, de asemenea, ho
tărîrea Partidului Comunist 
Român și Partidului Comunist 
Bulgar de a contribui la întă
rirea unității și coeziunii miș
cării comuniste și muncitorești 
internaționale, a tuturor for
țelor revoluționare, democra
tice, în lupta pentru pace, de
mocrație și socialism.

Comitetul Politic Executiv a 
aprobat în unanimitate înțele
gerile și concluziile Ia care s-a 
ajuns cu prilejul vizitei, al 
convorbirilor dintre tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Todor 
Jivkov, și a stabilit măsuri 
pentru aplicarea lor în viață, 
pentru dezvoltarea mai inten
să a colaborării diqtre Partidul 
Comunist Român și Partidul 
Comunist Bulgar, dintre țările 
și popoarele noastre vecine și 
prietene.

★
Comitetul Poetic Executiv a 

rezolvat, de asemenea, o serie 
de probleme curente ale acti
vității de partid și de stat.

Pregătirile echipelor divizionare de rugbij

FARUL ABORDEAZĂ TURNEUL
FINAL CU SPERANȚA CUCERIRII

CELUI DE AL

temei. Ei creează „ce- 
serioase probleme, a- 
peste măsură spatiile 

Am sugera, cunoscind 
cu totul deosebită cu 

orașului 
bărbăției", 

să li se

Francezul zice : noblesse obli
ge ! ; Farul, la rlndu-1 gindește : 
un titlu obligă ! Și astfel un XV 
al cărui nume a căpătat in lu
mea rugbyului nostru, cei puțin, 
sensuri sinonime cu noțiunile de 
valoare și performanță s-a an
gajat ferm pe drumul deplinei 
acoperiri a celor TREI titluri 
cucerite in ultimii patru ani. lin 
solitar intermezzo stelist, in 1977, 
a bruiat „marșul triumfal" al 
rugbyștilar constănțeni spre su
premație. De data asta — se pa
re — s-au luat măsuri severe ca 
asemenea „incidente" să fie blo
cate. Cum 7 Prin organizarea 
unui sistem piramidal foarte bine 
pus Ia punct, care urmărește să 
susțină, pe picioare de beton, e- 
chipa-fanioa.

S-o luăm, cum se spune, de 
jos în sus, adică de la COPII. 
Baza este asigurată de cele sase 
clase speciale de rugby (a cite 
35 de elevi fiecare), ai căror pro
fesori sint cu toții maeștri eme- 
riți în ale balonului oval, inter
naționalii Mihai Bucos, Petrică 
Motrescu și Petre Ianusevici. Cei 
mai mică, cei născuți în 1968—69, 
din clasele a V-a, sint începă
tori ; ceilalți, dintr-a Vl-a, mai 
mari cu un an, formează grupul 
„avansaților". Dacă-i vezi cum 
iau cu asalt terenul cu buturi 
Iți dai seama că la Farul se lu
crează cu * ~ ’

★
In cadrul ședinței, tovarășul 

Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comu
nist Român, președintele Re
publicii Socialiste România, a 
prezentat o informare privind 
vizita de prietenie pe care a 
întreprins-o, împreună cu to
varășa Elena Ceaușescu, în 
Republica Populară Bulgaria, 
în perioada 15—17 februarie
1979. la invitația tovarășului 
Todor Jivkov, prim-secretar al 
Comitetului Central al Parti
dului Comunist Bulgar, pre
ședintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Bul
garia.

Comitetul Politic Executiv a 
aprobat intru totul și a dat o 
deosebită apreciere rezultate
lor noului dialog româno-bul- 
gar la nivel înalt, care a con
firmat, o dată mai mult, rod
nicia întilnirilor prietenești, 
tradiționale, dintre tovarășii 
Nicolae Ceaușescu șl Todor 
Jivkov, precum și importanta 
hotărîtoare a acestor contacte 
pentru întărirea continuă a so

lor mari" 
glomerind 
de joacă, 
dragostea .. 
care edilii orașului Înconjoară 
„sportul bărbăției", ca acestor 
mlnirugbyști să 11 se permită 
accesul și folosirea terenului din 
Parcul pionierilor. Și sîntem si
guri că pe acest teren vor rodi 
multe lăstare, dintre cele care 
mîine vor fi chemate să continue 
un drum pavoazat încă de astăzi, 
cu mulți, foarte mulțl lauri.

Vin apoi JUNIORII. Elevii Iul 
Traian Doiclu (vreo 65 dc flăcăi) 
și cei ai lui Dumitru Bucur (un 
grup format din circa 45 de bă
ieți). El activează pe lingă Clu
bul sportiv școlar. Echipa lui 
Traian se găsește, la jumătatea 
campionatului, pe locul intîl in 
seria sa, iar cea a colegului său, 
pe poziția a patra, intr-o altă 
serie. Primii stat, se pare, foarte 
bine plasați în așteptarea bătăliei 
finale pentru cucerirea titlului de 
camplonl-junlori. Opt dintre 
cei mai buni, ta frunte cu Cos- 
tică Florea, Remus Marcu, Enc 
Nicola șl Gheorghe Vărzaru au 
fost propuși (și acceptați) in lo
tul național. Județul Constanța 
contează șl pe un important EȘA
LON INTERMEDIAR — cele 10 
echipe din Divizia B (dintre care 
Constructorul și CFR candidează 
la promovarea in divizia de eli
tă !). Pentru a ajunge finalmen
te la cele două divizionare A, 
FARUL șl TCCH Midia-Năvodari.

AGENDA ȘAHISTA
CINE VA FI NOUL CAMPION : 

VAISMAN SAU GHINDĂ ?

Iubitorii șahului n-au uitat, 
desigur, finalul, pasionant al 
recentului campionat național 
masculin de șah, desfășurat la 
Băile Herculane- După ce a 
condus aproape tot timpul, 
MIHAI GHINDĂ a fost ajuns, 
în ultima rundă, de VOLODEA 
VAISMAN, care cîștiga, după 
întrerupere, un final de studiu 
la Traian Stanciu.

Astfel, cei doi maeștri in
ternaționali au acumulat cite 
8*/i  puncte din 13 posibile, îm
părțind primele două locuri si 
urmind să susțină un meci de 
baraj pentru desemnarea cam
pionului. Meciul acesta, aștep
tat cu mult interes, începe mîî- 
ne, la Iași, în aula „Mihai 
Eminescu" a Bibliotecii Centra
le Universitare. Joi și sîmbătă, 
de La ora 17, se vor juca pri
mele două partide, urmînd ca 
vineri și duminică să se dispu
te eventualele întrerupte. Ur
mătoarele două partide ale me
ciului vor avea loc la Bucu
rești. Conform regulamentului 
competiției, Volodea Vaisman 
beneficiază de clauza meciului 
egal, avind în turneul final de 
la Băile Herculane un număr 
mai mare de partide cîștigate 
decît partenerul său.

Interesant de remarcat este 
faptul că, în ultimii 10 ani, cei 
doi competitori s-au întîlnit în
tre ei, la diverse competiții in
terne și internaționale, de 12 
ori rezultatul fiind egal : 6—6 
(+3 —3 =6).

FESTIVALUL ȘAHULUI FEMININ

Mîine, la Băile Herculane, 
începe „Festivalul șahului fe
minin", competiție tradițională, 
dedicată „Zilei internaționale 
a femeii", care reunește a- 
proape 100 de concurente. Se 
va juca după „sistem elvețian", 
pe distanța a 7 runde.

4-lea TITLU!
Rândurile de față o vor avea tn 
vedere doar pe prima, campioana 
ta exercițiu, despre .construc
tori" (antrenor Vasile Bercu), fa
ță de curajul de a se „incăpă- 
țina" să subziste la umbra pu
ternicului Club campion, numai 
cuvinte de laudă.

UN TITLU SE MENȚINE MAI 
GREU DECJT SE CUCEREȘTE...
O bază largă, de circa 600 de 

rugbyști (mulți dintre ei. desi
gur, Încă anonimi), străjuiește 
„marea performanță". In virful 
piramidei, 24 de sportivi. cîțirva 
dintre el tacă neconsacnați, pro
movați ta grabă din cauza ple
cării pe alte meleaguri a foști
lor titulari : Dobre Dorobanțu și 
Gheorghe Dinu (la Petroșani), Ion 
Vasile, Ion Urdea șl Cornel Va
sile (ultimii doi internaționali A), 
la Bala Mare, și Gabriel Arvlnte 
(o speranță), dus la studii la 
Galați.

— Cum va întâmpina această 
„mașină de rugby" turneul final 
1979 7 — l-am întrebat pe secun
dul Farului, maestrul emerit al 
sportului Gheorghe Dragomirescu, 
un jucător subtil, care adesea 
ne-a stirnit entuziasmul prin 
cursele sale victorioase (Mihai 
Naca, .principalul" era angajat 
pe teren, ca arbitru, conducând un 
joc-școală cu divizionara B Vul
can, care sperăm, nu fără oare- 
cari șanse, să ajungă ta rîndul 
elitei rugbyslice de la nod).

— Cu mult calm. Sperăm să ne 
apărăm cu succes titlul. Dar, ta 
condițiile unui lot subțiat, va fi 
un lucru deosebit de greu. Vrem 
insă să jucăm bine, spectaculos. 
Ceva ta jocul echipei noastre se 
va schimba (sperăm ta bine) : 
vom păstra mai mult balonul 
spre a ne impune : multe gru
paje, urmate de deschideri fulge
rătoare spre treisferturi, in in
tenția unei finalizări spectaculoa
se. Jucătorii au aderai toți, cu 
multă convingere, la acest sistem. 
Avem în vedere, desigur, și po
sibilitățile lor fizice. Așteptăm 
acum cu nerăbdare să vedem 
dacă instruirea a fost eficace. 
Testul cel mai apropiat, meciul 
din prima etapă, de la Bucu
rești, cu Grivița Roșie. Iată șl 
lotul cu care vom aborda sezo
nul de primăvară : Crlstea — la- 
Șusevici (câteva etape, apoi plea
că la armată), Motrescu I, 
ban, Livadaru, Motrescu □, Bur- 
ghelea — Bucos, N. Dinu, Ol- 
teanu — Podaru, FI. Constantin, 
Nache, Galan (revenit de la Bîr- 
lad) — Borșaru, Mușat, Malancu, 
Ion Nelu (un ttaăr promovat din 
B, de ia ITC) — Băciolu, Celea 
(decanul de virată al rugbyului 
românesc, cu ai săi 42 de ani!), 
Ioniță, D. Station (promovat de 
la Clubul școlar), Grigore șl 
Grosu (ultimii doi, taloneri)...

Intre timp s-a alăturat discuției 
noastre și profesorul Mihai Naca, 
artizanul atâtor victorii constăn- 
țene. „îmi dai șl mie un pronos
tic ? — am ataoat frontal. „Cu 
plăcere, notați-1 : 1. Steaua ; 3. 
Dinamo ; 3. Petroșani și... FA
RUL CAMPIOANA !“

O șaradă cu tilc, care ne aver
tizează că Farul îsi va vinde 
scump pielea ...

HOl-

N.

Dimitrie CALLIMACHI

CAMPIONATE • COMPETIȚII • CAMPION
SURPRIZE LA CONCURSUL DE VERIFICARE 
A LOTULUI NATIONAL DE SĂRITURI IN APĂ

în continuarea pregătirilor 
și verificărilor efectuate în ve
derea celei mai importante 
competiții internaționale care 
se va desfășura anul acesta — 
„Cupa Europei" (Sibiu, 10—12 
august) — companeniții lotului 
național de săritori în apă au 
luat parte la un concurs găz
duit de bazinul „23 August" 
din Capitală, La băieți a în
vins. conform așteptărilor, 
Alexandru Bagiu, pînă de cu- 
rind specialist doar la platfor
mă, dar in ultima vreme din 
ce în ce mai bun și la tram
bulină. La fete, în schimb, 
surprize ! Prima a fost înre
gistrată la platformă . unde 
Isabela Bercaru a întrecut-o 
pe principala favorită. Elena 
Cîrstică, aflată într-o prelun
gită criză de formă sportivă- 
Neașteptat și succesul Ruxan- 
drei Hociolă la trambulină, da
torat, însă. în mare ’ măsură
CONCURSURI REPUBLICANE LA SCHI FOND Șl ALPIN

Concursul republican al co
piilor la sebi fond s-a desfă
șurat la Harghita Băi intr-un 
cadru pitoresc în care tinerii 
schiori s-au întrecut cu o ar
doare deosebită 
rea titlurilor de 
competiție au 
peste 100 de 
Miercurea Ciuc. 
tra Damei, ‘ _
trița, Sibiu. Brașov, 
Rișnov, Baja Mane, ____ „_
Azuga. Hunedoara șa. Intr-o 
discuție cu antrenorul federal

pentru cuoeri- 
campioni. La 
fost prezenți 

schiori din 
_. Suceava, Va- 

Gheorghieni, Bis- 
Predeal. 
Ploiești,

PINA CIHD LA PERIFE
IN PATINAJU

de 
și re- 

re- 
ln- 

nol,

Concursul internațional „Priete
nii" la patinaj artistic, găzduit de 
patinoarul „23 August" din Capi
tală. a fost, din punct de vedere 
tehnic, cea mal valoroasă compe
tiție din toate cele 14 ediții ale 
întrecerii desfășurate pînă ta pre
zent. Aceasta este părerea una
nimă a arbitrilor care oficiază de 
ani și ani la disputele competiției, 
aductad drept argumente prezența 
la actualul concurs a campionu
lui mondial de juniori, sovieti
cul Al. Fadeev, faptul că nu mal 
puțin de 5 concurențl, din tota
lul de 14 (la individual băieți) 
au prezentat în programul 
libere sărituri triple, precum 
valoarea ridicată a întrecerii 
zervată dansatorilor. Dealtfel, 
ferindu-ne la proba de dans, 
clusă pentru prima oară la ___ ,
tatr-un concurs oficial, apreciem 
că ea a prilejuit un spectacol 
sportiv de excelentă calitate. La 
dans, proba obligatoriilor nu are 
nimic comun cu întrecerile simi
lare de la individual băieți sau 
fete. Aici, ca și la libere, 
dansează, iar dansul pe gheață, 
indiferent că este tango 
ni an, vals stelar etc., ctad esW 
executat cu măiestrie îți-oferă o 
adevărată tactatare. Regretabil că 
la ora actuală avem mult prea 
puțini patinatori ca să ne putem

se...

Echipa Rulmentul Brașov — și ea 
bitorii handbalului — intr-o fază 
recent cu Universitatea București 
dreapta), Irene Oancea (nr. 10) și 
bază ale formației brașovene.

IERARHII NOI IN H
(Urmare din pag. 1)

greu de realizat.

devenit calitățile

bine), pe care-1 folosesc în 
permanență. Adversarul sesi
zează și anihilează prompt.

Ce trebuie făcut este simplu 
de enunțat. Se pare, însă, că 
este mai 
Handbalul feminin a ajuns și 
el în faza în care precumpă
nitoare au ’. . " _
fizice. Forță, viteză, mobilitate 
— iată ce se cere unei candi
date, pe această bază urmînd 
să se grefeze tehnica, iar în 
faza de asamblare a echipei 
să se adauge cunoștințele tac
tice. Nu este important numai 
numărul orelor de pregăti^.

d ; 
Bagiu 

(C.S.
3. 

FEMININ 
Ruxan- 

(C. S. Ș. Sibiu)
2. Magdalena Toth 
327,35 p. 3. Felicia 
(Lie. 2 București) 

; PLATFORMA : '
(C.S.

2-

evoluției slabe a concurentelor 
apreciate teoretic cu prima 
șansă.

Rezultate. MASCULIN — 
TRAMBULINĂ : 1. Al. Bagiu 
(Crișul) 463,20 p, 2. D. Oprean 
(C.S.Ș. Sibiu) 388,35 p, 3. C. 
Pop (Progresul) 376,05 
PLATFORMA : 1. Al. 
424,40 p. 2. A- Cherciu 
Școlar București) 336,05 p, 
D- Opreau 304,25 p ; 
— TRAMBULINA : 1.
dra Hociolă 
337,70 p, î 
(Crișul) 
CSrstea 
317,25 p ; PLATFORMA : ’ 1. 
Isabela Bercaru (C.S. Școlar 
București) 312,30 p, 2- Elena 
CSrstică (Progresul) 288,65 p, 
3. Felicia Cinstea 278,95 p.

De vineri pînă duminică vor 
avea loc. în același bazin, 
campionatele naționale de ju
niori-
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Horia Ilieșu, acesta ne-a de
clarat : „La concurs au fost 
prezenți o serie de tineri 
schiori fondiști cu frumoase 
aptitudini. Bine pregătiți în 
continuare, ei vor putea rea
liza, în sourtă vreme, un pro
gres care să le permită reali
zarea unor performanțe supe
rioare. Am în vedere pe Ro
die» Tamaș, Angelica Ko- 
nyecka, Livia Gabos, Marilena 
Breban, Magdalena 
Angela Rîțnoveanu, 
Vomicu, Nicolae Urs,
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Ilîrlav, 
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ȚELOR în campionatul de haltere pe echipe

începe sezonul

Prioritate pregătirii intilnirilor internaționaleI

-un viitor 
Introduce 

keață.
ut de patl- 
să spunem 

La actuala 
rietenla" s-a 
mțltă. Au 
lele indivl- 
Florin Ga- 
i clasamen- 
(prin exe- 

1 la libere, 
ceilalți pa- 
atat caren- 
-1 onorează 
renoril lor. 
Iru Anghel, 
a Nicu șl 
ț-tlvi de la 
at la mal 

re tehnică a 
spre numă- 
estora, con- 
manitestat 

1 că orele 
slnt toarte 

le, am mal 
_ «tu mal 

a (patinajul 
[sele ațtep- 
k NES CU

DEBUTURI PROMIȚĂTOARE, DAR Șl 
COMPORTĂRI SUB AȘTEPTĂRI

Prima competiție de amploare 
la haltere, din cadrul campiona
tului național pe echipe, Înche
iată zilele trecute la Sibiu, a 
avut- numeroase aspecte pozitive. 
Ne referim Îndeosebi la unele 
rezultate și in primul rind la 
cele trei recorduri naționale și la 
tot atîtea egalate ! De asemenea, 
s-au afirmat din nou cîteva ele
mente tinere. Exemplele stat edi
ficatoare. In numai două luni și 
jumătate (ultimul concurs de a- 
nul trecut a avut loc in decem
brie la Cluj-Niapoca), unii halte
rofili au înregistrat progrese re
marca Mie,' dovedind că în lunile 
de iarnă au tost deosebit de ac
tivi. Comparind rezultatele înre
gistrate la unele categoria la 
Cluj-Napoca cu cele de acum de 
la Sibiu, vom sublinia progresele 
remarcabile înregistrate de V. 
Groapă (Steaua) de la 320 kg la 
345 kg (record), care a egalat șl 
recordul țării la „aruncat" — 
iso kg la o categorie superioară 
(100 kg), dar el nu a cîntărit 
decât 95 kg, făcându-1 apt de re
zultate similare pentru viitoa
rele concursuri șl la categoria sa 
de bază (90 kg). In plină ascen
siune se aifiă și Ștefan Kreicik 
(C.S.M. Cluj-Napoca) la catego
ria suipergrea. Noul său record 
la „aruncat" (202,5 kg) și recor
dul egalat 352,5 kg la „total" 
confirmă progresul sportivului 
clujean. Desigur, atât rezultatele 
lui Groapă cât și cele ale iul

Kreicik vor trebui îmbunătățite 
cu încă numeroase kilograme 
(cel puțin 15—20) pentru ca el 
să aibă perspective la un loc 
între primii 6 din lume. Dar, 
printr-o muncă intensă, cu mul
tă dăruire, obiectivul poate fi 
realizat.

Reintrarea lui Dragomir Cioros- 
lan (Olimpia București) a coincis 
cu un rezultat bine cotat pe plan 
internațional : 317,5 kg la „to
tal" (cat. semimidlocie) record e- 
galat, precum și ISO kg la „arun
cat" slnt performanțe de luat în 
seamă. Putem afirma că un 
progres de încă 10 kg îi va a- 
duce lui CioroSlan o clasificare 
fruntașă in marile competiții in
ternaționale.

In fine, vom mai consemna și 
progresele tinerilor Gh. Cîrjaliu 
(15 kg) de la Electromotor Timi
șoara și V. Roșu (15 kg) de la 
Chianpex Constanța la categoriile 
muscă și respectiv pană.

Mai slab s-au comportat unii 
componentă aâ lotului, ca V. Do- 
du, I. Bălaș, C. Chlru — pentru 
a nu-i aminti decît pe dțiva. 
Antrenorii lotului vor trebui să 
aibă în vedere pregătirea temei
nică a tuturor sportivilor vizați 
să ia startul la campionatele eu
ropene de la Varna. Pînă la acest 
eveniment n-au mai rămas nici 
trei lunii, așa tocit eforturile vor 
trebui mărite în acest interval.

Ion OCHSENFELD

DUPĂ „TURNEUL PRIMĂVERII" LA BOX
(Urmare din pag- 1)
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participlnd la mai multe me
ciuri amicale, ceea ce i-a a- 
jutat să se apropie mai ușor 
de forma de ooncurs. Așa se 
explică faptul că o serie de 
pugiliști consacrați nu s-au 
putut exprima la adevărata lor 
valoare, cedind in fata unor 
sportivi fără „cărți de vizită", 
dar care s-au pregătit în mod 
corespunzător pentru turneul 
pe categorii. Chiar și in grupul 
selecționaților s-au evidențiat 
diferente de comportare. In 
timp ce P. Căpriceanu, V. Si- 
laghi sau Dragomir Ilie au ma
nifestat o formă corespunză
toare așteptărilor, prea mulți 
selecționați au decepționat ; 
Gh. Govici. T. Dinu, I. Lungu, 
M. Ciobotaru. Șt. Imbre, C. 
llajnal, N. Chioveanu. N. Gri- 
gore. Sigur că și de la tinerii 
D. Radu și I. Cernat (în evi
dent progres fată de un trecut 
apropiat) am fi așteptat pres
tații superioare, dar ei mai au 
încă mult de muncit pentru a 
ajunge acolo unde le dă drep
tul talentul, dublat de calități 
fizice, permanent îmbunătățite 
în condiții corespunzătoare de 
pregătire.

Nu putem omite cu acest 
prilej să subliniem prestațiile

bune ale unor tineri boxeri 
pregătiți în secții ca B. C. Ga
lati, Prahova Ploiești, Nicolina 
Iași. Crișul Oradea. Metalul 
București, S. C. Bacău, Dună
rea Galați, Motorul Arad, 
multi dintre acești sportivi de- 
monstrînd serioase creșteri va
lorice. ca urmare a unui pro
ces instructiv-educativ bine or
ganizat și îndrumat. In mod 
cert. reprezentanții acestor 
secții au reușit să ajungă la 
forma sportivă și valoarea do
vedite la întrecerile de la Ga
lati și Brăila și ca urmare a 
faptului că ei participaseră la 
mai multe gale de verificare 
organizate de cluburile și aso
ciațiile respective. Deoarece 
este bine cunoscut adevărul că 
o întrecere sportivă nu con
stituie numai un mijloc pro
pagandistic și de verificare a 
capacității concurentilor. ci re
prezintă și o foarte bună po
sibilitate de pregătire, de pro
gres. Tocmai de aceea sugerăm 
conducătorilor secțiilor de box 
din întreaga tară organizarea 
permanentă a unor gale inte
resante. cu concurenți de va
lori apropiate, ca o cale sigură 
spre progresul boxului româ
nesc. așteptat cu nerăbdare de 
numeroșii iubitori ai acestui 
sport din tara noastră.

NECESITATEA ALCĂTUIRII Șl OMOGENIZĂRII 
DIN TIMP A ECHIPELOR REPREZENTATIVE

Ultimele zile cu soare, chiar dacă a fost sau 
mai este „cu dinți", ne-au dat speranța într-o 
primăvară timpurie. Oricum, azi începe sezonul 
de fotbal cu jocurile din 16-imile „Cupei Româ
niei" și, dacă am început să reintrăm pe sta
dioane, înseamnă că anotimpul cel mai drag 
este pe aproape. In orice -caz, campionatul se 
reia cu prima etapă a returului la 4 martie a.c. 
iar peste o lună, la 4 aprilie va fi, la București, 
meciul România — Spania, din campionatul eu
ropean, iar două săptămîni mai tîrziu, la 18 a- 
prilie, România — Ungaria, tot la București, in 
preliminariile turneului olimpic. Iată deci că 
sezonul de fotbal 1979 debutează sub semnul 
priorității întâlnirilor internaționale, cu două 
echipe puternice de peste hotare, ambele cu fot
bal reprezentat Ia turneul final al campionatu
lui mondial de anul trecut, din Argentina.

Prin urmare, două partide de debut foarte 
angajante pentru fotbalul nostru. După cum 
este cunoscut, Federația română de fotbal a în
ceput pregătirea comună cu două loturi dis
tincte pentru cele două confruntări internațio
nale, ținînd seama de noua reglementare a 
F.I.F.A. care interzice folosirea In echipele 
olimpice a fotbaliștilor participanți la prelimi
nariile campionatului mondial încheiat anul 
trecut în Argentina. Această primă etapă a pre
gătirilor s-a încheiat cu două turnee, în Iugo
slavia și Bulgaria, unde au fost întâlnite e- 
chipe suficient de puternice pentru a pune la 
încercare forța de moment a echipelor noastre 
reprezentative. Antrenorii loturilor, biroul fede
ral cît și trimișii ziarului nostru au concluzionat 
pregătirea prin a arăta utilitatea acestui stagiu, 
beneficiile și deficitele. Este de așteptat ca an
trenorii loturilor, inclusiv vicepreședintele F.R. 
Fotbal, cu probleme tehnice, Ștefan Covaci, să 
se fi fixat asupra nucleelor de bază ale celor 
două echipe, A și olimpică, urminj să Înceapă, 
in etapa a doua de pregătire, omogenizarea ce
lor două echipe. Intr-o ședință recentă, biroul 
federal a recomandat tehnicienilor să limiteze 
circulația de jucători și să se fixeze la loturile 
restrînse de 16—17 jucători. Aceasta este ideea 
centrală și de aceea au părut bizare unele din 
declarațiile celor doi antrenori principali ai lo
turilor, unul, C. Cernăianu, invederînd nu mai 
puțin de 11 jucători mutați de la un lot la altul, 
iar celălalt, FI. Halagian, declarînd că va a- 
nunța echipa cu o jumătate de oră înainte de 
joc. Acordînd importanță primelor 6 etape de 
campionat programate pînă la 4 aprilie, ca și 
unor necesități stricte de a avea în vedere 3—4 
jucători pentru schimbări de la un lot la celă
lalt, considerăm totuși că structura de echipă 
trebuie să fie din tâmp cunoscută și menținută. 
Altfel se riscă trasul tăvălugului pînă în preziua 
meciurilor sau chiar pînă la completarea foilor 
de arbitraj I

Ivindu-se unele dificultăți în găsirea de ad
versari valoroși disponibili la termenii doriți de 
federație, Ștefan Covaci are în vedere, și cre
dem că este bine să se realizeze, un meci de 
verificare public, între Ioturile A și olimpic, în 
ziua de 14 martie a.c., dată prevăzută în pro
gramul de pregătire pentru joc cu adversari de 
peste hotare. Pînă la această dată se vor fi dis
putat și trei etape din returul campionatului,

prin urmare vor fi și date noi pentru antrenori 
și selecționeri, atât despre jucătorii cuprinși în 
loturile inițiale cît și cu privire la revelații 
reale de ultimă oră. Un asemenea joc ar evi
denția cel mai bine situația în care, se află pre
gătirile și ar ajuta, pe față, concret, alcătuirea 
unor echipe pe care, <je la 14 martie a.c., să se 
conteze și să fie apoi încercate la 21 martie 
a.c. în două partide amicale cu echipe de pes
te hotare, chiar dacă federația elenă a cerut 
amînarea meciului amical fixat la București la 
aceeași dată.

începînd chiar din etapa de azi a „Cupei 
României", antrenorii federali, în frunte cu 
Ștefan Covaci, vor urmări echipele divizionare A 
care cuprind selecționabili, în principiu C. Cer
năianu (Steaua), I. Voica (Universitatea Craio
va), C. Drăgușin (F.C. Argeș și Politehnica lași). 
Șt Covaci (Dinamo București și A.S.A. Tg. Mu
reș). în afara problemelor tehnice acestora ar 
trebui să le revină și sarcina de a contribui Ia 
formarea unui climat de pregătire viguros din 
care să dispară uncie tânguieli, de felul acelora 
care privesc rigorile pregătirilor sau necesitatea 
unor angajări ferme, dirze, atunci cînd un fot
balist este candidat la un loc în echipele re
prezentative. Este nevoie de o stare de spirit 
total favorabilă obiectivelor de prestigiu pitse în 
fața loturilor reprezentative, A și olimpic, cîști- 
garea jocurilor de la București, cu Spania și 
Ungaria. Ambele echipe au nevoie de fotbaliști 
apți de joc, combativi, care să creadă în suc
cese, și să lupte pentru realizarea lor. Jucă
tori prezențî în fiecare fază de joc, atenți, gata 
să intervină în fazele de atac și apărare, in 
spirit colectiv și cu aport individual hotărîtor, 
atunci cînd este cazul.

Firește, o asemenea stare de spirit sănătoasă 
a călăuzit de multe ori echipele reprezentative. 
Este însă cazul să insistăm acum, mai mult 
decît oricînd, deoarece schimbarea de generații, 
introducerea unor noi jucători, o nouă sudură 
între jucători vechi și noi, pretând o bună cu
noaștere reciprocă în asemenea măsură, incit, 
ECHIPA din teren este necesar să fie OMOGE
NA din toate punctele de vedere, tehnic, tac
tic și moral! Cît de important va fi, de pildă, 
ca ambele noastre echipe să aibă cîte un con
ducător de Joc fotbalist experimentat, dăruit cu 
toată ființa Iui echipei, pe care întreaga echipă 
să-l recunoască apt pentru o asemenea postură, 
să-1 respecte, să-1 asculte și, împreună, să con
stituie acea UNITATE indestructibilă de forță, 
de luptă și de moral, INVINCIBILA! Acesta 
este unul din motivele principale pentru care 
stabilirea loturilor și alcătuirea echipelor tre
buie făcute din timp.

Ne aflăm Ia numai 35 de zile de debutul in
ternațional al echipei reprezentative A în acest 
an, o perioadă relativ scurtă, în care priori
tatea urmează să fie acordată pregătirilor se- 
lecționabililor la echipe, în jocurile de campio
nat și în convocările la loturi, în vederea re
prezentării demne a fotbalului nostru în com
petițiile prestigioase în care este angajat, pen
tru satisfacția tuturor iubitorilor de fotbal din 
țara noastră.

Aurel NEAGU

„16“-imite „CUPEI ROMÂNIEI“
(Urmare din pag. 1)
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(Hunedoara) 70,06, 2. Anca Mo- 
raru (Brașov) 7433. 3. Betina 
Conrad (Brașov) 77.10; băieți I: 
1, I. Pinke (Brașovia) 91,47, 2. 
E. Focșaneanu (Prahova) 95,28, 
3- Or. Mincic (Caraș-Severin) 
98,91 ; băieți II : 1. R. Marian 
(Brașov) 39,39, 2. N. Brodoczky 
(Cluj) 40,91, 3. I. Focșeneanu 
(Prahova) 44,01 ; slalom uriaș, 
băieți II : 1. E. Futea (Brașov) 
54,43, 2. I. Piinke (Brașovia) 
54,76, 3. E. Focșeneanu (Praho

va) 55,97 ; băieți n : 1. I. Chio- 
tea (Brașov) 41,40, 2- R. Marian 
(Brașov) 42,30. 3. CI. Popa
(Hunedoara) 43,30 ; fete I : 1.
Claudia Agica (Predeal) 58,25, 
2. Liliana Ichim (Suceava) 
58,90, 3. Delia Bularca (Brașov) 
50,36; fete II : 1. Anca Moraru 
(Brașov) 41,87, 2. Alina Doroban- 
țu (Hunedoara) 42,52, 3. Adria
na Macrea (Sibiu) 43,94.

S. BALOI, coresp.

în considerație cînd e vorba 
de „Cupa României".

Dacă adoptăm calculul tra-

START IN SEZONUL DE TIR PENTRU ARME CU GLONȚ
Mîine, la ora 9, la poligonul 

din parcul sportiv Dinamo va 
începe prima întrecere în aer 
liber din acest an. Este vorba 
despre concursul de verificare 
a țintașilor coniponenți ai lo
turilor olimpice de pușcă li
beră, pistol liber și pistol vi
teză, aflați acum la capătul 
unei perioade de lucru specific 
anotimpului rece. Printre oy 
biectivele pregătirilor de pînă 
acum s-au numărat antrena
mentele cu caracter fizic, de 
tir redus și, bineînțeles, cele 
pentru arme cu glonț. La în
treceri sînt invitați să partici
pe și un număr apreciabil de 
trăgători fruntași care nu au

fost selecționați, însă, pînă a- 
cum, în lotul olimpic. E de 
așteptat, un concurs „tare", ca
pabil să stârnească ambiții și, 
deci, să favorizeze rezultate ri
dicate.

Dealtfel, federația de specia
litate are intenția de a per
manentiza acest gen de con
cursuri, care să finalizeze anu
mite perioade de pregătire a 
loturilor olimpice. Aceasta, 
în ideea de a asigura un pro
gram mai încărcat de între
ceri dificile, ale căror rezul
tate să poată oferi antrenori
lor o imagine cît mai fidelă 

■ a potențialului trăgătorilor vi
zați pentru J. O. ’80.

ȘTIRI... ȘTIRI...
• MECIUL RAPID — POIANA 

CIMPLNA din cadrul primei eta
pe a returului Diviziei B, seria a 
n-a, se va disputa dumtoicâ (ora 
11), pe stadionul Giuleștl. Clubul 
feroviar tace cunoscut că biletele 
de intrare se pot procura începînd 
de mîine la casele obișnuite. în 
ziua meciului nu se vînd bilete.

a SELECȚIE LA ELECTRO
NICA. Asociația sportivă Elec
tronica București organizează se
lecție pentru elevii născuți to anii 
1962, 1963 și 1964. Cei interesați se 
pot prezenta în zilele de 1, 2 și 3 
martie (între orele 15—17), la sta
dionul Electronica. din strada 
Cazmalei (la capătul troleibuzului 
85).

dițional al hîrtiei. legat și de 
avantajul terenului, am putea 
spune că după etapa de astăzi 
numărul divizionarelor A care 
ar rămîne în eursă se cifrează 
la 10. celelalte 6 echipe urmînd 
să apere. în continuare șan
sele Diviziei B. Din .simpla 
parcurgere a jocurilor, apare 
clar că divizionarele C sînt 
handicapate (realmente) în 
disputa cu echipele eșaloanelor 
superioare, cu atit mai mult 
cu cît la capătul celor 120 de 
minute de joc se califică e- 
chipa aflată în deplasare, a- 
dică echipa dintr-o categorie 
superioară. (Singurele excepții 
de la principiul echipei în de
plasare sînt cele de la Rm. 
Vîlcea și Sibiu, orașe care găz
duiesc derbyuri de A).

Care ar fi. la o privire ge
nerală. echipele de Divizia B

cu șanse de calificare ? Prin 
simplă impresie, am putea 
spune că este vorba d Dinamo 
Slatina, Universitatea Cluj- 
Napoca, Constructorul Iași, 
Steagul roșu Brașov, Metalul 
București și F.C.M. Galati. Si
gur că cifra 6 poate fi mărită 
sau redusă, cunoscînd că F. C. 
Constanța, de pildă, sau Mus
celul nu sînt dinainte bătute. 
Dar partea cea mai frumoasă 
a acestei prime după-amieze 
de fotbal va fi calificarea unei 
echipe de Divizia C. Va fi a- 
ceasta Sticla din Turda ? Va 
reuși această performanță Vic
toria din Cărei ? Sau Marea 
surpriză este rezervată mine
rilor din Ghelar. laminoriști- 
lor din Nădrag sau energeti- 
Cienilor din orașul în care a 
crescut Nadia Comaneci ? Nu 
ne ră'mîne decît să așteptăm 
startul de primăvară al ..Cupei 
României", care dă întotdeauna 
o culoare specială primului act 
oficial al anului fotbalistic.

AZI, ETAPA INTERMEDIARĂ LA VOLEI

desfășurat 
ha schi al- 
îparticipat 
fi din 14 
tULTATE : 

s 1. LUia- 
102,80, 2. 

pv) 107,95, 
tj) 114,38 ;
Dorobanțu

Astăzi este programată o nouă 
etapă intermediară în Divizia 
A de volei. La masculin au loc 
4 partide din etapa nr. 12 (a- 
mînată d>n 21 ianuarie) : Sil- 
vania Șimleu Silvaniei — Ex
plorări Baia Mare, Universita
tea Craiova — Steaua, Viitorul 
Bacău — Politehnica Timișoa
ra și C.S.M. Delta Tulcea — 
C.S.M. Suceava (meciurile „U“ 
Cluj-Napoca — Tractorul și Di
namo — C.S U. Galați se vor

disputa la 2 martie și, respec
tiv, 25 martie).

La feminin, etapa a 18-a : 
Penicilina Iași — Farul, C.S.U. 
Galați — Universitatea Timi
șoara, Rapid — Știința Bacău 
(sala Giulești, ora 17), Dinamo 
— C.S.M. Libertatea Sibiu (sa
la Dinamo, ora 9,30), Universi
tatea Craiova — „U“ Cluj-Na
poca și Chimpex Constanța — 
Maratex Baia Mare.

Luna martie, luna care ves
tește primăvara este bogată 
in acțiuni turistice atrăgătoare.

In a fa ra excursiilor organi
zate la sfîrșit de săptămînă, 
cu autocarul: Buc. — Pitești — 
Rm. Vîlcea — Că li mân ești — 
Cozia G Buc. — Ploiești — Vă
lenii de Munte — Cheia • 
Buc — Tîrgoviște — Pucioasa 
— Sinaia • Buc. — Ploiești — 
Brașov - Tg. Secuiesc — Bal- 
vanyoș O Buc. — Sinaia — 
BușteT — Predeal.
ÎNTREPRINDEREA de turism, 
HOTELURI Șl RESTAURANTE 
BUCUREȘTI vă invită în 
excursii speciale cu ocazia ZI
LEI FEMEII și SERBĂRILOR 

PRIMĂVERII.
Filialele I.T.H.R. din rtr. 

Mende’eev nr. 14, Bd. Repu
blicii nr. 68, Bd. 1848 nr. 4, 
Bd. N Bălcescu nr. 35, Colea 
Grivițe? nr. 140 și întreprinde
rea 23 August (poarta nr. 3) 
VA AȘTEAPTA I

LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ
ULTIMELE ZILE DE PARTICI

PARE LA TRAGEREA EXTRA
ORDINARA LOTO A MARTI- 
ȘORULUL Pentru amatorii de 
Loto, începutul primăverii este 
marcat de tradiționala tra
gere extraordinară a Măr
țișorului. care va avea loc vineri 2 
martie 1979 Se atribuie, în număr 
nelimitat : AUTOTURISME „Dacia 
1300“. șl ,,Skoda 120 L“, EXCURSII 
ATRACTIVE PESTE HOTARE, 
precum si NUMEROASE CÎȘTI- 
GURI IN BANI de valori fixe și 
variabile. Ca și la tragerea extra
ordinară a Revelionului, care s-a 
bucurat de un succes fără prece
dent, se vor efectua 12 EXTRA
GERI a cîte 10 numere I Cele mal 
avantajoase sînt biletele de 25 lei 
varianta (simplă sau componentă 
— în cazul variantelor combinate 
șl al combinațiilor „cap de pod“), 
care participă la toate extrage-

rile și pot obține cîștiguri la mai 
multe categorii ! Se poate juca 
și în cotă de 25%. UN BILET LA 
TRAGEREA EXTRAORDINARA 
din 2 martie 1979 — UN CADOU 
PLĂCUT și PROMIȚĂTOR CU 
OCAZIA MĂRȚIȘORULUI ! NU
MAI CINE JOACA POATE CÎȘ- 
TIGA ’ Nu uitați î ASTAZI ȘI 
MÎINE sînt ULTIMELE ZILE pen
tru procurarea biletelor.

★
Tragerea PRONOEXPRES de as

tăzi se televizează în direct înce
pînd de Ia ora 17,45.

CIȘTIGURILE CONCURSULUI 
PRONOSPORT DIN 25 FEBRU
ARIE 1979. Cat. 1 (13 rezultate): 
5 variante 100% a 15.874 lei și 62 
variante 25% a 3.969 lei ; Cat. 2 
(12 rezultate) : 393 variante a 489 
lei ; Cat. 3 (11 rezultate) : 3.126.75 
variante a 92 lei.



din țara 
o preocu- 
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hocheiului 
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apoi 
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strădanii. O dovadă a 
preocupări este și ace- 
în ultimul deceniu, Fe- 
noastră de hochei a or- 
anual diferite competi-

Forurile sportive 
noastră au dovedit 
pare susținută și 
pentru dezvoltarea 
la nivelul tineretului,
piilor și juniorilor. Pentru cu
noașterea a.b.c.-vlui hocheiu
lui, mult mai complicat decît 
cel al altor ramuri sportive, 
pentru popularizarea jocului 
cu crosa și pucul, pentru in
struirea unui număr cît 
mare de începători si 
pentru selectarea celor 
merituoși au fost făcute, 
cu seamă în ultimii ani. 
dabile 
acestor 
ea că, 
derația 
ganizat .
ții pentru juniori, interne și in
ternaționale de anvergură intre 
care, de două ori, puternicul 
turneu Prietenia și de două ori 
grupa B a campionatului euro
pean.

Astfel. între 8 și 18 martie 
1974 patinoarul bucureștean din 
parcul sportiv „23 August- a 
fost gazdă, pentru prima oară, 
a unei competiții continentale 
a hocheiului juvenil. Au fost 
prezenți atunci la București 
mulți tineri talentați care, ul-

MECI CU DIHIIST PfNZA
partidă

GALAȚI. 27 (prin telefon), 
In cea mai atractivă 
din seria celor patru susținu
te în localitate de Selecționata 
noastră divizionară în compa
nia redutabilei echipe sovieti
ce Dizelist Penza, hocheiștii 
români, jucînd mai aproape de 
valoarea lor reală, au reușit, 
în sfîrșit. o frumoasă și mult 
aplaudată victorie : 6—3 (0—2, 
2—1, 4—0). Cu excepția primei 
reprize (cînd. complexati de 
înfrîngerile anterioare, jucăto
rii noștri au primit cu ușurință 
două goluri). selecționabilii 
s-au situat permanent la cîrma 
jocului. Cu Tureanu în mare 
vervă, ei au jucat combinativ. 
si-au creat multe ocazii, reali- 
zînd faze spectaculoase. Cei

HOCHEIȘTII
DE LA J.T.SOKOLOVO

EVOLUEAZĂ LA GALAȚI
în ansamblul pregătirilor pe care 

le efectuează în vederea partici
pării la „mondialul" de la Galați, 
hochelștil din reprezentativa țării 
noastre vor susține hol partide 
de verificare. De data aceasta, el 
vor avea ca parteneri, în cadrul 
unei duble partide, pe hochelștil 
cehoslovaci de la J.T. Sokolovo. 
Intîlnlrlle de vineri 2 și sîmbătă 3 
martie, programate la Galați, vor 
constitui desigur o bună testare, 
după meciurile cu Dizelist.

C.M. DE PATINAJ
VITEZĂ (juniori)

PARIS. 27 (Agerpres). La Gre
noble au luat sfîrșit întrecerile 
campionatelor mondiale de patinaj 
viteză rezervate juniorilor. La fe
te, victoria a revenit sportivei 
americane Beth Heiden, care a 
cîștlgat toate cele patru probe. La 
băieți, pe primul loc s-a situat 
suedezul Tomas Gustafsson. .

BOXERI ROMANI
LA TURNEUL

DE LA HALLE

La competiția dotată cu „Tro
feul Chemie", organizată de fe
derația de box din R. D. Ger
mană, în localitatea Halle, vor 
fi prezenți și cinci pugiliști 
români : Gheorghe Negoiță
(cocoș), Ștefan- Imbre (semi- 
rnijlocie), Gheorghe Butnaru 
(mijlocie), Costică Chiracu (se
migrea) și Nicolae Grigore 
(grea). Turneul va avea loc în 
perioada 7—11 martie. Boxerii 
români sînt însoțiți de antre
norul Ion Dumitru.

înaintea competiției de la Miercurea Ciuc PRIN JOCURILE OLIMPICE, LA APROPIEREA
TINERILOR DIN ÎNTREAGA LUME

de clasa- 
fost înregistrate re- 

3—4. Bulgaria — 
8—2, 5 ■—6. Dane—

Iugoslavia 5—3, 7—8.

terior, au devenit adevărate 
vedete în țările lor. Din e- 
chipa noastră reprezentativă, 
finalistă a competiției, s-au 
impus cîțiva jucători, astăzi 
componenți ai primei noastre 
echipe. Este vorba de perechea 
de fundași ai naționalei. Al. 
Gali și Elod Antal și de ata- 
canții Adrian Olenici, Nicolae 
Vișan. Ludovic Bartaliș și Zol- 
tan Nagy. Cum am arătat, ju
niorii noștri și-au disputat fi
nala competiției cu tinerii ho- 
cheiști vest-germani. de care 
au fost însă întrecuți cu 10—3. 
In celelalte finale 
ment au 
zultatele : 
Norvegia 
marca — .. _ .
Austria — Franța 5—3.

După doar doi ani. „europe
nele" de juniori au fost din 
nou găzduite de patinoarul „23 
August". între 6 și 14 martie. 
De data aceasta formația ro
mână, din rîndul căreia sînt 
astăzi în prima reprezentativă 
portarul Ad. Fekete si atacan- 
tii Traian Cazacu și Bela Nagy, 
a avut o evoluție remarcabilă 
Ea a ajuns din nou în finală, 
acum cu echipa Iugoslaviei pe 
care a întrecut-o cu 6—2. tn 
finala pentru locurile 3—4 Aus- 

6

de 
V. 

se-

mai buni jucători români în 
acest meci au fost Tureanu. 
Moroșan și portarul Morar.

Golurile au fost marcate 
Tureanu (2). Cazacu, Pisam, 
Huțanu și E. Antal pentru 
lecționata divizionară, respectiv 
Serneaev (2) și Maximov. Au 
condus arbitrii Fl. Gubernu. R. 
Dobrescu și J. Bencze. (T. SI- 
RIOPOL — coresp.).

PREGĂTIRILE HOLREIȘTILOR
DM R. D. 6LRMANA

BERLIN. 27 (Agerpres), Contl- 
nulndu-șl pregătirile tn vederea 
campionatulu mondial de hochei 
pe gheață (grupa B), care se va 
desfășura Intre 16 șl 25 martie la 
Galați, selecționata R.D. Germane 
a dispus la Berlin de formația 
Iugoslaviei cu 12—4 (6—0, S—3, 
1—1). prin golurile însorise de 
Patschlnski (3), Unterdoerfel (2), 
Fender, Radant, Peters, Scholz, 
Kuhnke, Bielas șl Franke.

BIATLONIȘTI DIN 8 ȚĂRI

„CONCURSUL PRIETENIA** 
întrecerile vor avea loc ia Predeal
Lipsa de zăpadă în Poiana 

Brașov i-a determinat pe orga
nizatorii „Concursului Priete
nia" la biatlon să mute locul 
de desfășurare a întrecerii la 
Predeal. Condițiile de zăpadă 
de pe Valea Rîșnoavei permit 
alegerea unor trasee adecvate 
pentru buna organizare a aces
tei importante competiții a ti
nerilor biatloniști din țările so
cialiste.

La Predeal vor fi prezenți 
sportivi din opt țări și anume: 
Bulgaria, Cehoslovacia, R. D. 
Germană, R. P. Mongolă, Polo
nia, Ungaria, Uniunea Sovieti
că și România. După cum se 
vede o participare selectă, re- 
marcîndu-se, prin performan
țele realizate, îndeosebi schio
rii din Uniunea Sovietică, R.D, 
Germană. Polonia și Ceho
slovacia, laureați ai multor 
competiții de amploare.

BASCHET o în turneul final al 
C.C.E. (masculin), după 6 etape, 
conduc Real Madrid, Varese și 
Maccabi Tei Aviv — cu cîte 10 p, 
urmate de Bosnia Sarajevo — 9 p.

HANDBAL A în C.M. (mascu
lin) grupa B : Ungaria — Suedia 
28—23 (13—11) ; Bulgaria — Elve
ția 19—15 (11—5) in seria A ; Spa
nia — Islanda 19—15 (9—10) ;
Cehoslovacia — Olanda 32—14 
(10—4) în seria B. în turneul pen
tru locurile 9—12 : Norvegia — 
Franța 17—16 ; Austria — Israel 
22—16. A La Elmshorn, în meci 
amical feminin : R.F. Germania — 
Suedia 11—20 (4—5). în primul joc 
gazdele au cîștlgat cu 16—9. A în 
meci retur pentru sferturile de 

tria a învins Norvegia cu 3—2. 
în continuare clasamentul s-a 
prezentat astfel : 5. Danemarca. 
6. Franța. 7. Italia. 8. Ungaria, 
9. Spania.

Șl acum, de dumin că. pen
tru a treia oară, juniorii euro
peni ai echipelor din eșalonul 
valoric secund își măsoară 
forțele în cadrul competiției 
programată la Miercurea Ciuc, 
de la 4 la 8 martie. Cu acest 
prilej vor evolua pe gheața pa
tinoarului harghitean. următoa
rele formații : Norvegia. Jugo
slavia, Austria si Ungaria în 
seria I. Franța. România. O- 
landa și Danemarca 
H-a.

Nutrim speranța 
noștri jucători din 
’79“ vor face totul 
avea o comportare 
înălțimea așteptărilor (R. VI- 
LARA).

în seria a

ca tinerii 
„promoția 
pentru a 
bună, la

ÎN ÎNOTUL FEMININ SE AJUNGE TOT MAI GREU
LA „UN LOC

La aceasta oră. F.I.N.A. (Fe
derația International» de natațle) 
numără 109 membri. Un număr 
impresionant de țări totuși, dacă 
ținem cont că pe continentul a- 
frican practicarea înotului este 
extrem de limitată. Dintre aces
tea însă, doar 16 (aproximativ 
15 la sută) au reușit in 1978, an 
hotAritor, la mijlocul intervalului 
olimpie, tn care au fost decer
nate 29 de titluri mondiale, să fie 
reprezentate tn listele primelor 
10 performere mondiale. Procen
tajul ni se pare extrem de re
dus, iar un clasament pe țări 
alcătuit pe baza acestor ierarhii 
Individuale (13 probe feminine) 
apare și mal sugestiv tn acest 
sens : L S.U A. (47 locuri din 
1») 255 p ; 3. R D. Germană
(25) 163 p : 3. Australia (11) 73 
p ; 4. U.R.S.S. (10) 56 p : 5. Ca
nada (7) t7 p ; 6. M. Britanie 
(4) fip; 7. Olanda (5) 19 p ț
9. Noua Zeelandă (3) U p ; 9. 
Danemarca (1) 9 p ; 18. Norve
gia (1) 7 p ; 11. R. F. Germa
nia și Cehoslovacia (1) 5 p ; 13. 
Suedia (1) 4 p ; 14. ROMANIA
(1) 3 p ; 15. Franța (1) 2 p ; 16. 
Italia (1) 1 p.

Ce ne spune acest clasament 7 
înotătoarele din S.U.A. șl R. D. 
Germană (împreună dețin 72 de 
locuri tn ierarhiile celor 12 pro
be, adică 60 la sută) domină au
toritar, mai ales în probele de 
crauL spate, fluture șl mixt. 
Sportive din alte 6 țări, trei eu
ropene șl alte trei din afara 
continentului nostru, urmează pri
melor două clasate. Printre ele, 
reprezentante ale Australiei, U- 
niunll Sovietice șl Canadei, care 
au progresat simțitor, dar Încă 
nu pot concura echipele S.U.A. 
șl R. D. Germane. în fine, tn 
acest clasament se mal află șl

Antrenorii români Gheorghe 
Vilmoș și Nicolae Bărbășescu 
au alcătuit lotul tinerilor bia- 
tloniști : Simon Marton, Cornel 
Olteanu, Gheorghe Berdar, 
Cornel Aldica, Ion Stoian și 
Iosif Luțea.

Joi va avea loc proba de 15 
km, sîmbătă cursa de viteză pe 
10 km, iar duminică ștafeta 
de 3X7,5 km.

★
Datorită lipsei de zăpadă în 

Poiana Brașov, Biroul F.R.S.B. 
a hotărît schimbarea datelor de 
desfășurare a unor competiții 
interne. Astfel, noile date sînt 
următoarele : campionatul na
tional de biatlon (seniori) 15 
— 17 martie la Predeal ; cam
pionatul national de schi fond 
(seniori) 15—18 martie la Păl
tiniș ; campionatul național de 
biatlon (juniori) 19—21 martie 
la Predeal.

TELEX • TELEX
final ă ale C.C.E. (feminin), Tran- 
bjerg (Danemarca) — Swift Roer- 
mond (Olanda) 17—15 (9—7).

NATAȚIE A La Perth, în ulti
ma zi a campionatelor de înot ale 
Australiei, Tracey Wickham a 
cîștlgat proba feminină de 200 m 
liber, cu timpul de 2:02,0. Alte 
rezultate . 200 m liber bărbați — 
Graeme Brewer 1:53,09 ; 400 m 
mixt bărbați — Paul Moorfoot 
4:33.57 ; 100 m bras femei — Lisa 
Ourry 1:15,27.

SCHI A în proba de sărituri de 
la trambulina de 90 m de la Falun 
(Suedia) victoria a revenit nor

LAUSANNE, 27 (Agerpres). — 
Referindu-se la problema ama
torismului și a calificării spor
tivilor pentru Jocurile Olimpice, 
președintele Comitetului Interna
țional Olimpic, lordul Killanin, a 
declarat că în contextul evoluției 
vieții sociale și politice va tre
bui să se studieze posibilitatea 
modificării regulei 26 din Carta 
Olimpică. „Există mari decalaje 
între federații — a spus pre
ședintele CJ.O. Cele care contro
lează și activități profesioniste, 
cum sînt fotbalul, boxul, tenisul, 
beneficiază de un mare aflux de 
public, iar practicantii lor sînt 
într-o situație privilegiată. Va 
trebui, perfecționînd regulamen
tul, să acordăm tuturor sporti
vilor aceleași drepturi și posibili
tăți. Cît privește problema fot
balului la Olimpiada din anul 
1980, noi am înțeles dorința fe
derației internaționale de specia
litate de a oferi șanse egale 
pârtieipanților, Am acceptat de
cizia luată, dar ceea ce regretăm 
este că ne-am aflat în fata unul 
fapt împlinit. FIFA nu ne anun
țase de intențiile de a modifica 
regulamentul și astfel a trebuit 
să acceptăm încălcarea unul

SUB SOARE"

ultimele campionate 
șl analizînd Indeaproa- 
situațle creată, specia- 
întreaga lume atrag a- 
această dominare cate- 
sportlvelor din S.U.A. 
Germană, care dispun 

l de autentice valori,

• prezențe simbolice datorită — 
în flecare caz — unor înotătoa
re de excepție. Majoritatea sînt 
brasiste : Nielsson (Danemarca), 
Rehak (R.F.G.), Fleissnerova (Ce
hoslovacia) , Hakansson (Suedia) 
șl De Susinl (Franța). La cele
lalte procedee tehnice și-au fă
cut loc, cu destulă greutate, 
norvegianca Lene Jensen (56,82 
la 100 m liber), Italianca Clnzia 
Savl-Scarponi (62,00 la 100 m 
fluture) și sportiva noastră Car
men Bunaciu (2:16,65 la 200 m 
spate).

Urmărind 
ale lumii 
pe noua 
liștil din 1 
tenția că 
gorică a i 
și R. D. 
nu numai 
dar și de un foarte larg rezer
vor de selecție, începe să devi
nă descurajantă pentru celelalte 
țări. Vom asista și la J.O. de 
la Moscova la obișnuitul duel 
dintre cele două echipe T Mal 
mult ca sigur. Și, cum regula
mentul competiției permite fie
cărei țări să înscrie cîte trei 
concurente Intr-o probă, teoretic 
(și chiar practic) S.U.A- și R.D. 
Germană ar putea ajunge in ma
rea majoritate a finalelor cu 
șase poziții, celorlalte țări râmî- 
nîndu-le doar două culoare î— 
Așa se și explică tendința tot 
mai accentuată a majorității fe
derațiilor de a prezenta în com
petițiile de mare amploare doar 
pe acele sportive care prezintă 
eventuale șanse de a ajunge în 
finale. Față de prima ediție 
(Belgrad 1973), la ultimul C.M. 
numărul țărilor înscrise în con
cursul de înot a crescut cu nu
mai două, la campionatul euro
pean de la JOnkdplng (1977) pe 
listele de înscrieri au figurat mal 
puțin de 150 de concurente, iar

CAMPIONATE • CUPE • TURNEE

SPANIA (et. 22) : Zaragoza — 
Espanol Barcelona 8—1 ! ; Real 
Sociedad — Atletico Madrid 0—2 ; 
Vallencano — Gljon 2—1 ; Sevilla
— Cella Vigo 1—0 ; Santander — 
Huelva 1—0 ; Salamanca — Athle
tic Bilbao 1—0 ; Real Madrid — 
Las Palma" 1—1 ; C. F. Barcelona
— Hercules Alicante 3—0 ; Valen
cia — Burgos 1—0. Clasament : L 
Gijon — 29 p ; 2. Real Madrid — 
29 p ; 3. Atletico Madrid — 26 p. 
In clasamentul golgeterllor conti
nuă să conducă austriacul Hans 
Krankl (C.F. Barcelona), cu 23 
goluri, urmat de Gulnl (Gljon) — 
10 g. $1 Santillana (Real Madrid)
— 16 g.

IUGOSLAVIA . Rezultate Înre
gistrate tn sferturile de finală al* 
„Cupei" : Steaua Roșie — Vojvo- 
dina 4—0 ; Partizan — Banja Luka 

loviturilor 
Radnickl 

Skoplie 
loviturilor

UUld •»—U , X-cll L.IZ.C1.U --  _
6—4 (după executarea 
de la 11 m) , Rijeka — 
Nlș 0—1 ; Zrenianin -
5—3 (după executarea 
de la 11 m).

BULGARIA (et. 16) : 
Sofia — Marek Stanke 
2—0 ; Cernomoreț

Ț.S.K.A.
Dimitrov 

Burgaa —

(Austria) șl Unzicker 
— cîte 1,5 p.
a în turneul de
(Tennessee), Vilas a fost 

cu 7—6, 7—6 de ti nărui

vegianului Johan Saetre, ©u 239,7 
p (sărituri de 105,5 și 101,5 m).

ȘAH a în runda a doua a tur
neului de la Munchen : Spasski — 
Sigur jonsson 1—0, Unzicker — 
Lieb 1—0. Anatoli Karpov a Între
rupt partida cu Iuri Balașov. în 
clasament conduce Boris Spasski 
(U.R.S.S.j cu 2 p, urmat de Ro- 
batsch '* ' '
(R.F.G.)

TENIS 
Memphis 
eliminat 
jucător american Walts. A Prime
le rezultate în turneul feminin de 
la Dallas • Evert — Barlow 6—2, 
6—1 ; Fromholtz — Louie 6—1, 
6—2 ; Wade — Stuart 6—3, 6—3. 

la

principiu olimpic de bază, acela 
al nediscriminârii in sport".

Lordul Killanin s-a arătat opti
mist în oeea ce privește viitorul 
olimpismului, declarând : „Prin
cipiile pentru care noi luptăm în 
mod constant pot și trebuie să 
fie salvgardate. O medalie de aur 
olimpică rămine în ochii tuturor 
mai importantă decît orice alt 
trofeu sportiv. Ambianța Jocurilor 
Olimpice va contribui și pe viitor 
la apropierea dintre tinerii din 
întreaga lume, la apărarea Ideilor 
de pace și cooperare*.

GHEORGHE MOTORCA PE LOCUL 2
LA CROSUL DE LA CHORZOW
VARȘOVIA, 27 (Agerpres).

Atletul român Gheorghe Mo- 
torca s-a clasat pe locul doi la 
crosul de la Chorzow (Polonia), 
parcurgînd 9 km în 31:49,4. 
Victoria a revenit polonezului 
Bogumil Maminski — 34:39,2.

oUmplcă din Berlinul 
(august 1978) numărul 
au urcat pe bloc- 

fost de 255.
context apare cît s«

saue 
2:15,81 șl 
canadian- 

2:14,23 și 
Robertson 
pe Jezek,

în piscina 
Occidental 
celor care 
starturi a 

în acest .
poate de limpede că pentru a 
ajunge realmente în „înalta so
cietate* a bazinelor trebuie să 
deții o valoare (sau atuuri) cu 
totul ieșită din comun. Multipla 
noastră campioană și recordma
nă, Carmen Bunaciu, este pînă 
la această oră singura înotătoa
re din România îndreptățită să 
se gîndească la J.O., deși la a- 
ceastă oră, cu 2:16,65 la 200 m 
spate, ea este devansată în ie
rarhia probei respective de re
cordmana lumii, Linda Jezek 
(S.U.A.) cu 2:11,93, de 4 înotă
toare din R. D. Germană, Brigit 
Treiber 2:13,74, Antje -------
2:13 81, Cornelia Polit 
Ute Winter 2:16,38, de 

x ca Cheryl Gybson 
australianca Glenda 
2:15,70. Exceptîndu-le 
Treiber și Gibson, toate celelalte 
au fost întrecute de Bunaciu nu 
numai la „mondiale", dar și în 
alte competiții internaționale. Ră- 
mîne de văzut — în aprecierea 
șanselor româncei la J.O. — dacă 
trio-ul din frunte (toate sînt cu 
un an sau doi mai vîrstnice 
decît Carmen) va mai rezista 
pînă în 1980. Șl, în aerași timp, 
dacă sportiva noastră — progre- 
sînd, așa cum ne-a obișnuit în 
fiecare sezon — nu va fi depă
șită cumva de alte tinere înotătoare 
(le-am numi pe americanca Dian 
Girard, olandeza Monique Bosga, 
Gabriela Beier din R. D. Ger
mană sau Agnes Fodor din Un
garia) și ele capabile de salturi 
spectaculoase. Totul depinde de 
cum va lucra Bunaciu în cele 
17 luni care au mai rămas pînă 
la startul olimpic, de pregătirea 
ei fizică, tehnică și, nu în ulti
mul rînd, de cea psihică, unul 
din principalele atuuri ale ma
rilor campioni.

Adrian VASILIU

Levski Spartak 0—0 ; Trakia Plov
div — Beroe 4—2 ; Haskovo — Lo
komotiv Sofia 1—3 ; Blagoevgrad
— Vrața 1-—0 ; Sliven — Lokomo
tiv Plovdiv 1—0 ; Slavia Sofia — 
Cemo More Varna o—0. Clasa
ment : 1. Ț.S.K.A. — 27 p, X 
Levski Spartak - M p ; 1 Loko
motiv Sofia — 21 p.

CEHOSLOVACIA (et. 16, prima a 
returului) : Slavia Praga — Skoda 
Plsen 2—0 ; Slovan Bratislava — 
Zbrojovka Brno 4—2 ; Dukla 
Banska Bystrica — Bohemians 
Praga 0—3 ; Sparta Praga — Ta- 
tran Preșov 6—1 ; Banix Ostrava 
—Inter Bratislava 3—0 ; Union Te- 
plice — Lokomotiv Kosice 1—0 ; 
Jednota Trencin — Dukla Praga 
0—L Clasament : L Dukla — 25 
p ; 2. Banik — 23 p ; 3. Zbrojovka
— is p.

R.D. GERMANA (et 15) : Che
mie Boehlen — Jena 0—1; 
Dynamo Dres da — F.C. Karl 
Marx Stadt 4—1 ; Magdeburg
— Halle 1—0 ; Dynamo Berlin — 
A.U.E. 5—1 ; Erfurt — Union Ber
lin 2—1 ; Rostock — Zwickau 
2—0 ; Riesa — Lokomotive Leipzig 
1—0. Clasament : 1. Dynamo Ber
lin — 28 p ; 2. Dynamo Dresda
— 23 p ; 3. Magdeburg — 19 p. 
ANGLIA (et 27) Coventry — 
Manchester City 0—3 ; Derby — 
Liverpool 0—2 ; Ipswich — Ever
ton 1—0 ; Wolverhampton — Arse
nal 1—0 ; Nottingham Forest — 
Bristol City 2—0 ; West Bromwich
— Leeds 1—2 ; Manchester United
— Aston Villa 1—1.
1. Liverpool 
meciuri) ; 2. Arsenal — 
Everton — 36 p (ambele 
jocuri).
• în turneul de la ___

R.D. Germană a întrecut cu 2—1 
(1—1) echipa, R.S.S. Uzbekă.
• Turneul de juniori de la Vla- 

regglo, a fost cîștlgat de Floren
tina, care a învins în finală cu 
1—0 echipa Perugia. Pentru lo
cul 3—4 : Pistoia — Juventus 2—L

Clasament :
41 p (din 25 da 

36 p ; 3.
din 27 de

Tașkent,


