
SLDINTA COMITETULUI POLITIC
EXECUTIV AL C.C. AL P.C.R.

/ Ieri, sub președinția to
varășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintei» 
Republicii Socialiste România, 
președintele Frontului Unității 
Socialiste, a avut loc ședința 
Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R.

Comitetul Politic Executiv a 
luat în dezbatere propunerile 
formulate de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu „Cu privire la creș
terea rolului Frontului Unității 
Socialiste în viața social-politi- 
că a României și îmbunătățirea 
organizării sale".

Comitetul Politic Executiv a 
dat o înaltă apreciere și a a- 
probat întru totul propunerile 
secretarului general al partidu
lui, considerînd că aplicarea 
lor va avea o mare însemnă
tate politică pentru dezvoltarea

CU PRIVIRE LA CREȘTEREA ROLULUI
FRONTULUI UNITĂȚII SOCIALISTE 

IN viața social-politică a româniei 
Șl ÎMBUNĂTĂȚIREA ORGANIZĂRII SALE

participarea 
muncii la 
sectoarelor 

a întregii 
nostru de-

Schimbările profunde pro
duse in structura socială a 
României și în relațiile sociale, 
ca rezultat al dezvoltării forțe
lor de producție, al desfășură
rii cu succes a operei de con
strucție socialistă, au determi
nat creșterea puternică a con
științei maselor largi populare, 
participarea lor conștientă, tot 
mai activă, la viața politică a 
țârii noasire.

Noul cadru organizatoric rea
lizat prin constituirea consiliilor 
oamenilor muncii și instituțlo- 
nalizarea adunărilor generale, 
precum și congresele cu carac
ter național ținute in ultimii 
ani pe diferite domenii de ac
tivitate asigură 
largă a oamenilor 
conducerea tuturor 
economico-sociale, 
societăți. Sistemul 
mocraiic de organizare si con
ducere a vieții publice demon
strează cu putere superiorita
tea democrației noastre so
cialiste care asigură poporului 
posibilitatea făuririi libere a 
propriului său destin, a viito
rului său comunist.

Ca o expresie a unității și 
coeziunii poporului nostru, in 
cadrul Frontului Unității So
cialiste sînt reunite toate, orga
nizațiile sociale, economice, de 
masă, uniunile de creatori, so
cietăți științifice, precum și 
cultele religioase. De ase
menea, în sate au fost consti
tuite organizații ale Frontului 
Unității Socialiste.

Trebuie să spunem însă că 
acest cadru nu permite să cu
prindem in activitatea politică 
o serie de categorii de oameni 
ai muncii. Aceasta se datorește 
faptului că multe din organi
zațiile și organismele cuprinse 
în Frontul Unității 
nu au caracter de 
politice.

Avînd în vedere 
continuă a oonștiinței politice 
■ oamenilor muncii, a dorinței

Socialiste 
organizații

creșterea

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România
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PRIȘTINA, 30 (Prin__ telefon).
Miercuri, la Kossovska Mitro- 
vița, reprezentativa de fotbal a 
României o întîlnește pe a- 
ceea a Iugoslaviei in prelimi- 

democrației socialiste și parti
ciparea activă a întregului po
por la făurirea conștientă a 
propriului său viitor comunist. 

Comitetul Politic Executiv a 
hotărît ca propunerile to
varășului Nicolae Ceaușescu să 
fie date publicității, urmînd ea 
Plenara Consiliului Național al 
Frontului Unității Socialiste să 
adopte măsurile necesare pen
tru traducerea lor in viață, ast
fel incit să se asigure o tot mai 
largă și intensă participare a 
clasei noastre muncitoare, a ță
rănimii și intelectualității, a tu
turor cetățenilor, fără deosebi
re de naționalitate, la înfăptui
rea politicii interne și externe 
a partidului șl statului, la vasta 
operă de construire a societății 
socialiste multilateral dezvoltate 
și a orinduirii comuniste pe pă- 
mintul României.

întreprinderi și jnstl- 
comune, orașe șl 

este necesar să se 
pe lingă consiliile 
Unității Socialiste, 
ale organizațiilor 
Unității Socialiste.

acestora și, totodată, a necesi
tății participării lor tot mai 
active la viața politică, se im
pune să adoptăm formele orga
nizatorice corespunzătoare. In 
acest scop, apare necesar să »e 
constituie in cadrul Frontului 
Unității Socialiste organizații 
proprii ale acestuia, care să 
primească membrii individuali 
din rîndul cetățenilor ce nu fac 
parte din Partidul Comunist 
Român. Organizațiile proprii 
ale Frontului Unității Socia
liste vor trebui să se constituie 
pe sate, orașe și cartiere, pre
cum și tn 
tuții. In 
municipii 
constituie, 
Frontului 
comitete
Frontului ____
De asemenea, va trebui să se 
creeze comitete ale organizați
ilor Frontului Unității Socialiste 
atît in cadrul consiliilor jude
țene cit și al Consiliului Națio
nal al Frontului Unității Socia
liste.

Pentru o cuprindere cit mai 
largă a maselor la viața poli
tică, inclusiv a tinerei genera
ții, este necesar să aibă po
sibilitatea de a deveni membru 
al unei organizații a Frontului 
Unității Socialiste orice cetă
țean oare a împlinit virsta da 
18 ani. Membrii organizațiilor 
Frontului Unității Socialisto 
vor avea dreptul de a fi aleși 
in comitetele de conducere la 
toate nivelurile. Toate organi
zațiile F.U.S. își vor desfășura 
activitatea sub îndrumarea or
ganizațiilor de partid.

Sarcina principală 
ganizațiilor Frontului 
ții Socialiste va trebui 
asigurarea participării membri
lor lor la întreaga viață poli
tică a țării. Ei vor lua parte 
activă la discutarea tuturor le
gilor și hotăririlor supuse 
baterii întregului popor, 
cadrul organizațiilor se

or-a
Unită- 
să fie

dex- 
la 

vor
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ROMANIA

C.E. O partidă oficială, 
în calendarul intema-

nariile 
trecută 
țional al ambelor țări, și, to
tuși, rămasă fără o miză anu
me. deoarece, cum se știe, in

portu
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PIONIERII iNTl'MPINĂ EDUCA ȚIA FIZICĂ 
TOT ÎNAINTE"Șl SPORTUL CU SALUTUL

Pionierii, participant! activi la întrecerile sportive din cadrul 
„Daciadei"

Parte componentă a educa
ției comuniste a tinerei gene
rații, educația fizică și sportul 
ocupă un loc important în sis
temul general al activităților e- 
ducative pionierești, contribuind 
la călirea fizică și morală a copi
ilor, la creșterea capacității și 
dragostei lor de muncă, la dez
voltarea sentimentelor de dra
goste fierbinte față de partid 
și patrie, a prieteniei cu toți 
copiii lumii. In cele ce urmea
ză, prezentăm astăzi cîteva as
pecte ale acestei activități — 
realizări, obiective — intr-un 
interviu realizat cu profesorul 
Lucian Dumitrescu, membru al 
biroului Consiliului Național al 
Organizației Pionierilor, șeful 
comisiei pentru activitatea 
sportivă, turistică, de pregătire 
pentru apărarea patriei și or
ganizarea vacanțelor.

— Acum, în preajma celui 
de-al XII-lea Congres ai parti
dului — prilej de trecere in 
revistă a succeselor realizate 
in diferite domenii de activita
te — v-am ruga să ne arătați 
in ce mod a acționat Organi
zația Pionierilor pentru a tra
duce in viață linia trasată de 
partid pentru dezvoltarea edu
cației fizice și sportului.

— Consiliul Național al Or
ganizației Pionierilor a pus în 
centrul preocupărilor sale tra
ducerea în viață a indicațiilor 
date de tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU privind dezvolta
rea activității de educație fi
zică și sport — mărturie în 
această direcție fiind eforturile 
depuse de toate consiliile și 
comandamentele pionierești in 
vederea înfăptuirii Programu
lui de măsuri privind dezvol
tarea activității de educație fi
zică și sport, în rîndul preșco
larilor și elevilor. Activi
tatea de masă in rîndul șoimilor 
patriei, pionierilor și școlarilor 
cunoaște o îmbunătățire simți
toare, un număr tot mai mare 
de copii fiind antrenați în prac
ticarea sistematică a exercițiilor 
fizice și sportului. în majori
tatea grădinițelor, unităților și 
detașamentelor de pionieri, se 

grupa a IV-a conturile sînt ca 
șl încheiate, datorită avansului 
substanțial luat de echipa Spa
niei. Un meci „cu o singură 
motivație — prestigiul", cum 
scria „Sportske Novosti" in ti
tlul avancronicii apărută in 
pagina I, și care — fie și nu
mai din acest punct de vede
re — justifică interesul con
fruntării dintre fotbaliștii iugo
slavi și cei români. Ca prime 
dovezi, prezența aici a peste 
100 de comentatori sportivi 
iugoslavi, veniți din toate col
țurile tării vecine și prietene, 
precum și faptul că toate cele 
40 000 de bilete au fost epuizate.

Sosiți la Priștina luni la 
miezul nopții (ceea ce a deter
minat întreruperea călătoriei 
spre Kossovska Mitrovița și ca- 

(Continuare in pag. 2-3)
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desfășoară zilnic gimnastica de 
Înviorare, sint organizate un 
număr mai mare de activi
tăți fizice in aer liber, au fost 
extinse activitățile de inițiere a 
preșcolarilor în practicarea 
înotului, patinajului, schiului, 
gimnasticii, săniușului. Numai 
in acest an, puternic mobilizați 
de competiția sportivă națio
nală „Daciada", peste 2 400 000 
de pionieri și școlari au par
ticipat la întrecerile amplei ma
nifestări. Consiliile și coman
damentele pionierești au reali
zat o cuprindere largă la acți
uni de masă cum sînt „Crosul 
pionierilor", complexul poli
sportiv „Sport și sănătate", la 
competițiile pe ramură de sport 
dotate cu „Cupa Pionierul", 
precum și Ia obținerea insig
nei „Cercurile olimpice" la a- 
tletism. încă o dovadă a pre
gătirii sportive a pionierilor 
este succesul internațional din 
acest an : la ediția a XXIII-a 
a tetratlonului atletic desfășu
rat în R. D. Germană — cu 
participarea copiilor din 9 țări 
socialiste — echipa României 
a ocupat locul I.

— Succesele obținute de pio-

Pe marginea lucrărilor plenarei C.N.E.F. S.

ANGAJAMENT FERM IN ÎNDEPLINIREA 
SARCINILOR MIȘCĂRII SPORTIVE

Lucrările plenarei Consiliu
lui Național pentru Educație 
Fizică și Sport, consacrată dez
baterii proiectelor documente
lor Congresului al XII-lea al 
partidului, constituie, pentru 
toți sportivii țării, pentru acti
viștii și tehnicienii din mișca
rea sportivă, un important mo
ment de referință al activității 
de viitor in domeniul educației 
fizice și sportului,

Exprimîndu-și deplina ade
ziune față de proiectele docu
mentelor programatice ale 
celui de-al XII-lea Congres al 
P.C.R., relevind contribuția ho
tărî Soare a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu pentru elaborarea și 
fundamentarea acestora, par- 
ticipanții la dezbateri au dat 
totodată g’-as sentimentelor de 
adîncă stimă și recunoștință 
ale întregului activ al mișcării 
sportive față de secretarul ge
neral al partidului, președintele 
României, adinca satisfacție Și 
totala adeziune la botărirea 
Plenarei C.C. al P.C.R. din 4—5 
iulie 1979 ca tovarășul Nicolae 
Ceaușescu să fie propus la a- 
propiatul Congres pentru Înal
ta funcție de 
al partidului.

Participanții 
dezbătut cu 
sarcinile ce revin mișcării spor
tive din țara noastră pe baza 
documentelor ce vor fi supuse 
marelui forum al comuniștilor. 
Subliniind hotărîtoarea contri
buție a Programului de dezvol
tare a activității de educație 
fizică și sport, aprobat de

secretar general

la plenară au 
responsabilitate

Mlerewri 31 octombrie 1979 |

nieri in activitatea sportivă do 
masă sint evidente, cunoscute. 
Am dori să ne spuneți cum 
sint valorificate rezultatele bune 
pentru Îndrumarea pionierilor 
talentați spre sportul de per
formanță.

— Pe baza indicațiilor tova
rășului Nicolae Ceaușescu, date 
cu prilejul înmînării unor înal
te distincții sportivilor care au 
obținut performanțe deosebite 
la Jocurile Olimpice de la 
Montreal, s-a trecut la consti
tuirea asociațiilor sportive 
școlare și. in ultima perioadă, 
a cluburilor sportive „Pionie
rul". în prezent avem 21 de 
asemenea cluburi la casele pio
nierilor și șoimilor patriei, fie
care cu secții profilate în func
ție de tradiții, de preferințe. 
Astfel, la clubul din Sibiu e- 
xistă secție de inot, la Focșani 
— tir, la Lupeni — schi fond 
șl alpin, la Galați — judo, la 
Brașov — schi fond și alpin, 
in Piatra Neamț — tenis de 
cimp, la București — gimnas
tică sportivă, ritmică, 
tenis de cimp, tir 
îmbucurător este faptul 
deși tinere, aceste cluburi au 
de-acum unele rezultate bune 
în campionatele republicans ale 
juniorilor. Clubul din Craiova 
a obținut un loc I la tenis de 
masă ; clubul din Cluj-Napoca 
un loc I la judo; clubul din 
București a realizat 3 noi re
corduri și un loc I la tir. Suc
cese are șl clubul din Bălan,

fotbal, 
ș.a.m.d.

că.

(Continuare in pag. 2-3)

Comitetul Politic Executiv al 
CjC. al P.C.R., a prețioaselor 
indicații date personal de 
secretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
plenara a apreciat că s-au ob
ținut rezultate însemnate in 
extinderea caracterului de ma
să al educației fizice și spor
tului, in atragerea maselor la 
marea competiție națională 
„Daciada", creată din inițiativa 
președintelui Nicolae Ceaușescu.

Trecîndu-se in revistă evo
luția sportului de performanță 
din ultima perioadă, partici
panții au apreciat succesele ob
ținute de sportivii noștri ia 
competițiile internaționale, con
tribuind astfel la ridicarea 
continuă a prestigiului sportiv 
al României in lume. în ace
lași timp, insă, s-a apreciat că 
atit in domeniul sportului de 
masă cit și in sportul de per
formanță sînt și rămineri în 
urmă, neîmpliniri, că există 
posibilități mult mai mari, 
față de condițiile create, pen
tru a ridica nivelul general al 
acestora.

Exprimînd voința întregii 
mișcări sportive din țara noas
tră, plenara a cerut intensifi
carea eforturilor pentru dezvol
tarea culturii fizice de masă, 
pentru cuprinderea in activita
tea sportivă, sistematică a 80 
la sută din elevi. 60 la sută 
din studenți, 50 la sută din 
personalul muncitor și 20 la 
sută din populația satelor, ac-

(Continuare în pag. 2-3)



CU PRIVARE LA CREȘTEREA ROLULUI 
FRONTULUI UNITĂȚII SOCIALISTE 

iN VIAȚA SOCIAL POLITICĂ A ROMÂNIEI 
ORGANIZĂRII SALEȘl ÎMBUNĂTĂȚIREA

(Urmare din pag. I) consiliilor 
Socialiste,

Pentru modernizarea jocului In Divizia A de baschet masculin CAMPIONATE • C

discuta, de asemenea, hotărârile 
consiliilor populare, măsurile 
care privesc viata și dezvolta
rea economico-socială a locali
tăților urbane și rurale. De a- 
semenea, organizațiile" Frontului 
Unității Socialiste vor participa 
la desemnarea candidaților de 
deputați pentru consiliile popu
lare de toate categoriile.

Totodată, în viitor, deputății 
consiliilor populare vor fi de
semnați și din rîndul membri
lor organizațiilor Frontului U- 
nității Socialiste.

Comitetele organizațiilor Fron
tului Unității Socialiste iși 
vor desfășura activitatea în ca
drul consiliilor Frontului Uni
tății Socialiste, avînd reprezen
tanți în aceste consilii, inclusiv 
in Consiliul Național,

In întreaga lor activitate, or
ganizațiile Frontului Unității 
Socialiste se vor conduce după 
legile țării și hotăririle Parti
dului Comunist Român — for
ța politică conducătoare a so
cietății noastre socialiste.

Totodată, este necesar să 
•e aducă unele îmbunătățiri fn 
Organizarea consiliilor Frontului 
Unității Socialiste, în conduce
rea acestora.

în acest sens propun urmă
toarele :

— Președintele consiliului 
comunal și orășenesc al Fron
tului Unității Socialiste să fie 
unul din secretarii sau secre
tarii adjuncți ai comitetului de 
partid respectiv.

— Da municipii și județe, 
președintele consiliului Fron
tului Unității Socialiste să fie 
un secretar sau un membru al 
biroului comitetului de partid 
respectiv.

— Pe Plan central, președinte 
al Frontului Unității Socialiste 
să fie secretarul general al 
Partidului Comunist Român.

în același timp pentru con
ducerea activității curente să se 
Instituie funcția de președinte 
executiv al Consiliului Națio
nal al Frontului Unității So
cialiste.

Consider necesare aceste 
măsuri ținind seama de ampli-

ficarea activității 
Frontului Unității 
ca urmare a constituirii orga
nizațiilor proprii, precum și 
pentru realizarea unei con
duceri operative, permanente a 
activității comune a organizați
ilor de masă și obștești.

Adoptarea acestor măsuri va 
oferi cadrul organizat de par
ticipare Ia viața politică a mi
lioanelor de oameni ai muncii, 
cetățeni ai Republicii Socialiste 
România, care nu sint membri 
ai Partidului Comunist Român 
și care înfăptuiesc neabătut 
politica partidului nostru, ce 
corespunde pe deplin inte
reselor vitale ale întregului po
por. Aceste măsuri organi
zatorice, de amplificare a 
democrației în viața politi
că a țării, corespund pe deplin 
noii etape istorice în care se 
găsește România — aceea a e- 
dificării societății socialiste 
multilateral dezvoltate. Ele 
constituie o cerință obiectivă 
a mersului nostru inainte pe 
toate planurile, a unirii și di
namizării tuturor energiilor și 
capacităților creatoare ale 
poporului în vederea asigură
rii progresului multilateral al 
patriei.

Măsurile propuse sînt o 
nouă și elocventă expresie a 
forței orinduirii noastre socia
liste, a unității dc nezdrunci
nat a întregului popor in jurul 
partidului. Prin adoptarea lor 
ridicăm pe o treaptă nouă, mai 
înaltă, sistemul nostru demo
cratic general, asigurăm inten
sificarea participării celor mai 
largi mase de oameni ai mun
cii, fără deosebire de naționa
litate, ■ a întregului popor, la 
conducerea societății, la făuri
rea conștientă a vieții noi, li
bere, independente ți prospere, 
la măreața operă de zidire a 
socialismului și comunismului 
in România. Se va afirma ast
fel și mai puternic unitatea În
tregului popor in jurul Parti
dului Comunist Român, se va 
întări tot mai mult orânduirea 
noastră socialistă, independen
ța și suveranitatea patriei, se 
va accelera mersul nostru 
Înainte pe calea progresului și 
civilizației comuniste.

De obicei, campionatul tării la 
baschet masculin începea mai 
mult sau mal puțin furtunos șl 
se „stingea" pe parcurs. Anul a- 
cesta s-a Intlmplat, din păcate, 
pe dos. încă de la prima etapă 
majoritatea meciurilor nu s-au 
ridicat decit foarte rar la nivelul 
tehnic pretins de Divizia A. In 
loc de presing temporar, retra
gere cu spatele la coșul advers ; 
ta loc de apărare activă-agre- 
stvă, „mimarea" ținerii unui ad
versar ; ta loc de „om la om" 
pe tot terenul {bineînțeles doar 
ta momentele necesare), „zonă" 
pasivă ; ta loc de contraatacuri 
și acțiuni poziționale rapide, joc 
lent, exasperant de lent. Despre 
aruncările la coș, ce să mai spu
nem 7 Cele de la semidistanță și 
de la distanță sînt rarisime, pro
porția majoritară revenind arun
cărilor de sub panou, ceea ce 
provoacă o aglomerare deloc a- 
vantajoasă. Așa se explică sco
rurile mici (pe care nu le mal 
tatilnim nici, In campionatul fe
minin) ; 61—59 (Farul — Rapid), 
69—64 (I.C.E.D. — C.S.U. Sibiu),
67—61 (Universitatea Cluj-Napoca
— Rapid), 68—62 (Dinamo Oradea
— C.S.U. Sibiu), dezinteresul față 
de campionat, In acest sens fiind 
edificator numărul foarte mic al 
spectatorilor prezențl ta săli. In 
mod evident, concepția modernă 
despre baschet a rămas ta rtn- 
dul celor mai mulți antrenori la 
stadiul de teorie, stare ta care se 
află și problema Jucătorilor eu 
talie Înaltă, ajunsă un fel de

„basm cu cocoșul roșu" (doar 
Dinâmo și Steaua introduc, câ
teodată, simultan cîte doi jucă
tori de 2 m ; celelalte formații 
folosesc cîte unul singur, iar u- 
nele — Farul, de exemplu — nici 
măcar pe acesta, pentru că... nu 
H au în lot).

Deoarece concluziile consfătui
rilor cu antrenorii, indicațiile date 
de federație, angajamentele luate 
de antrenorii divizionari s-au do
vedit ineficace (maniera desuetă 
în care joacă baschet echipele 
noastre fruntașe demonstrează a- 
cest lucru fără posibilitate de 
tăgadă ), considerăm că Biroul 
F. R. Baschet este dator să acțio
neze mai hotărît, cu mai multă 
eficiență. De exemplu, prin intro
ducerea în regulamentul de dis
putare a Diviziei A a unor clauze 
menite să modernizeze jocul și 
să sporească media de talie a e- 
chipelor. Folosirea în exclusivi
tate a apărării om la om, redu
cerea timpului unui atac de la 
30 de secunde la 20, obligarea 
divizionarelor A de a avea In 
„5“-ul din teren cel puțin un ju
cător de 2 m (ori mai Înalt) — 
lată cîteva propuneri pe care le 
dorim nu numai studiate. Desi
gur, diriguitorii baschetului vor 
întregi sugestiile, pe unele dintre 
ele putîndu-le pune în practică 
chiar în actualul campionat, fără 
întârzierea care ar perpetua lipsa 
de valoare și de perspectivă a 
campionatului.

Dumitru STĂNCULESCU

IN PENULTIMA ETAPĂ A TURULUI 
DE RUGBY, UN MECI DE ATRACȚIE 

ȘTIINȚA CEMIN - SI6A 
sînt dese 
Ceea ce nu 
pre jocurile 
tul Bîrlad 
10,30) și F 
în care 
mari favorit

Turul campionatului Diviziei A 
la rugby își consumă în această 
săptămînă ultimele secvențe. 
Astăzi este programată o nouă 
etapă intermediară, penultima a 
primei jumătăți a întrecerii. De
sigur, atît prin prisma clasamen- 

- tulul cît și a valorii loturilor, se 
detașează întâlnirea de la Baia 
Mare, în care Știința CEMIN 
primește ' replica campioanei, 
Steaua. O victorie a gazdelor ar 
putea relansa campionatul. In
vers, un succes al militarilor 
le-ar consolida și mai mult pozi
ția de lideri. Interesantă se a- 
nunță și partida din Parcul co
pilului (ora 10,30) dintre R. C. 
Grivița Roșie și Știința Petro
șani, după cum și meciurile Ra
pid — Vulcan (stadion Giulești, 
ora 15), C.S.M. Sibiu — R. C. 
Sportul studențesc și Politehnica 
Iași — Universitatea Timișoara

C.S. ARAD II (f) VIRTUALA CA? 
LA TENIS “------ -

retu-In 
rului 
tenis 
gistrate sînt, _  ______ , __ .
scontate, poate cu excepția In- 
frîngerilor suferite, în meciurile 
din prima zl, de Universitatea 
Craiova II — masculin — la Bra
șov (antrenorul craiovean V. Bă
lan explică prin puțina experien
ță a elevilor săi), Iar In campio
natul feminin de Politehnica 
București, ta fața formației bu- 
zoiene Voința, datorită absenței 
dfa această partidă a Măriei 
Păun. La Buzău, Cristinel Roma- 
nescu a obținut victoria In am
bele ---------- : - — —
(care, ca și la „Cupa de toamnă",

cea de-a doua etapă a 
campionatului Diviziei A la 
de masă rezultatele 

în general,
Inre- 
cele

meciuri eu Zsolt B6hm

•z

PIONIERII INTIMPINĂ EDUCAȚIA FIZICĂ
Șl SPORTUL CU SALUTUL

(Urmare din pag. 1)

județul Harghita, la schi alpin.
Precizăm că acesta este doar 

un început în domeniul sportu
lui de performanță, existînd 
Încă neajunsuri atît în preocu
parea pentru sportul de masă 
cît și al . asigurării recrutării 
talentelor din rîndul copiilor 
pentru performanță. In pre
zent, consiliile Organizației pio
nierilor, alături de inspectora
tele școlare, Iși îndreaptă preo
cupările spre realizarea, anua
lă, a unor ample acțiuni de 
verificare și testare a copiilor

ANGAJAMENT FERM ÎN ÎNDEPLINIREA 
SARCINILOR MIȘCĂRII SPORTIVE

(Urinare din pag. I)

țtonindu-se îndeosebi la ni
velul unităților de bază, 
knpulsionîndu-se continua lăr
gire .a ariei de cuprindere a 
.Daeiadei", dîndu-se o atenție 
prioritară sporturilor care cer 
eotndiții minime și au o mare 
eficiență în întreținerea să
nătății populației. Subliniind 
necesitatea unei munci sus
ținute pentru ridicarea nivelu
lui general al sportului de per
formanță, plenara a stabilit că 
te impune o activitate sistema
tică, pe baze științifice. In a- 
cest domeniu, se cere intensi
ficarea muncii de selecție <i 
Pregătire, pentru ca sportivii 
români să participe cu succes 
la viitoarele competiții inter-

naționale. Accentuînd nece
sitatea unei temeinice edu
cații politice și cetățenești a 
sportivilor, plenara cere tu
turor o muncă responsabilă ți 
conștiincioasă, respectarea vie
ții sportive, pregătire și an
gajare totală pentru reprezen
tarea cu maximă responsabili
tate și demnitate a sportului 
românesc.

Arătindu-si deplina adeziu
ne față de proiectele documen
telor Congresului al XII-lea 
•1 P.C.R., analizând sarcinile 
ce decurg din acestea pentru 
mișcarea sportivă din țara 
noastră, plenara și-a mani
festat angajamentul total 
Pentru traducerea în viață a 
acestor sarcini menite să ridi
ce mișcarea sportivă din țara

noastră pe o treaptă superioa
ră, astfel ca ea să repurteze 
noi și noi succese, pe măsura 
condițiilor create, șă reprezin
te cu cinste culorile patriei în 
întâlnirile internaționale, și, 
cu precădere, la Jocurile Olim
pice de anul viitor.

n
cu aptitudini sportive, în vîrstă 
de 6—13 ani.

— în încheiere, am dori să 
știm care sînt direcțiile în care 
se va îndrepta activitatea Or
ganizației Pionierilor pentru 
îndeplinirea obiectivelor reieși
te din Proiectele de Directive 
ale celui de-al XII-lea Congres 
al P.C.R.

După campionatele de rfirt-track

CINE SI CUM SE OCUPA DE TINERII AEERGATORI ?
După mal mulți ani de eforturi, 

eampionatul individual de dirt- 
track, ediția 1979, s-a desfășurat 
ta formula clasică de 16 alergă
tori, cu 20 de manșe, ca urmare 
a faptului. că unii antrenori au 
căutat — și au găsit — demente 
tinere și talentate. Creșterea nu
mărului de concurenți a creat 
astfel condiții pentru lărgirea 
ariei competiționale, forul de re
sort organizînd noi întreceri, prin
tre care și un campionat națio
nal de perechi, încheiat recent la 
Brăila.

Alături de cupluri experimen
tate ca Ion BobOneanu — Nicolae 
Btureanu, Cornel Voiculescu — 
Eugen Botezatu sau Gheorghe 
Sora — Marin Dobre, de-a lun
gul celor opt etape s-au remar
cat tineri debutanți ca Gicu Scar
let, Steiian Postolache, Ștefan Pe
tru.?, Daniel Stoica, Sarchiz Hala- 
gtan și alții, tricourile de cam
pioni fiind cucerite dealtfel de 
către Juniorul Ionel Pavel și co
echipierul său. Alexandru Pîs. 
Principalul realizator a fost Ionel 
Pavel care, ambițios și dornic de 
afirmare, a progresat evident de 
la un concurs la altul, fiind im
batabil ta ultimele etape. Atin- 
gtad o treaptă superioară a per
formanței, Ionel Pavel, la cel 20 
de ani ai săi, este capabil să ri-

dice ștacheta la cote mai înalte, 
dacă va beneficia de o mai atentă 
pregătire. Spunem aceasta pentru 
că atunci cînd se află acasă, la 
secția sa (Voința Sibiu), nu res
pectă întotdeauna cu strictețe 
programul de instruire indicat de 
federație. Mai 
mls uneori să 
vieții sportive, 
comportări au 
tineri talentați 
un anumit 
consideră, 
antrenorilor, că nu mai au 
învăța și, în consecință, efortu
rile lor ar fi de prisos. Faptul 
că fostul campion al țării, Marin 
Dobre (care, culcîndu-se pe lau
rii unor succese, continuă și 
acum să creadă că îi este sufi
cient doar talentul), nu a fost o- 
blșnuit la vîrsta junioratului să 
acorde atenția cuvenită ridicării 
permanente a nivelului cunoștin
țelor și nu a ajuns astfel un mo- 
tociclist de nădejde, demonstrează 
cît de greu se pot remedia de
prinderile greșite. Iată ' 
impune ca antrenorii 
sportivi să fie obligați 
gență sporită, să fie 
și mai eficient sprijiniți

mult, el și-a per- 
ignore normele 

Dealtfel, asemenea 
apărut șl Ia alți 
egre, ajungtod la 

nivel de măiestrie, 
folosind slăbiciunile 

ce

de ce se 
tinerilor 

la o exi- 
mal mult 

___ ________ ,____ și contro
lați de specialiștii federației.

Troian IOANJESCU

TOT ÎNAINTE"

— Pe baza Proiectelor de Di
rective ale celui de-al XII-lea 
Congres și al Programului de 
măsuri — aprobat de conduce
rea partidului — privind inten
sificarea activității de educare 
comunistă, prin muncă și pen
tru muncă a pionierilor și șco
larilor unde, firesc, educația 
fizică și sportul iși au un loc 
bine definit, consiliile și co
mandamentele pionierești au 
trecut la organizarea unor ac
țiuni variate, din rîndul cărora 
aș aminti : organizarea, în co
laborare cu consiliile populare, 
a unor zone de agrement, sate 
de vacanță, spații de joacă în 
cartiere și pe grupe de blocuri; 
în cadrul „Daeiadei" se va a- 
sigura învățarea de către fie
care copil a cîtorva jocuri 
sportive care să cultive spi-

LOTO

disciplină, de echipă,
Pe

ritul de
perspicacitatea, cutezanța, 
această linie, apoi, cci mai ta
lentați copii vor fi îndrumați 
spre sportul de performanță ; 
se vor organiza spectacole te
matice, reprize de gimnastică, 
activități de pregătire pentru 
apărarea patriei ; în fiecare 
lună, la nivelul localităților, 
se va iniția „Ziua activităților 
cultural-sportive pionierești" ; 
generalizarea activităților tu
ristice de largă cuprindere a 
pionierilor : expedițiile „Cute
zătorii". „Asaltul Carpaților". 
„Să ne cunoaștem patria so
cialistă" ș.a. Evident, ceea ce 
am amintit sint numai citeva 
din obiectivele pe care și le 
propune în viitor Organizația 
pionierilor. Pe parcurs, planul 
nostru se va completa, va fi 
îmbunătățit, astfel incit să fie 
traduse în viață, în condițiile 
cele mai bune, sarcinile ce ne 
revin din documentele de par
tid, privind dezvoltarea educa
ției fizice și sportului în rîn- 
durile șoimilor patriei, ale pio
nierilor și școlarilor.

Modesto FERRARINI

• UN 
PĂRĂSEȘTE 
timp, în ech 
pare profeso 
Petre Ianus
naționalei (d 
A) a renun 
performanță 
părți de spo 
crat, el de
rugbyștilor d 
ței : „Promit 
jungâ sportiv 
inte de to 
rați“... Mult 
căi !

CJ

DE MASĂ
nu se arată 
bilităților sale 
tidă c'u St*, 
cura să-1 veu 
lentat ân efec 
o dată pentr 
tuațiile mari 
perioadă la 
antrenorul T. 
clus în forma 
duc, sancțion 
absențe repet 
mentd--

In c£tTa ce 
clasamentelor, 
C.S. Arad H 
oană și ân ac 
me, în timp 
este încă sub 
campioana (C 
fiind talonată 

In campiona 
Craiova — " 
singurele 
lor fiind 
Ionescu ; 
Progresul 
Alexandru 
Dragu — 2 
Efrem, iar C 
Efrem și Car 
tac Buc. — 
2—5. In cea d 
antrenorul E. 
si*-o (și bine 
tînăi’a ludith 
întrecută de 
Veronica Pe 
Buc. — Voința 
C.S.Ș. Viitorul 
Slatina 2—5. 2 
Gloria Buzău 5 

Masculin : Li 
Progresul Buc. 
sitatea Craiova 
Tg. h
Gheorghe, Ff 
FJorescu — el 
Florescu, G 
Paal 1 v ; în 
Gheorghe 3 v. 
și Firănescu — 
tru Comerțul, P 
Checicheș ; 
C.S.M. 
Pentru 
boși 3 
cîte 2 
Bdhm, 
nescu 3 v. și 
ziua a doua : 
Bohm și S. Cri 
saroși 1 v. șl 
Bdhm, respectiv 
și Stoianov 1 
Buc — C.S.Ș. C 
Politehnica Buc. 
heiu Secuiesc 7 
rul Brașov — 
iova II 9—8, 

Următoarea et 
la VI și 18 no 

(Rezultate tra 
povicl, D. Dia< 
nolu — coresp.

G1
Cluj-Na 

campion 
v., Z. B 
v. și 
iar pen

Ieri, in Cupa cupelor la baschet STEAUA A
PE ECZACIBAȘI ISTANBUL, DAR NUMAI C
Echipa Steaua a debutat 

in ediția a 14-a a Cupei cu
pelor la baschet întîlnind 
ieri seară, în sala Floreasca, 
formația Eczacibași Istan
bul. întrecerea, interesantă 
datorită evoluției scorului, 
s-a încheiat cu victoria 
bucureștenilor la scorul de 
71—67 (39—37), deci la o di
ferență de numai două co
șuri, care va îngreuna mult 
posibilitățile de calificare în 
turul următor al competiției. 
Din păcate, însă, îngrijo

i înscrie Ermurache :
Turan a intervenit 

prea tirziu

Foto : Dragog NEAGU

rează, nu doar cele două 
coșuri, ci însăși maniera In 
care au evoluat steliștii. In
suficient de activi în apăra
re, In atac nefăcînd față 
tenacității partenerilor« de 
întrecere, ratînd mult (și de 
sub coș !) și pierzînd mingi 
(chiar în final !), cu Cernat 
foarte insistent în aruncări
le la coș (deși uneori nu 
era cazul) și cu Opșitaru 
prea puțin folosit de co
echipieri, formația Steaua a 
dezamăgit. Oaspeții, în 
schimb, au practicat un joc 
modern, în care cei trei ju
cători de peste 2 m (Tu
ran, Haigler și Aydan) aflați 
permanent în teren și con
ducătorul de joc (Ergin) au 
dominat panourile.

Ca evoluție a scorului, 
vom menționa că Steaua a

condus c 
dar a ți 
55—53 (ir 
(min. 38). 
decis prin 
distantă rea 
ți Cîmpeanu

Marcatori : 
zelak 12, Op; 
șan 8, Tarăi 
4, Cîmpeanu 
2, Pîrșu 2. 
respectiv Ha 
16, Ergin 14, 
Ier 4, Sari 4. 
bitrajul prea 
(Ungaria) $1 
(Bulgaria). (1

Returul pa 
loc la 6 noiei 
bul.

PRONOSPORT INFORMEAZĂ
a NUMERELE EXTRASE LA 

TRAGEREA EXCEPȚIONALA
LOTO DIN 30 OCTOMBRIE 1979. 
Extragerea I : 6 17 29 54 57 27 71 
62 89 69 88 1 ; extragerea a H-a : 
10 78 20 30 25 80 75 35 76 11 32 12 ; 
extragerea a III-a : 14 65 70 25 17 
54 ; extragerea a IV-a : 34 18 7 8 
46 78 ; extragerea a V-a : 4 74 9 
66 44 48. FOND TOTAL DE CÎȘ- 
TlGURI : 646.4”8 lei.

® CÎȘTIGUKILE CO.NCUBSULUI

PRONOSPORT DIN 28
BRIE 1979. Cat. 1 (13

OCTOM- 
rezultate) 

= 31 variante 25% a 5.674 Jei ; 
cat. 2 (12 rezultate) == 467.25 va
riante a 452 Jei; categ. 3 (11 re
zultate) = 4.899,00 variante a 65 
led.

• AȚI JUCAT LA LOTO 7 As- 
tăzi și mîine sînt ULTIMELE 
ZILE pentru procurarea biletelor 
la prima tragere obișnuită Loto 
din ' luna noiembrie, care va fi tele

se televizează tr 
de la ora 18.

PRONOEXPRES 
octombrie 1979,

vizată în direct vineri 2 noiem
brie a.c. la ora 18,25. Bilanțul bo
gat al lunii precedente — numai 
la primele două trageri s-au atri
buit, între altele, CINCI AUTO
TURISME „Dacia 1300“ — consti
tuie, desigur, o invitație convin
gătoare pentru a 
dv. șansele.

vă Încerca



TIȚII
NATULUI 
i MARE:

Li rezultat. 
L spune des- 
I — Rulmen- 
Olimpia, ora 

Lf.r. Brașov, 
ormațll sînt

Irnational 
Iul. De cîtva 
Li nu mal a- 
Iducațle fizică 
bsta aripă a 

Internațional 
activitatea de 

se va des- 
be l-a consa- 
ke creșterii 
l al Constan
ții mei să a- 
.loare șl, ina- 
meni adevă- 
llnărului das-

0 nouă vidoric promițătoare a „speranțelorSE INVERSEAZĂ 
ROLURILE

NĂ

■ _—-.ea posi-
K pruna par- 
K..- bu-
■ acest iinăr ta- 
■otulul, rupînd 
launa cu iluc- 
■rmă de la o 
■. Km. Vîleea,
■ ța nu a in-
■ r austina Bun-
■ astfel pentru
■ la antrena

re conformația 
feuipa feminină 
■virtual campi-
■ , fără proble-
■ băieți titlul 
■nul Întrebării, 
I Cluj-Napoca) 
■liv. Craiova I. 
feminin ; C.S.Ș. 
fed I 1—5, 1—5, 
Le cralovence- 
I de Ecaterina 
In. Vîleea — 
k, 3—5 (Maria 
Ivinsă, Viorica 
Ieri la Mihaela 
I Dascaliu 2, la 
Lianele) ; Spar- 
lArad n 0—5, 
I doua partidă, 
kopecz a folo- 
Icut) pe foarte 
|ely. a fost 
rta^Toma și 
; Politelinica 
zău 4-5, 5-0 ; 
tești — C.S.Ș.
C.S.M. Iași — 

5—3.
noliva Buc. — 

2—9 ; Univcr- 
I — Comerțul 

r!. îff prima zi, 
seu, Borca și 
v, plus dublul 

îhe, respectiv
artixia a doua,
î’lorescu, Borca
e 2 v., iar pen-
și dublul Paal,

a Buzău —
4—9, 5—9.

iu punctat : Do-
m și S. Crișan 

piui Dobosi. Z. 
Li gazde Roma- 
broianu 1 v. In 
bboși 3 v., Z. 
h cîte 2 v., Me
talul Doboși, Z. 
Roman eseu 2 v., 
[ ; A.S. Armata 
liova 6—9, 3—9 ; 
— C.S.Ș. Odor- 
9. 5—9 ; Tracto- 
ilversitatea Cra-

se va disputa 
:brie.
mise de V. Po
les cu. P. Geor

ef Chiriță).
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Recent, F.R.F. a luat, pe 
plan organizatoric, măsura 
de a înființa un. corp de 
antrenori, cu sarcina de a 
controla și îndruma întrea
ga activitate de pregătire la 
toate nivelele competiționa- 
le, din grupul de județe re
partizat fiecăruia. Ideea în 
sine ni s-a părut interesan
tă și, chiar înainte de a fi 
pusă în aplicare, am susți
nut-o, cu gindul că ea va 
contribui efectiv la o mai 
bună cunoaștere a potenția
lului fotbalistic al țării, la 
o îmbunătățire, în general, 
a muncii de instruire și e- 
ducație, a performanței.

Trecînd, cum s-ar spune, 
la treabă, grupul celor șapte 
antrenori federali teritoriali, 
compus din. Eugen Mladin, 
Bazil Marian, Cornel Simio- 
nescu, Anton Ferenczi, Ște
fan Coidum, Constantin Ma- 
reș si Virgil Kizea, s-a aflat 
aproape permanent pe teren 
în cele șase săptămîni de 
cînd a intrat în exercitarea 
funcțiilor și atribuțiilor 
profesionale. Și fără îndoia
lă că în acest interval de 
timp a existat posibilitatea 
nu numai a unui simplu 
contact cu problemele speci
fice ale fiecărui județ, ci 
chiar a intervenției, uneori,

pentru remedierea unor 
stări de lucruri, așa cum s-a 
întîmplat, de curând, în 
cazul Gloriei Buzău. Desi
gur, este încă foarte devre
me pentru a face o analiză 
a activității grupului celor 
șapte antrenori și cu atît 
mai puțin de a evalua roa- 

Totuși, o 
de 
Pe 

ac- 
tn- 
ex- 
de

dele muncii lor. 
observație cu caracter 
principiu se impune de 
acum, cînd o asemenea 
tivitate se găsește încă 
tr-o fază incipientă, de 
periment. Este vorba 
felul în care sînt reparti
zați antrenorii teritoriali pe 
județe și la diferite echipe. 
Lucru care ține, evident, 
de forul de specialitate și 
care, DIN l’ACATE, n-a dat 
prea multă importanță fap
tului că Virgil Rizea sau 
Const. Mareș, de pildă, nu 
au experiența profesională 
necesară (ca să ne oprim 
numai la acest aspect) pen
tru a-i îndruma în muncă 
pe Traian Ionescu și. res
pectiv, Constantin Teașcă. 
Nu trebuie înțeles de aici 
că s-ar fi exprimat cumva 
obiecțiuni, în acest sens, din 
partea celor doi antrenori 
de club. Obiecția de fond 
care există o impune, de 
fapt, realitatea, o impune 
logica însăși. Vrem să cre
dem că asemenea inversări 
de ordin pedagogic au fost 
accidentale. Că F.R.F. va 
avea grijă ca în viitor ele 
să nu se mai repete, nici 
Bacău sau Galați, și nici 
altă parte.

Nimeni nu contestă că 
profesorii pot învăța ceva 
de la foștii 
ca să-i pui 
postura de 
și de a fi 
lalți, parcă

lor elevi. Dar 
pe cei dinții în 
a primi sfaturi 
dădăciți de cei- 
e prea mult.

Mihai IONESCU

ȘTIRI... ȘTIRI

Constantin FIRĂNESCU

In min. S7, Țicleanu înscrie 
unui fundaș brazilian

Iată, după ultimul ei meci 
preliminariile C.E. rezervat
chipelor de tineret, cînd a în
vins reprezentativa similară a 
Ungariei cu categoricul scor de 
4—0. tot pe Stadionul Republi
cii, echipa României își înscrie 
0 frumoasă victorie de palma
res : 2—1 cu selecționata olim
pică a Braziliei. Succesul de 
ieri este neîndoielnic încuraja
tor (echipa se află pe un drum 
bun, care trebuie, în continua
re, consolidat prin corectarea 
jocului de ansamblu al compo- 
nenților ei), mai ales că el a 
fost obținut în fața unui adver
sar de ținută, care a etalat — 
printr-o crescută viteză de e- 
xecuție și o mare mobilitate In 
ambele faze ale jocului — ca
litățile specifice \ apreciatului 
fotbal sud-americari.

Jocul a plăcut, in general, 
prin dinamism și multele faze 
de poartă create de ambele 
formații. în primele 20 de mi
nute, poate și din cauza tra
cului. „unsprezecele" nostru a 
făcut erori de serviciu, pre
luări defectuoase (din nou con
duceri exagerate de balon), 
dar voleul lui Agiu, deviat în 
corner de Brazinho, avea să a- 
nunțe deschiderea scorului, ca
re s-a petrecut în min. 26 
— TERHEȘ —, și chiar o 
oarecare limpezire în faza de 
construcție a jocului reprezen
tativei române. Acțiunile de a- 
tac cu grad de periculozitate 
au crescut mai ales după ce 
brazilianul BAIA a egalat din 
penalty (min. 31), dar ele nu

victonei, cu toata împotrivirea 
Foto : N. DRAGOȘ 

au putut ti concretizate Ce da
torită intervențiilor portarului 
Luiz Henrique, Ce datorită im
preciziei șuturilor expediate de 
D. Zamfir (min. 33) și Țiclea- 
nu (min. 35).

Repriza a doua avea să a- 
parțină aproape in întregime 
jucătorilor noștri, care au fă
cut o mare risipă 
și-au ordonat ceva 
jocul ; dar golul 
venit târziu : min- 
CLEANU, ca urmare 
excelente pase dată de 
— cel mai bun om al 
(nu înainte insă ca în min. 85 
și 86 Zeze și, .respectiv. Baia să 
treacă ei, .de puțin, pe lingă 
gol !).

Relevind încă o dată reușita 
tinerilor noștri fotbaliști, vrem 
să subliniem că mai este loc 
de multă muncă, de multe a- 
cumulări (creșterea omogenită
ții, creșterea forței de atac) 
pentru a se ajunge la un „11“ 
cu adevărat competitiv, așa 
cum această echipă promite să 
Ce.

Arbitrul C. Jurja a condus 
satisfăcător formațiile : ROMA
NIA : Nițu — Vlad (min. 59 
Lică), Agiu, Solomon II, Gall 
(min. 46 Kiss) — țicleanu, Bo- 
zeșan, Suciu (min. 46 Klein) — 
D. Zamfir, Terheș, Antohi (min. 
70 Turcu). BRAZILIA ! Luiz 
Henrique — Valdoir. Brazinho, 
Calu, Joao Luiz, Delei — Lu- 
vanor, Jerson (min. 37 Souza), 
Zeze — Anselmo (min. 37 Ru- 
bem), Baia (min. 86 (Fume).

StelianrfRANDAFIRESCU
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• F.C. CONSTANȚA — CERNO- 
MuBEȚ ODESA *......................
aurea: : Ignat (2) 
peenv Paharelov. 
curesp ).

3—1 (1—0). Au 
și Turcu, res- 
(C. Popa —

ARAD, U.T.A. 
formației „U“ 

este pro- 
------- cu

• MUXE LA 
przaz-vizita
O^-Ăpoca. Partida
•=».—a a pe stadionul U.T.A., 
Br—de la ora 15,30.

• CLUBUL F.C. ARGEȘ face 
e* biletele de intrare la 

■ mi ; T z A—eș — Nottingham 
1—L miercuri 7

la Piîești, se pot pro- 
* M ——ir obișnuite numai 
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pr «e pun In vtnzare

I
turism 

pus în 
pentru

de energie,. 
mai 

victoriei 
87 — '

bine 
a

ȚI- 
a unei 
Terheș 
echipei

INVESTIȚIE DE PASIUNE ȘI MUNCA
Duminică dimineața, la Suceava, 

s-a consumat unul dintre derbyu- 
rile primei serii a Diviziei B, în
tre echipa locală C.S.M. și fosta 
divizionară „A" F. C. Constanța. 
Organizarea excelentă, publicul 
(circa 12 000 de spectatori) deo
sebit de cald și, în general, obiec
tiv, arbitrajul foarte bun prestat 
de clujeanul V. Topan, evoluția 
remarcabilă și spiritul de sporti
vitate manifestat de cele ' "
formații (nu s-a apelat 
cartonașul galben) au 
acestui derby o reușită 
sură. Victoria a revenit, 
se știe, sucevenilor, cu _ .. __ 
— ținând seama de întreaga des
fășurare a jocului — ea este pe 
deplin meritată, deși constănțenii, 
la rindul lor, puteau să se reîn- 

cu cel puțin un 
fructificau măcar

două 
deloc la 
asigurat 
pe mă- 

așa cum 
2—0, »i

toarcă acasă 
punct, dacă .________ _________
una din cele trei mari ocazii de 
gol (mai clare decit ale gazdelor) 
ratate de Peniu (min. Si), Ignat 
(min. 75) șl Zamfir (min. 76). 
cînd scorul era încâ alb. Supe
riori în prima parte a meciului, 
dar avînd apoi o perioadă de că
dere în repriza secundă, localni
cii au revenit puternic în final 
după ce Avâdanei (în min. 82) a 
înscris primul gol >a o învălmă
șeală în fața porții oaspeților, 
majorindu-și apoi avantajul (în 
min. 36), printr-o splendidă lovi
tură de cap a lui Grosaru, la 
centrarea lui Chiriță.

Dincolo de rezultat, sucevenii 
(avtndu-i ca antrenori pe M. A- 
lexandru și prof. I. Buzoianu) au 
demonstrat — prin evoluția lor

5
de ansamblu — că alcătuiesc o 
echipă redutabi'ă. Este mai mult 
declt remarcabil faptul că într-un 
oraș lipsit de tradiție fotbalis
tică, și cu condiții mai modeste 
în comparație cu cele de care 
dispun alte centre de județ, s-a 
putut crea — printr-o mare in
vestiție de pasiune și muncă, cu 
sprijinul substanțial oferit de or
ganele de partid și de stat locale 
— o asemenea echipă realmente 

afirmat 
.ialentați. 
Prepeliță 

Scor-

valoroasă, în care s-au 
șl se afirmă jucători 
cum sînt înaintașul . _ 
(transferat recent la F.C. ____
nlcești), mijlocașul Avâdanei (un 
șuter de temut), fundașul stînga 
Stredie, fundașul central Radu și 
alțl coechipieri ai lor pe care îl 
curtează acum mal multe cluburi 
divizionare A. C.S.M. Suceava 
se constituie, astfel, într-un e- 
xempîu pe care l-ar putea urma 
numeroase alte cluburi și asocia
ții sportive din țară.

In ceea ce îi privește pe con- 
stănțenl, care au recunoscut cu 
multă sportivitate după meci me
ritele învingătorilor, ei au pierdut 
la Suceava — cum se spune — 
doar o bătălie, nu și războiul. 
Avantajată de un program mal 
bun în retur (cînd va întîlni pe 
propriul teren principalele con
tracandidate la promovare) echi
pa antrenată de I. Oană și C. 
Tîlvescu își menține șanse reale 
(în ciuda celor trei puncte care 
o separă acum de F.C.M. Brașov) 
pentru revenirea in Divizia A.

AZI, IUGOSLAVIA
(Urmare din pag. I)

zarea „tricolorilor" in localita
te, la „Grand Hotel", unde lo
cuiesc și fotbaliștii lui Milja- 
nici). componenții lotului nos
tru au făcut marți dimineață 
un antrenament de o oră pe 
stadionul orașului. A fost o șe
dință de pregătire de la care 
a lipsit M. Răducanu, care a 
acuzat o contuzie. Dr. D. To- 
mescu ne-a asigurat insă că 
piuă la ora jocului stelistul va 
fi recuperat, oferind astfel con
ducerii tehnice posibilitatea de 
a testa o linie de atac într-o 
formulă pe care, oricum, o a- 
vea în vedere. „N-am fost de
loc mulțumit de prestația echi
pei noastre, mai ales sub as
pectul exprimării ei ofensive, 
în recenta partidă disputată cu 
selecționata U.R.S.S. — ne măr
turisea antrenorul C. Cernăia- 
nu. La Moscova, formația 
noastră a acționat slab Ia în
ceput, fapt care a permis par
tenerei de joc să înscrie două 
goluri relativ repede. Deși 
meciul cu Iugoslavia rămîne o 
întîlnire de palmares, le-am 
cerut jucătorilor să mizeze mult 
mai mult Pe cartea atacului și 
să pună probleme porții lui 
Panteliei. Numai astfel vom 
putea verifica potențialul ofen-

AM VENIT LA RAPID CA SA JOC
20.000 DE SPECTATORI-

ROMANIA

Ion Ion face parte din pleiada 
de jucători pentru care mingea 
nu are secrete, un jucător pe 
care, cîndva, Franclsc Fabian H 
șlefUJa pe terenurile Centrului 
„Steaua — 23 August". Precocita
tea sa tehnică, imaginația debor
dantă i-au atras o poreclă fla- 
tantă : „Ozonel". La 18 ani a de
butat în „echipa mare" a Stelei, 
căreia l-a purtat tricoul în vreo 
150 de partide, de-a lungul a 
șase campionate. In ediția 1978/79, 
însă, pe tricoul său a început să 
apară tot mal des un număr su
perior cifrei „11". Cînd condiția 
de rezervă a devenit perpetuă, 
el a fost cedat echipei Metalul 
București. Recent, un nou trans
fer l-a adus pe Ion Ion în Gîu- 
lești, într-o echipă care are o- 
blectivul declarat de a reveni în

la Turnu Măgurele pentru 
întilnirea Chimia — Rapid 
București, din 11 noiembrie.

Se asigură transportul cu 
autocarul, bilete de intrare 
pe stadion și o gustare.

prima divizie. Efervescența fot
balului giuleștean și valoarea de- . 
monstrată (iarăși) de Ion Ion, a- 
devărat pivot ta noua sa forma
ție, ne Îndreptățesc să-l aducem 
în această pagină.
• Ion Ion, de ce acest „sur

ghiun" in Divizia Bit Postura 
„rezervei" m-a complexat, cu a- 
tît mai mult cu cît de-a lungul 
ciclului săptămânal de pregătire 
„ll“-le de bază se antrena pe o 
parcelă de teren, în timp ce ce
lorlalți jucători 11 se rezerva o 
altă parcelă. Acest zid artificial, 
reproșul că eu aș avea un stil 
de joc „bătrinesc-, ca și valoa
rea reală a coechipierilor care 
aveau posibilitatea să fie titulari, 
mi-au cam tăiat aripile... Descu
rajat, am devenit superficial și 
concesiv cu cerințele antrenamen
tului invizibil. Dar „surghiunul" 
mi-a prins bine ; jucind iarăși, 
mi-am dat seama că trebuie să 
apăr această șansă printr-o pre
gătire serioasă. • Acomodarea 
la Rapid este terminată 7 a Ter
minată. Existau și niște premise 
..afective favorabile, fiindcă cum
natul meu se numește Marin Ste- 
llan, iar tatăl soției mele, rapi- 
dist de o jumătate de secol, îmi 
împuia de mult capul să optez 
pentru culorile alb-vișinii. Dealt
fel, după ce am renăscut ca ju
cător la Metalul, sub mîna Iul 
Paul Popescu, o duzină de clu
buri mi-au făcut cu ochiul. Dar 
eu am venit la Rapid, în primul 
rînd din dorința de a juca în 
fața a 20.000 de oameni și de a 
mă antrena în fața a 500, cam 
tot atîția cîți veneau în Panteli- 
mon la meci, începind să fluiere 
după 10 minute dacă cumva Me
talul nu înscria pînă atunci. • 
Ce soartă întrevezi Rapidului 7 
• Antrenorii noștri, Lupescu și 
Pop, susțin că dacă terminăm 
turul cu 20 de puncte, după o 
pregătire de iarnă bună nimeni 
nu ne va putea opri să promo
văm. Gindesc că au dreptate, 
căci echipa are cam de pe acum, 
zic eu, valoarea unei divizionare 
A, plasată între locurile 5 și 10. 
De la mijloc in sus, mingea mer
ge ca pe sfoară, la apărare mal 
sînt bîjbîiell, dar toți jucătorii au .

încredere că se va corija și 
. ceastă lacună. Mărturisesc 

bucurie că dintre toți antrenorii 
pe care i-am avut nimeni nu m-a 
captivat ca Nicolae Lupescu. 
Face antrenamente intensive, care 
solicită fără să scrișnești din 
dinți, este și un pedagog bun. 
Am senzația că toți jucătorii, 
măcar de rușinea de a nu-1 de
zamăgi, sînt deciși să-l urmeze 
indicațiile • Proiecte personale 7 
In 1979, în Divizia A, In 1980... în 
echipa națională.

Ion CUPEN

a- 
cu

MECIUL
Partida de astăzi este cea de a 

36-a din palmaresul Iugoslaviei 
și României, prima avînd loc la 
3 Iunie 1922, la Belgrad : disputa
tă sub conducerea arbitrului aus
triac A. Retschury. întilnirea s-a 
încheiat cu victoria tricolorilor : 
2—1 (1—1), golurile noastre fi
ind opera lui Guga și Ronay. A 
fost meciul nr. 1 al naționalei 
României, care va disputa azi cel 
de-al 309-lea joc din Istoria sa.

De-a lungul celor 57 de ani 
care au trecut de la meciul nr. 
1 Iugoslavia — România, cele 
două formații s-au întîlnlt atît 
amical cît și în cadrul a diferite 
competiții, cum ar fi „Cupa Prie
teniei româno-iugoslave" (dispu
tată în perioada 1922—1937), Cupa 
Balcanică, Cupa Dunării, preli
minariile C.M. (din 1958 șl 1978), 
ale C.E. (ediția în curs de des
fășurare) sau în turneul final o- 
llmpic palmaresul lndicînd avan
taj de partea sportivilor noștri 
care au cîștigat 17 meciuri din 
cele 35 disputate, au terminat de 
5 ori la egalitate și au pierdut 
de 13 ori. Șl golaverajul este în 
favoarea noastră : 58—57.

Interesant de scos în evidentă 
că de multe ori victoria a suris 
echipelor care s-au deplasat, 
scorul fiind 8—6 în favoarea fot
baliștilor români. De opt ori au 
cîștigat reprezentanții noștri în 
Iugoslavia. După acel 2—1 din 
1922 de la Belgrad, au urmat

siv al echipei în momentul de 
față, potențial care, pe măsură 
ce formula de echipă se va 
contura, să devină o constantă, 
o garanție de succes în califi
cările pentru C. M. 1982“.

în scopul unei ofensive mai 
susținute și mai clare decit 
pînă acum, fiecăruia dintre 
componenții echipei i s-au atri
buit sarcini adecvate, cu pre
cădere lui Mulțescu, căruia îi 
va reveni rolul de conducător 
de joc principal.

Miljan Miljanici s-a decis a- 
supra „U“-lui pe care il va 
alinia miercuri după ultimul 
antrenament efectuat la Ko
ssovska Mitrovița. Opt dintre 
jucători au făcut parte din 
formația care, la 10 octombrie, 
a întrecut Spania la Valencia, 
ceea ce ne face să credem că 
reputatul tehnician posedă, de 
pe acum, un schelet de echipă, 
pe care finisează în continuare 
„formula ideală", aptă 
țină calificarea pentru 
dialul" din Spania, 
personalitățile echipei 
mără cunoscuții Surjak 
Șici, ultimul fiind cel 
înscris cîte trei goluri 
tidele. cu Italia (4—1) 
gentina (4—2). Ambii 
bucura, sperăm, de o 
specială din partea jucătorilor 
noștri. în sfîrșit, să mai spu
nem că la Kossovska Mitro
vița . preparativele de inaugura
re a noului stadion au fost în
cheiate, că buletinele meteoro
logice anunță pentru miercuri 
o vreme închisă (marți a plouat 
aici), dar care — nă
dăjduim — va fi cadrul unui 
joc deschis. Partida va începe 
la ora 15 (ora României) și va 
fi transmisă de posturile noas
tre

să ob- 
„Mun- 
Printre 
se nu- 
și Su- 
care a 

în. păr
ți Ar
se vor 
atenție

de radio și televiziune.
Gheorghe NlCOLAESCU

CLASAMENTUL „LA
1. Spania
2. Iugoslavia
3. România
4. Cipru

5 3 1
4 2 0
4 12
3 0 1

Nr. 309

ZI“
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t
4
4
1

două victorii la Zagreb (3—2 în 
1926 și 4—2 in 1931), trei victorii 
consecutive la Belgrad (2—1 .n 
1940, 1—0 în 1956 și 2—1 în 1964), 
acel 1—0 din 1971, de la Novi 
Sad și, ultima victorie, aceea de 
la Zagreb, din 1977 : 2—0. „Plavii" 
au cîștigat de șase ori, toate me
ciurile avînd loc Ia București : 
2—1 în 1923, 3 -0 în 1927. ■ “
1929, 1—0 în 1938, 3—1 în 
acel de neuitat 6—4, în 1977, 
stadionul Steaua. Se va 
ma și azi, la Kossovska 
Vița, această „specialitate" 7...

Partida de astăzi, care este cea 
de-a 34-a în „gestiunea Covaci" 
(bilanțul său : 33 13 8 12 56—45) 
va aduce la rampă următorul lot: 
PORTARI — Cristian I (23 ani
— 7 selecții), Bucu (23 — debu
tant) ; FUNDAȘI — Tilihoi (23
— 3), Sameș (28 — 28), Ștefănes- 
en (28 — 12), Nicoîae (24 — 1), 
Koller (26 — 5), Munteanu II (24
— 1) ; MIJLOCAȘI — Dinu (31 — 
70), Boloni (26 — 34), Augustin 
(24 — 3), Mulțescu (23 — 7) ; A- 
TACANTI — M. Răducanu (25 — 
5), Crișan (24 — 30), Bălăci (23
— 27), Cîrțu (24 — 1), adică 16 
jucători de la nouă echipe, cei 
mal mulțl de la Univ. Craiova 
(5), Dinamo (3), Steaua (2) șl 
cîte unul de la F. C. Argeș, Po
litehnica Iași, Gloria Buzău, Sp. 
studențesc, F. C. Baia Mare și 
A.S.A. Tg. Mureș.

3—2 în 
1947 și 
de pe 
confir- 
Mitro-



DEBUT DlflCIl Șl ANCAJANT Al HANDBAIIJIIII 
NOSTRU MASCUIIN ÎN ARINA INHRNAJIONAIĂ
• Vineri la Brasov : România - 

mina viitoare, la Boblingen ți

Pentru prima noastră repre
zentativă de handbal masculin 
startul în noul sezon interna
țional se va da vineri după-a- 
miază în Sala sporturilor din 
Brașov (ora 17,45), unde for
mația celor mai buni jucători 
de handbal din țara noastră va 
înfrunta (cu succes, sperăm...) 
reprezentativa Elveției. Adău
gind faptul că, în aceeași zi, 
la Varazdin, in Iugoslavia, se 
dispută partidele inaugurale ale 
primei ediții a Jocurilor Bal
canice și că numai peste dteva 
zile (la 9 și 11 noiembrie), du
pă confruntările cu Elveția, 
prima noastră selecționată va 
evolua, în R. F. Germania, la 
Boblingen și Munchen, în com
pania campionilor lumii, avem 
imaginea unui start rapid, in 
care handbaliștii noștri fruntași 
se află de la început în fața u- 
nor adversari de valoare, ceea 
ce impune — fără discuție — 
o abordare angajantă, deplină, 
cu toată răspunderea a acestor 
jocuri. Numai în acest fel vor 
putea crea ei și antrenorii loc 
o atmosferă optimistă, tonică 
și productivă la începutul dru
mului de muncă pentru o cit 
mai bună reprezentare'a hand
balului nostru masculin la Jocu
rile Olimpice de la Moscova.

Deci, ambele reprezentative 
de seniori ale țării debutează 
în arena internațională vineri 
după-amiază, sarcina mai grea 
avînd-o componenții primei 
echipe care, deși evoluează pe 
teren propriu, au totuși în față 

FLORIN GHEORGHIU CÎȘTIGĂTOR 
AL TURNEULUI DE LA NOVI SAD
belgrad, 30 (Agcrpres). Tur

neul internațional de șah de 
la Novl Sad s-a încheiat cu vic
toria marelui maestru român 
Florin Gheorghiu, neînvins de-a 
lungul întrecerii, cu un procentaj 
apreciabil ; 10 puncte din U po
sibile, cu 7 partide ciș tigaie și C 
remize. Șahlstuî român, noteaz* 
comentatorul de specialitate al 
agenției Taniug, a fost incontes
tabil cel mal puternic și cel mai 
bine pregătit competitor în tur
neul de la Novl Sad, confirmînd 
buna sa pregătire teoretică, ta
lentul său, un Joc nuanțat, ta 
funcție de adversar, o mare te- 
nacLtate. El a dovedit aceasta șl 
în ultima rundă cînd într-o pozi
ție ce părea greu de salvat în 
partida cu Sveșnikov a reușit, 
printr-o apărare foarte inventivi 
și exactă, să obțină remiza șl cu 
aceasta locul întîi în concurs.

Iată clasamentul final : 1. Flo
rin Gheorghiu (România) 11 
puncte ; 2—3. Gheller și Sveșni-

FINAL PALPITANT 
IERI, IN DERBYUL

DE HOCHEI
Dinamo - Steaua 4-3, 
in ultimele secunde!

Dominate de dcrbyul Dinamo— 
Steaua partidele etapei a 9-a a 
campionatului Diviziei A de ho
chei s-au încheiat cu victorii 
scontate. In partida care a po
larizat atenția tuturor iubitorilor 
acestui sport, adică aceea în ca
re se intîlneau 'deținătoarea titlu
lui, Dinamo București, și actuala 
lideră a clasamentului. Steaua» 
victoria a revenit Ia limită, in
tr-un final dramatic, primei for
mații, care în acest fel a trecut 
in fruntea clasamentului, acumu- 
lind 17 puncte față de 16 ale echi
pei Steaua, iată cîteva consemnări 
de la jocurile de ieri.

Dinamo — Steaua 4—3 (0—1, 
2—2, 2—0). Prima confruntare
dintre Dinamo și Steaua din ac
tuala ediție a campionatului a 
adus în tribunele patinoarului „S3 
August- peste 5 000 de spectatori, 
care au asistat la o partidă inte
resantă. Dinamoviștii au început 
partida cu... o eliminare de 2 mi
nute pentru faptul că nu au in
trodus pe gheață formația de În
cepere, înscrisă pe foaia de arbi
traj. Lesne de înțeles, deci, ten
siunea în care a început medul, 
dar totul s-a terminat fără ur
mări pe tabela de marcaj. In 
continuare, Steaua va domina, 
uneori foarte insistent. In ulti
ma parte a primei reprize (mia. 
15), profitînd de o greșeală a 
apărării adverse. Cazacu îl gă
sește liber în fata porții pe V. 
Huțanu și șutul acestuia din ur
mă nu greșește ținta, imediat 
după reluare (min. 23). Steaua 
Isi mărește avantajul : același 
Cazacu pasează la fel de inspi
rat de aceasta dată lui Prakab, 
care deviază pucul în plasă din 
apropiere. Condusă cu 2—0 Di
namo reacționează și în min. 26 
Axinte, la capătul unei frumoa-

Elveția (echipele A) • Sâptâ- 
Munchen: România - R.F.G.

o echipă redutabilă, care — no
ta bene — cu cîteva zile în ur
mă. în cadrul turneului inter
național de la Lucerna, a ținut 
în „șah“ puternica reprezenta
tivă a Uniunii Sovietice, deți
nătoarea titlului olimpic (20— 
20 !). Este ultimul, dar nu sin
gurul argument care pledează 
pentru ridicata valoare a re
prezentativei „Țării Cantoane
lor", socotită anul acesta drept 
marea revelație a competițiilor 
internaționale. Dar despre oas
peții noștri vom mai avea pri
lejul să vorbim. Deocamdată se 
cuvin cîteva cuvinte despre e- 
chipa României, aflată In pre
gătire chiar la Brașov (20—14 
și 20—19 cu selecționata se
cundă). Lotul de care dispun 
antrenorii Nicolae Nedef și 
Lascăr Pană este compus din 
jucători consacrați (Birialaa, 
Voina, Drâgănițâ, Grabovschi, 
portarul Munteanu), din alții 
care s-au impus mai recent 
(Stingă, Măricel Voinea, Du
rau, Bedivan, Folker, Boroș, 
Mironiuc) și din cîteva elemen
te tinere (cum sînt portarii 
Buligan și Neșovicî, pivoțil Va- 
silca și Feher, interul Vasila- 
che). Este o încercare de a 
reuni în prima selecționată a 
țării tot ce a arătat mai bun 
campionatul nostru, încercare 
ce — sperăm — vineri la 
Brașov și duminică la Bucu
rești, în cele două partide cu 
Elveția, va fi încununată de 
succes.

Călin ANTONESCU

kov (U.R.S.S.) > puncte; 4. GU- 
goricl (Iugoslavia) 1 puncte : 5—«. 
Bella vskl (U.R.S.S.). Kurajița 
(Iugoslavia) 7J puncte ; 7. Kaaak 
(R.D.G.) 7 puncte ; 8. Popovld
(iugoslavia) 6.S puncte ; S—H. 
Farago (Ungaria), Browne 
(S.U.A) 6 puncte ; IL TUikovkd
(Iugoslavia) S puncte : 11—14.
Bojkovlcl, Buljovcid (iugoslavia)
3.5 puncte ; 14. Dezze (Iugoslavia)
4.5 puncte.

La terminarea turneului, Florin 
Gheorghiu a declarat ziariștilor : 
„Stat satisfăcut de felul cum am 
jucat ta acest turneu la care au 
participat cîțiva reputați mari 
maeștri. Această victorie îmi în
tărește încrederea că mal pot 
face încă progrese. Am intuit po
sibilitatea succesului la jumăta
tea concursului ctad marele 
maestru sovietic BellavskL. un sa
blat excepțional, a pierdut contac
tul cu plutonul fruntaș. Am avut 
o serie foarte bună ta finalul 
turneului”.

îat& primul gol al meciului : Vasile Huțanu a reluat in plasă pe 
sub portarul dinamovist, in timp ce Pană (15) nu poate interveni

se acțiuni personale, șutează sur
prinzător, înșelîndu-1 pe portarul 
Netedu. Nu peste mult timp 
(min. 32), cînd Dinamo se afla 

în inferioritate numerică, Cazacu 
reface diferența de 2 goluri în 
favoarea echipei Steaua, înscriiind 
la capătul unui contraatac. Două 
minute mal tlrziu dinamoviștii 
se apropie din nou, Costea fruc
tifică o foarte bună pasă a lui 
Axinte Și cea de a doua repriză 
se încheie cu scorul de 3—2 pen
tru steaua. Ultima parte a tn- 
tîlnirii este șl cea mai frumoasă. 
Ambele echipe suportă eliminări, 
dar nici una nu reușește să-și 
valorifice respectivele superiori
tăți numerice. Se pare că Steaua 
a socotit conturile încheiate prea 
devreme, scăzind ritmul în timp 
ce Dtnamo l-a accelerat Șl ast
fel în min. 58 Costea a reușit 
egalarea (3—3), iar cu 30 de se
cunde înainte de sfirșit tot el 
înscrie golul victoriei. intr-un 
moment ta care spectatorii înce
puseră să pârâseascâ patinoarul.

Au arbitrat bine S*. EnHv 
(București) la centru, ajutat de 
G. Tașnadl șl T. Szabo (ambii 
din Miercurea Ciuc).

Valeriu CHIOSE
S.C. Miercurea Ciue — Dunărea 

Galați 10—5 (3—0, 4—L 5—4). Fără 
să forțeze, localnicii — avind un 
avantaj mare încă din prima re
priză — nu au mal insistat, dînd 
posibilitate gălățenilor să echili
breze Jocul In ultima lui oarte.

TfflSMÂNil DE IA STEAUA 
ÎNVINGĂTORI ÎN SIRIA

La sflrșltul săptămînll trecute, 
echipa de tenis a clubului Steaua 
a întreprins un turneu In Siria, 
jucînd cu selecționata țârii gaz
dă la Damasc și Holms. In am
bele întilnirl, bucureștenil au cîș- 
tlgat cu același scor (3—0). Re
zultate tehnice : Stănescu — Chu- 
kri 6—1. 1 6, 6—0 i Hărădău — 
E. Murad 6—1, 6—2 ; Mirza —
Hasan 6—0, 6—2 ; Țiței — F. Mu
rad 6—3, 6—l ; Stănescu — Ma- 
zzer 6—2. 5—4 ; Hărădău — Na
ser 5— L 5—4.

PREGĂTIRI PENTRU C. M. DE GIMNASTICĂ
Gimnaștii japonezi se pregă

tesc intens in vederea campio
natelor mondiale care vor a- 
vea loc intre 3 și 9 decembrie 
în orașul american Fort Worth, 
din apropiere de Dallas. în 
fruntea echipei se află Shigem 
Kasamatsu, campion al lumii 
în 1974 și Eizo Kenmotsu. Din 
formație mai fac parte Koji 
Kajiyama, Nobuyuki Tajitani, 
Koji Gushiken, Koichi Okamura 
și Toshiomi Nihiki. Ultimii trei 
selecționați sînt debutanți la 
campionatele mondiale.

Forul japonez de specialitate 
a alcătuit, de asemenea, e- 
chipa feminină care are in 
componență următoarele spor
tive : Kano Nozawa, Sakiko 
Nozawa, Ayako Akaba. Maki 
Matsuta, Kakuto Ozakari, Yu- 
ka Hyuga și Toshika Anami.

★
Federația de gimnastică a 

S.U.A. a anunțat componența 
loturilor pentru C.M. de la 
Fort Whorth (Texas) : FEMI
NIN — Marcia Frederick, rjm- 
pioană mondială in proba de 
paralele, Kathy Johnson, Lesly 
Pyfer, Rhonda Schwandt, Cris
ta Canary, Lesly Russo și 
Susy Kellems ; MASCULIN ; 
Kurt Thomas, deținătorul ti
tlului mondial la sol, Bart Con-

CONCRESUL EfBERATIEI 
ASIATICE DE CICLISM
Congresul federației asiatice de 

ciclism, întrunit la Kuala Lum
pur, a decis ca ai 14-lea cam
pionat de ciclism al Asiei să se 
desfășoare In anul 1931 in Tal- 
landa. In ceea ce privește com
petițiile feminine și de juniori 
s-a hotărit ca acestea să se dis
pute tacă sub formă de Între
ceri demonstrative.

Congresul l-a ales în funcția 
de președinte al federației pe 
Datuk Seri Syed Kechlk (Mala- 
yezla). Au fost primite ca noi 
membre federațiile de speciali
tate din Siria, Arabia Saudit* 
șl Emiratele Arabe Unite. eu 
acestea numărul țărilor afiliate 
ajungînd la 22.

Foto : Dragoș NEAGU
Au Înscris : Horvat 2, E. Antal 
2, Gereb 4, Bartalis, Todor, De
meter și Szentes — S.C. Miercurea 
Ciuc, Vișan 3, Andrei 4 — Du
nărea. Au condus A. Biro (Tg. 
Mureș) la centru, J. Becze 
(București) și L. Petraș (Miercu
rea Ciuc) la linii.

Unirea Sf. Gheorghe — Metalul 
Rădăuți 12—2 (3—0, 5—3, 4-0).
Meciul a fost dominat categoric 
de Jucătorii de la Unirea, care pe 
lingă golurile marcate au mal 
beneficiat șl de alte multe ocazii, 
pe care le-au ratat. Autorii 
punctelor : Csata 3, Ungureanu 4, 
Both 2, Ugron, Kemenessy, Du
mitru, Lucaks și Vlad pentru În
vingători, respectiv Bandas n șl 
Sfichl. Arbitri : Radu Cristescn 
(București) la centru, ajutat de 
Dinu Mihail (București) și Zoltan 
Toth (Miercurea Ciuc).

Vaier PAȘCANU, coresp.

Astăzi programul Jocurilor este 
următorul, la Miercurea Ciuc, de 
la ora 14,45 : Unirea Sf. Gheorghe 
— Metalul Rădăuți și de la. ora 17: 
S.C. Miercurea Ciuc — Dunărea 
Galați, iar la București de la 
ora 18: Dinamo — Steaua. înain
tea partidei de la București, clu
bul steaua organizează o festi
vitate cu prilejul retragerii din 
activitatea competițională a 
maestrului emerit al sportului 
Dezlderiu Varga și a maeștrilor 
sportului Alexandru Bucur și 
Vaslle Popa.

A FOST ALCĂTUITĂ ECHIPA DE BOX A ROMÂNIEI 
PENTRU DUBLA ÎNTilNIRE CU FORMAJIA R.D.G.

Pregătirile lotului nostru re
prezentativ de box în vederea 
dublei confruntări cu selecțio
nata R. D. Germane se apropie 
de sfirșit. Sub îndrumarea u- 
nui colectiv de antrenori, con
dus de secretarul federației. 
Dumitru Ciobotaru, pugiliștii 
noștri fruntași au urmat un 
scurt program de antrenamente 
intense, care au vizat obținerea 
celei mai bune forme sportive 

ner, Larry Gerard, Tim Lafieur, 
Jim Hartung.

★
In vederea participării la 

campionatele mondiale de gim
nastică, echipele Bulgariei vor 
efectua un stagiu de pregătire 
ta Mexic. Cu începere de Ia 
10 noiembrie, timp de trei săp- 
tămini, gimnaștii și gimnaste
le bulgare se vor antrena la 
centrul olimpic mexican din 
Ciudad de Mexico.

HOTĂRlRI IMPORTANTE PENTRU
MIȘCAREA SPORTIVĂ A R. P. CHINEZE

La ultima reuniune a Comi
tetului Executiv al Federației 
Internaționale de Fotbal Aso
ciație, ținută nu de mult la 
Ziirich, cu un vot pe deplin 
semnificativ s-a hotărit reinte
grarea federației de fotbal din 
Republica Populară Chineză in 
acest organism reprezentativ al 
fotbalului mondial. Iar recent, 
într-o consecuție grăitoare, la 
reuniunea de la Nagoya a Co
misiei Executive a Comitetului 
Internațional Olimpic s-a deda 
repunerea în drepturi a Comi
tetului Olimpic Chinez, ceea 
ce vine să recunoască și pe 
plan sportiv o realitate com
plexă și certă a lumii contem
porane. Pentru că, așa cum 
sublinia secretarul general al 
Comitetului Olimpic Chinez, 
Song Zhong, „recunoașterea de 
către C.I.O- a Comitetului 
olimpic chinez ca reprezentant 
al întregii Chine și a comitetu
lui olimpic chinez din Taipei 
ca o organizație provincială a 
Chinei, nu numai că reflectă 
faptul că există numai o sin
gură Chină in lume, dar ia în 
considerație și realitatea din 
Taiwan. Hotărirea de la Na
goya va permite participarea 
tuturor sportivilor chinezi la 
viitoarele J.O. de iarnă și de 
vară*. Dealtfel, 120 de țări ale 
lumii au recunoscut că Taiwa- 
nul este o parte a Chinei, a a- 
cestei țări de 900 de milioane 
de locuitori, iar in prezent or
ganismele sportive din R.P. 
Chineză sînt membre a 13 fe
derații olimpice și, în total, a 
21 de organisme sportive inter
naționale.

Apreciind hotărirea F.I.F.A.

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
CICLISM • înaintea ultimelor 

24 de ore In „curea de șase zile“ 
de la Frankfurt pe Main conduce 
perechea Rene Pljnen (Olanda)
— Walter Braun (R. F. Germa
nia).

HANDBAL • Competiția femi
nin* de la Budapesta a fost clș- 
tlgat* de reprezentativa Ungariei
— Ml p, urmat* ta clasament de 
Cehoslovacia — * p, R.F. Germa
nia — 5 p, R.S.S. Azerbaidjan* — 
4 p. Olanda — 4 p și Franța — 
0 p. Rezultate Înregistrate ta ul
tima zl a turneului : Cehoslova
cia — R.F. Germania 13—12. Un
garia — Franța 26—14. R.S.S. A- 
zerbaidjan* — Olanda 15—1*.

HOCHEI . La Teplice, meciul 
amical dintre selecționatele de 
juniori ale Cehoslovaciei și R.D. 
Germane s-a încheiat cu victoria 
gazdelor : 5—4.

MOTO • Concursul pentru clasa 
750 cmc de la Brands Hatch (An
glia) a revenit englezului Barry 
Sheene („Suzuki").

PATINAJ . In concursul inau
gural de patinaj viteză de la 
Sverdlovsk, proba feminină de 
500 m a fost cîștlgată de Tatiana 
Tarasova — 43,80. în concursul 
masculin, Anatoli Medenikov a 
cîștțgat proba de 500 m cu 39.84, 
iar Vladimir Lobanov a fost cro
nometrat pe 1 500 m cu 2:02,98. • 
Concursul de patinaj artistic de 
la Tokio s-a Încheiat cu proba 
individuală feminină, în care vic
toria a revenit sportivei nipone 
Emi Watanabe, cu 107.42 p. Proba 
de dansuri a fost cîștlgată de pe
rechea sovietică Irina Moiseeva — 
Andrei Minenkov — 78,46 p.

SCRIMA . Competiția feminină 

înaintea meciurilor cu puterni
ca formație a R. D. Germanei

In momentul de față, echipa 
care va face deplasarea a fost 
stabilită. Antrenorii Ion Popa 
și Dumitru Ion s-au oprit asu
pra unui lot de 15 boxeri, din 
rindul cărora vor lipsi cîțiva 
titulari î Tiberiu Cucu (pană) 
și Florian Livadaru (semiușoa- 
ră) — accidentați, iar Vasila 
Gîrgavu este oprit de regula
ment să urce pe ring, în urma 
k.o.-ului suferit, în finala 
turneului T.S.C. Berlin, la în
ceputul lunii octombrie. In a- 
ceste condiții, miine vor pleca 
spre Rostock următorii boxeri : 
Dumitru Șchiopa (semimuscă). 
Daniel Radu (muscă), Teodor 
Dinu și Ionel Panaite (cocoș),' 
Gheorghe Oțele» (pană). Paid 
Căpriceanu și Viorel Ioana 
(semiușoară), Dragomir Hie 
(ușoară), Ionel Budusan (semi
mi jlocie), Marcel Sîrba (mij
locie mică), Valentin Silaghi si 
Gheorghe Butnaru (mijlocie), 
Georgică Doniej (semigrea), 
Ion Cemat și Teodor PîrJol 
(Crea).

de a reprimi în cadrul acestui 
for, după o absență de 21 de 
ani, fotbalul din R.P. Chineză, 
He Zhenliang, secretarul gene
ral .al Comitetului pentru Cul
tură Fizică și Sport din R.P. 
Chineză, a declarat că „această 
hotărîre este importantă atit 
pe plan sportiv cit și pe cel. 
mai cuprinzător, al relațiilor 
prietenești între popoare. 
F.I.F.A. a dat lumii sportive 
un exemplu de realism, fapt 
ce va avea, desigur, repercu
siuni asupra disciplinelor spor
tive unde nu sintem încă recu- 
noscuți. Nu putem spune că 
China se va califica in turneul 
final al CM. de fotbal 1982 din 
Spania. Dar putem spune că 
vom face tot ce e posibil in 
acest sens".

Dealtfel, echipa reprezentati - 
vă a R.P. Chineze — care în 
preliminariile C.M. 1982 face 
parte din grupa a IV-a din A- 
sia-Oceania, alături de Hong 
Kong, Makao, R.P.D, Coreeană, 
Japonia și Singapore, a efec
tuat in acest an un lung tur
neu peste hotare. Fotbalul 
se află, ca afluență de public, 
in marea țară asiatică, pe lo
cul doi. iar ca număr de prac- 
ticanți după baschet, tenis de 
masă, natație și volei- în unele 
regiuni, insă, ca de pildă Can
ton și Talien, se poate spune 
că toată lumea joacă fotbal. 
Campionatul național reunește 
12 echipe și, după cum au sub
liniat factorii cu responsabili
tăți din sportul chinez, federa
ția de fotbal va depune toate 
eforturile pentru dezvoltarea 
acestei populare discipline 
sportive.

de floretă de la Frankfurt pe 
Main a fost cîștigatâ de scrlme- 
rele Ingrid Bischoff (R.F.G.) șl 
Zsuzsa Kovacs (Ungaria) — cu 
cite 15 v.

TENIS • La Beijing se desfă
șoară meciul amical dintre echipa 
R. P. Chineze și o selecționat* 
din Singapore, care întreprinde 
pentru prima oară un turneu In 
această țarâ. în toate partidele 
au clștigat sportivii chinezi. Re
zultate : simplu bărbați : Xu Mel
lin — Jerry Koh 6—0, 6—1 ; Liu 
Shuhua — Albert Teo S—1, 6—0 ; 
simplu femei : Jiang Huizhl — 
Carolina Young 6—0, 6—0. . La 
Guayaguil (Ecuador) ta „Cupa 
Davis- ; Brazilia — Ecuador 3—4. 
• Primele partide In turneul de 
la KSln : Gorman — Tom Gulli- 
kson 6—4, 6—4 ; Docherty — Kary 
6—7, 7—6, 7—5. • La Paris. Solo
mon 1-a tavins cu 6—3, 6—2 pe 
Krulewltz. iar Bengtsson a dispus 
eu 5—7, 6—3, 6—3 de Nagelsen.

MECIURI
DE EOIDAL

• Echipa S.U.A. și-a încheiat 
turneul în Europa, cu meciul de 
la Dublin, unde a pierdut cu 
2—3 în fața Irlandei. Din cele 9 
meciuri susținute, selecționata 
americană a obținut 5 victorii.
• In afara meciului dintre Iugo

slavia și Romania, în prelimina
riile C.E., astăzi mai sînt pro
gramate partidele Bulgaria — 
Danemarca și U.R-S.S. — Finlan
da. Mîine, o nouă partidă în C.E. : 
Portugalia — Norvegia.


