
La invitația tovarășului

NICOLAE CEAUSESCU
ieri a început vizita tovarășului
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IOSIP BROZ TITO

La sosire, Intr-o ambianță sărbătorească, 
plină de entuziasm, mii de bucureșteni 
au ovaționat pe cei doi președinți, scandlnd 

cu însuflețire „CEAUȘESCU-TITO!“
Vineri, 2 noiembrie, a înce

put vizita oficială de prietenie 
pe care, la invitația tovarășului 
Nicolae Ceaușcscu, 
general al Partidului 
Român, președintele 
Socialiste România, o 
de în tara noastră 
Iosip Broz Tito.
Republicii Socialiste Federative 
Iugoslavia, președintele Uniunii 
Comuniștilor din Iugoslavia.

Această nouă întîlnire dintre 
tovarășii Nicolae Ceaușeșcu șl 
Iosip Broz Tito se înscrie in 
cronica tradiționalelor legături 
de prietenie și colaborare româ- 
□o-iugoslave ca un moment de 
majoră semnificație, menit să 
dea un nou impuls și o mai 
mare amploare relațiilor din
tre Partidul Comunist Român 
și Uniunea Comuniștilor din 
Iugoslavia, dintre România Și 
Iugoslavia, in interesul reciproc, 
al cauzei generale a socialismu
lui și păcii. Sentimentele de 
stimă, prețuire, solidaritate șl 
întrajutorare ce stau la baza 
raporturilor statornicite intre 
popoarele noastre și-au găsii o 
elocventă expresie in primirea 
plină de căldură și entuziasm 
făcută înaltului oaspete iugo
slav.

Ceremonia sosirii s-a desfă
șurat pe aeroportul Otopeni.

La ora 11.30 aeronava prezi
dențială. escortată de avi
oane cu reacție ale forțelor 
noastre armate, a aterizat.

I.a coborirea din avion, pre
ședintele Iosip Broz Tito a fost 
salutat cu eăldură și prietenie 
de tovarășul Nicolae Ceaușcscu. 
Cei doi conducători de partid 
și de stat și-au strins îndelung 
miinile, s-au îmbrățișat priete
nește.

Un grup de pionieri au ofe
rit flori ......................
Ceaușcscu 
Broz Tito.

O gardă 
on »ml.

Au fost 
stat ale Republicii 
Federative Iugoslavia și

secretar 
Comunist 

Republicii 
întreprin- 
tovar&șul 

președintele

tovarășului Nicolae 
și tovarășului Iosip 
militară a prezentai

intonate imnurile de 
Socialiste 

________ _____  ,1 Re
publicii Socialiste România. In 
semn de salut au fost trase 21 
de salve de artilerie.

Tovarășul Nicolae Ceaușcscu 
și tovarășul Iosip Broz Tito 
au trecut in revistă garda de 
onoare*

Miile de bucureșteni aflat! 
pe aeroport iau parte cu entu
ziasm la reintilnirca plină do 
căldură și prietenie dintre cei

doi șefi da (tai, geandind mi
nute in șir „Ceaușeocu—Tito F, 
aclamind ca putere pentru 
prietenia dintre popoarele ro
mân și iugoslav.

In aplauzele entuziaste ale 
cetățenilor Capitalei veniți să-1 
iniimpine pe înaltul sol al po
porului iugoslav prieten, to
varășul Nicolae Ceauș eseu și 
tovarășul Iosip Broz Tito au 
luat loc intr-o mașină escor
tată de motocicliști, indreptîn- 
du-se spre reședința rezervată 
înaltului oaspete.

Aceeași ambianță sărbăto
rească, plină de entuziasm, 
domnește pe întregul traseu, 
de-a lungul căruia sint arbo
rate drapelele de stat alo ce
lor două țări. Numeroși locui
tori ai Bucureștiulul ovațio
nează cu însuflețire pe cei doi 
președinți,, exprimindu-și satis
facția pentru această nouă în- 
tilnire dintre conducătorii 
României șl Iugoslaviei, atașa
mentul deplin față de politica 
înțeleaptă, clarvăzătoare pro
movată de partidul șl statal 
nostru, în scopul înfăptuirii 
idealurilor de pace, progres, 
colaborare și Înțelegere in lume. 
Tovarășul Nicolae Ceaușeșcu și 
tovarășul Iosip 
răspuns cu 
manifestări 
tenie.

Pe marile 
coloana oficială, in Piața Scin- 
teii, la Arcul de Triumf, in 
Piața Victoriei, în Piața Avia
torilor, cei doi conducători de 
partid și de stat slut salutați cu 
îndelungi aplauze, eu puterni
ce urale și ovații.

★
La Palatul Consiliului de 

Stat au Început, vineri, 2 no
iembrie, convorbirile oficiale 
între t tovarășul Nicolae 
Ceaușeșcu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii So
cialiste România, și tovarășul 
Iosip Broz Tito, președintele 
Republicii Socialiste Federative 
Iugoslavia, președintele Uniu
nii Comuniștilor din Iugo
slavia.

Convorbirile prilejuiesc — ți 
de această dată — un deschis 
și rodnie schimb de păreri pri
vind preocupările actuale și de 
perspectivă ale Partidului Co
munist Român și Uniunii Co-

Broz Tito au 
cordialitate acestor 
de stimă și prie-
artere străbătute de

(Continuare ta pag. a 8-a)
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Noi forțe pe harta sportului de performanță românesc: BACĂUL
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,La oglindă" tinerele gimnaste de la C.S. Școlar, pregătite de 
Maia și Mircea Bibere

Întregul nostru popor 
înlîmpină cu entuziasm, 
cu remarcabile realizări 

cel de al XII-lea Congres al 
partidului. întreaga noastră 
patrie socialistă trăiește o peri
oadă de puternică eferves-

cență creatoare. fiecare zi 
care ne apropie de mare
le eveniment adăugind noi 
succese bilanțului-record pen
tru întreaga ei istorie. Con
duși de partid, punînd neabătut 
în practică prețioasele indicații

NICOLAE
mun- 
obțin

devo
ta

ale tovarășului 
CEAUSESCU, oamenii 
cii de la orașe și sate 
noi și noi realizări.

Tineretul și-a pus cu
tament mintea și brațele 
slujba nobilelor idei, adueîn- 
du-și prin muncă prinosul de 
recunoștință pentru minunatele 
condiții ce-i stat oferite. Unii 
dintre tinerii noștri, dolati pen
tru aceasta, luptă cu aceeași 
abnegație pentru continua creș
tere a prestigiului sportiv in
ternațional ai României socia
liste, cucerind cununi de învin
gători în confruntări de mare 
anvergură. Sînt tineri crescuți 
la școala sportului românesc.

Hristache NAUM

(Continuare în pag. a 2-a)

Mi ine, in intreaga fără

DACIADA“ LA STARTUL ETAPEI DE IARNĂ
99

„Daciada", organizată din ini
țiativa tovarășului NICOLAE 
CEAUȘEȘCU, secretarul gene
ral al partidului, președintele 
României, intră într-o nouă fa
ză : mîine. în întreaga țară, se 
va da startul întrecerilor eta
pei de iarnă.

Etapa de vară a „Daciadei" 
s-a încheiat cu succese remar
cabile, atît in sportul de masă, 
cît și în cel de performanță. 
Așa cum s-a subliniat la re
centa plenară a Consiliului Na
țional pentru Educație Fizică 
și Sport, s-au obținut realizări 
însemnate în extinderea carac
terului de masă al educației 
fizice și sportului, circa o pa

Astăzi, etapa a 13-a a Diviziei A de fotbal

REPREZENTANTELE
CLASAMENTUL

12 6 3 3 24-15 15 
12 6 3 3 21-14 
12 5 4 3 18-10 
12 5 4 3 17-11 
12 4 G 2 16-15 
12 6 2 4 8-8
12 G 1 5 22-18 13 
12 G 1 5 15-15 13 
12 5 2 5 19-15 12 

OG 15-14 12 
2 
2
1
1 
1

4 2 G
12 2 3 7
12 3 0 9

1. STEAUA
2. Univ. Craiova
3. Dinamo
4. C.S. Tirgovlște
5. S.C. Bacău
6. Jiul
7. F.C. Baia Mare
3. A.S.A. Tg. M. 
3. „Poli" Tlm.

10. „U« Cluj-Nap.
11. F.C. Scornlcești
12. F.C.M. Galați
13. Sportul stud.
14. Chimia Rm. V.
15. Polit. Iași 
ÎS. F.C. Argeș
17. Olimpia S. M.
13. Gloria Buzău

15
14
14
14
14

NOASTRE IN CUPELE EUROPENE 
SUSȚIN REPETIȚII CU PUBLIC

trime din populația țării parti- 
cipînd la ample acțiuni desfă
șurate sub genericul „Dacia
dei", creîndu-se toate condiți
ile ca în anul care vine să 
se îndeplinească și să se depă
șească cifrele prevăzute în 
Programul de dezvoltare a ac
tivității de educație fizică și 
sport pe perioada 1976—1980, 
aprobat de Comitetul Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R. E- 
tapa care s-a încheiat a ofe
rit cîmp larg de desfășurare 
sportului de masă, punînd în 
valoare numeroase inițiative pe 
plan organizatoric, de la nive
lul unităților de bază din ca
drul asociațiilor sportive la 
nivel județean și național, cum 
au fost Cupele pe ramuri de 
producție. „Festivalurile spor
tului muncitoresc". „Cupa 
UNCAP“, „Crosul tineretului" 
etc, accentuîndu-se pe forme
le larg accesibile, pe tradițiile 
locale, menite să atragă la

practicarea sistematică a edu
cației fizice și sportului între
gul tineret, masele largi ale 
oamenilor muncii.

Experiența acumulată în 
etapa de vară a „Daciadei* de 
către organele și organizațiile 
cu sarcini și atribuții în dome
niul sportului, ca și cea a 
sportivilor înșiși dovedește că 
„Daciada" constituie principala 
cale în îndeplinirea Programu
lui de dezvoltare a mișcării 
sportive, fiind, totodată, che
zășia bunei desfășurări a eta
pei care începe. Trebuie să 
arătăm, totodată, faptul că au 
mai existat multe lipsuri și 
neajunsuri, manifestări de for
malism și festivism în organi
zarea unor acțiuni sportive, in
suficientă preocupare — pe 
alocuri — pentru continuitatea

(Continuare in pag. a 3-a)

In „Cupa României*» la gimnastică
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• Noua „lanternă roșie" primește vizita uneia dintre 

performerele etapei precedente • Boloni, Bozeșan și 
compania îi vor da, oare, prilejul lui Coman să se 
remarce în fața atîtor telespectatori ? • Dinamo, cu 
gîndul la Eintracht, F.C.M. Galați, cu gîndul la... cla
sament • Va putea Jiul să recupereze la Craiova 
punctul pierdut acasă, cu o săptămînă în urmă ? 

un antidot suficient pentru 
tehnica excelentă a lui M. 
Răducanu ? • Olimpia
Satu Mare, prinzînd „gus
tul punctelor", îșî va vinde, 
se pare, scump pielea pe 
malul Oltului • Viorel 
Mateianu fața în față cu 
Mircea Rădulescu, sau 
duelul a doi antrenori ai 
„noului val" • La lași, un 

/derby moldovean de tradi
ție • Examen sever pentru 
F.C. Argeș în orașul stu
denților timișoreni.

• Elanul „șepcilor roșii",

MECIURILOR
- F.C. SCORNICEȘTl
- C.S. T1RGOVIȘTE

televizat)
- F.C.M. GALAȚI

Dlnamo)
- JIUL
- „U* CLUJ-NAPOCA

Steaua)
- OLIMPIA SATU MARE
- SPORTUL STUDENȚESC
- S.C. BACĂU
- F.C. ARGEȘ

excepția aceluia de Ia Timișoara

Rm. Vilcea : 
Baia Mare : 
lași: 
Timișoara :

Meciurile Încep la ora 14, cu 
— programat la ora 13,30.

OINAMO SI TEODORA UNGOREANU CiȘTIGATORI
Kurt Szilicr conduce după exercițiile impuse 

in campionatul național al seniorilor

I

i

I

CLUJ-NAPOCA, 2 (prin te
lefon). Programat în ultim-.il 
moment în acest frumos oraș, 
concursul republican de gim
nastică sportivă pentru desem
narea campionilor naționali la 
individual și pe echipe la mas
culin, ca și cîștigătoarele „Cu
pei României" la feminin, a 
stîrnit aici un interes major, 
iubitorii de sport din orașul de 
pe Someș dovedindu-se încă 
o dată consecvenți și pasionați 
de spectacole sportive de bună 
calitate. Și nu s-ar putea spu
ne că gimnaștii si gimnastele 
noastre nu au răsplătit aștep
tările spectatorilor. Atît fe
tele. cît Șl băieții au oferit nu
meroasei asistențe destule mo
mente de ridicată ținută spor
tivă. execuții valoroase, promi
țătoare de prestații și mai bu
ne în grelele examene competi- 
ționale care-i așteaptă in luna 
decembrie.

Fără îndoială, întrecerea băie
ților a fost urmărită cu mal 
mult interes, ea avînd cu prio
ritate un caracter de verificare 
și selecție a viitorilor compo- 
nenți ai echipei reprezentative. 
Exercițiile impuse prezentate 
vineri după-amiază, care de a- 
tîtea ori au o însemnătate deo
sebită la marile competiții, au 
dovedit că în perioada pregăti
toare sportivii noștri au lucrat 
cu seriozitate la însușirea co
rectă a elementelor dificile si 
le-au prezentat la un nivel ce 
poate fi apreciat ca mulțumitor, 
dacă avem în vedere că la dis
poziția antrenorilor ți sportivi
lor se mai află încă o lună de 
zile pentru ultimele preparative 
șl retușuri în vederea campiona
telor mondiale. După exerci-

Constantin MACOVEI

(Continuare ta pag. a 6-a)



(Urmare din pag. D

împreună cu toate celelalte 
componente ale vieții noastre, 
sportul a cunoscut în anii din 
urmă un impresionant avînt. 
El are la bază contribuția tot 
mai consistentă pe care și-o a- 
duc cluburile și asociațiile spor
tive din întreaga tară, munca 
tot mai intensă a antrenorilor 
și sportivilor, totul pe fondul 
creșterii bazei materiale, al 
condițiilor tot mai bune oferi

15 titluri naționale și 76 de „tricolori"
O afirmație se impune a fi 

argumentată. Așadar, prin ce 
se dovedește a fi Bacăul una 
dintre noile forțe ale mișcării 
noastre sportive ?

In primul rind, prin marele 
număr de formații care acti
vează in diviziile naționale : 7 
in Divizia A (fotbal, handbal, 
volei și lupte), 4 în Divizia B 
(atletism, rugby, șah, baschet), 
2 în Divizia C și 11 în campio
natele naționale de juniori — 
ca bază a sportului de perfor
manță ; apoi, prin cele 15 ti
tluri de campioni ai României 
(la jocuri sportive și sporturi 
individuale) cucerite în pri
mele nouă luni ale acestui an 
— care reflectă apartenența la 
elita sportului românesc, pre
cum și prin cele două medalii 
obținute la J.M.U. — reprezen
tând intrarea în circuitul valo
rilor internaționale ; in sfîrșit, 
prin selecționarea a 9 sportivi 
în loturile olimpice și a altor 
67 în reprezentativele Româ
niei, care înseamnă, de fapt,

în frunte s-au aflat în permanență comuniștii
Desigur, drumul spre locurile 

de frunte ale sportului româ
nesc n-a fost ușor. In reconsti
tuirea lui l-am avut drept 
„ghid“ pe profesorul Mihai 
Grigoraș, unul dintre cei care 
au contribuit la ridicarea noii 
cetăți a sportului românesc. Cu 
vreo două decenii în urmă, el 
termina cursurile I. E. F. S. 
Proaspătul profesor nu și-a pus 
ochii pe... Capitală și nici pe 
vreun oraș cu tradiții în ale 
sportului. A cerut să se întoar
că în Bacăul său, acolo unde 
sportul abia prindea rădăcini, 
acolo unde se simțea nevoia 
sprijinului și entuziasmului u- 
nor oameni tineri. A urcat rind 
pe rind treptele, împreună cu 
întregul sport băcăuan, ajun- 
gînd prim-vicepreședinte al 
Consiliului județean pentru e- 
ducație fizică și sport. Pentru 
comunistul Mihai Grigoraș to
tul este limpede : „Mai întîi au 
fost oamenii — ne spune el. 
Comuniști cu inimi de spor
tivi, oameni învățați să desțe
lenească, să înfrunte greul și 
să-1 biruiască. Au pus umărul, 
au muncit fără preget, și-au 
frînt orgoliul pentru ca vedetă 
să devină sportul. Baza mate
rială a susținut eforturile una
nime. iar crearea secției de e- 
ducație fizică a Institutului de 
învățământ superior a dat fun
dament științific întregii acti
vități. Aș spune că hotărîtoa- 
re au fost calmul și răbdarea, 
abnegația cu care s-a muncit. 
Am dorit și noi, oameni sîn- 
tem, ca performanțele să vină 
imediat, ca Bacăul să se inalțe

Nu atît pentru astăzi cit-mai ales-pentru mîine
Admirăm de mai bine de o 

oră macheta „Complexului 
sportiv 23 August". Iată, sta
dionul de 20 000 de locuri (in 
momentul de față se lucrează 
la mărirea capacității lui cu 
încă 10 000), Sala sporturilor cu 
2 000 de locuri, cele patru te
renuri de fotbal pentru antre
namente și instruirea copiilor, 
cele 16 terenuri de tenis, tere
nurile de handbal, volei și 
baschet, spațiile de joacă pen
tru copii („special le-am ame
najat între terenurile de sport; 
să învețe copiii de la această 
vîrstă unde se află complexul 
sportiv, să se obișnuiască nu 
numai cu locul, ci și cu fap
tul că tineretul trebuie să facă 
sport"). Bazinul de înot de di
mensiuni olimpice și sala de 
atletism cu pistă circulară de 
200 m sînt in construcție, iar 
căminul sportivilor, comple
xul de refacere, sala de bow
ling, sala de antrenament pen
tru lupte, box și haltere, pa
tinoarul artificial și arena de

I~c5 forțe pe harta sportului de performanță românesc: BACĂUL

LA BAZA TUTUROR SUCCESELOR: ATITUDINEA COMUNISTĂ 
A OAMENILOR, SÎRGUINȚA LOR, EFICIENȚA MUNCII!

te de partid și de stat mișcării 
sportive.

între noile și veritabilele ci
tadele ale sportului din țara 
noastră se numără și orașul 
BACĂU. Moldova. altădată 
cvasiinexistentă pe harta spor
tului românesc, are astăzi o 
pondere crescîndă în bilanțul ^de 
succese ’al „tricolorilor". Bacăul 
fiind un port-drapel al năzuin
țelor sale pentru o contribuție 
tot mai mare, de o calitate me
reu superioară.

contribuția acestui oraș la am
plificarea valorii sportului ro
mânesc.

Bacău, însemnînd — poate — 
pentru mulți iubitori ai spor
tului, doar formația de fotbal 
— situată in partea de frunte 
a clasamentului Diviziei A — 
sau echipa feminină de hand
bal, campioană a țării, este, 
așadar, o FORȚĂ MUL
TILATERALĂ A SPORTULUI. 
Ea a ajuns să concureze și să 
depășească orașe cu tradiție, 
să-și făurească o perspectivă de 
continuă fortificare a valorii 
sale (prin selecție permanentă, 
prin instruirea viitorilor per
formeri in școli sportive și în 
secții de juniori, prin ridica
rea nivelului procesului de 
pregătire la nivelul exigențelor 
internaționale ș.a.rn.d.), să do
vedească astfel că a meritai 
investițiile morale și materiale 
pe care iubitorii sportului din 
oraș, organele locale și miș
carea sportivă le-au făcut de-a 
lungul anilor.

dintr-o dată. Am reflectat in
să, convenind că — deși posi
bil — lucrul ar fi artificial, fă
ră baze solide, sortit eșecului, 
ca un castel din cărți de joc. 
De aceea, s-a urmat... alfabe
tul începind cu litera A. Deci, 
am pornit cu juniorii, simul
tan cu asigurarea bazei mate
riale, cu selecția și propagan
da pentru sport, cu implanta
rea dorinței de sport în rîndu- 
rile copiilor. Rind pe rind, au 
fost clădite celelalte compo
nente : secțiile de performanță, 
echipele etc. In toate sectoare
le s-a acționat gîndit, temei
nic, urmărindu-se mai întîi 
consolidarea și apoi pasul îna
inte... Ar putea să pară că 
totul s-ar fi petrecut la modul 
ideal. N-a fost așa ! Uneori am 
greșit, alteori n-am realizat tot 
ceea ce am fi putut, peste li
nele dificultăți n-am putut 
trece. Procentul nereușitelor a 
fost, insă, diminuat an de an.

Ceea ce trebuie înțeles — nu 
ca un secret al succeselor 
noastre, ci ca o cale sigură 
spre dobindirea lor — este fap
tul că în permanență drumul 
ne-a fost indicat de partid. Co
mitetul orășenesc al P.C.R. ne-a 
îndrumat și ne-a spri
jinit în permanență, ne-a 
controlat cu exigență, iar or
ganele și organizațiile de par
tid au fost mereu alături de 
noi. Și tot ca un ajutor de preț 
dat de partid este și faptul că 
în sectoarele cele mai grele, 
în acțiunile cele mai îndrăzne
țe s-au aflat comuniștii 1“ 

box, handbal, volei și baschet 
se află pe planșele proiectan- 
ților și vor lua curînd... star
tul. Reuniți toate acestea in
tr-o privire, tiviți terenurile 
cu alei, înconjurați totul cu 
spații verzi și șiruri de pomi și 
veți avea imaginea celui mai fru
mos complex sportiv din țara 
noastră și — nu numai atit —, 
ci și a celui mai funcțional.

Este un lucru de nădejde. 
Ceva creat nu atit pentru as
tăzi, cit mai ales pentru mii- 
ne, nu numai pentru cei 15 
campioni naționali, ci și pentru 
viitorii laureați olimpici. Aici, 
în acest paradis al performe
rilor, situat în imediata veci
nătate a centrului civic, se lu
crează fără răgaz din zori și 
pînă seara. Peste 2 000 de spor
tivi — îndrumați de cite va 
zeci de antrenori — se antre
nează după cele mai noi ca
noane ale științei sportului, vi
sează să devină mari campioni 
avind toate șansele să-și vadă 
visele împlinite...

Echipa feminină de handbal Știința Bacău, deținătoarea titlului 
de campioană a țării, se afirmă și in această ediție a întrecerii 
pe care o domină cu autoritate. In fotografia noastră jucătoarele 
băcăuance (in echipament inchis) atacînd in meciul cu Confecția 
susținut la București și ciștigat cu 12—11. Foto : Dragoș NEAGU

Tripticul devenirii performerului

Ba- 
teh- 
locul 
clu-

„Dacă ar fi să răspund la 
întrebarea Ce a determinat 
creșterea performanței și a 
performerilor, aș numi, se con
fesează prof. Mihai Grigoraș, 
tripticul ȘCOALĂ — CLUB 
SPORTIV ȘCOLAR — SECȚII 
DE PERFORMANȚĂ". ldeea 
este întărită de tovarășul Cor- 
neliu Costinescu — președinte, 
și Viorel Grigore — vicepre
ședinte, de la Sport Club 
cău. Toți, dar absolut toți 
nicienii, indiferent de 
unde activează (C.J.E.F.S., 
buri sportive etc.), sînt în per
manentă campanie de selecție. 
Ajutați activ și continuu de 
profesorii de educație fizică, ei 
vizitează școlile generale și li
ceele, asistă la orele de educa
ție fizică, colaborează la orga
nizarea competițiilor, ii asistă 
pe elevi și profesori in timpul 
întrecerilor școlare. Astfel, de
pistarea și selecția școlarilor cu 
aptitudini pentru sportul de 
performanță se face permanent, 
cu o eficiență ridicată. Elevii 
cu calități sînt îndreptați spre 
cluburile sportive școlare (u- 
nul specializat în fotbal, celă
lalt polisportiv) sau spre secți
ile de juniori ale lui S.C. Ba
cău și Știința Bacău. Aici 
cresc viitorii performeri care, 
apoi, vor fi promovați în sec
țiile celor două mari cluburi de 
performanță sau in cele ale 
asociațiilor sportive cu echipe 
divizionare. Intre profesorii din 
școli, profesorii-antrenori de la 
cluburile sportive școlare (din 
rindurile cărora se disting 
Maria Ghenade, Ion Butucaru, 
Gloria Rață, Eugen Stan, Eu
gen Manoliu, 
Mihai Petrovici, 
che, 
nă) 
sportive 
cea Bibere, 
ian 
riță

Mihai Leporda, 
Ion Tănăsa- 

Mihai Bile, Mircea Pa
și antrenorii cluburilor 

Marina Bibere, Mir- 
Marcel Fita, Tra- 

Ionescu, Dumitru Chi- 
ș.a. (S. C. Bacău), Eu-

COMPETIȚII OMAGIALE
La redacție continuă să sosească știri pri

vind _ desfășurarea unor competiții omagiale, 
în cinstea celui de-al XII-lea Congres al 
partidului. Spicuim din corespondențele pri
mite :

• Organizată în 
cinstea celui de al 
XII-lea Congres al 
P.C.R., „Cupa Brașo- 
via" (ediția a doua) 
la gimnastică ritmică 
s-a bucurat de parti
ciparea a peste 60 de 
concurente din mai 
multe orașe ale țării. 
Au cîștigat : la cate
goria a Il-a — C.S.Ș. 
Brașovia, Ia categoria 
I — C.S.Ș. Piatra 
Neamț, iar la catego
ria maestre, locul în- 
tii a fost ocupat de 
Universitatea Constan
ța. (C. GRUIA — co
resp.).

• La prima ediție 
a „Festivalului spor
tiv al meșteșugarilor", 
desfășurat în munici
piul Tulcea, în cinstea 

gen Bartha, Alex. Mengoni, 
Vasile Ghenadi, Nicolae Gui- 
dea ș a. (Știința Bacău) există 
o permanentă și fructuoasă co
laborare. Temeiurile științifice 
ale procesului instructiv-edu- 
cativ sînt realizate, dezbătute 
și asimilate în discuțiile și 
schimburile de experiență ini-

la
demnitate a României socialis
te în arena internațională, în
drumați și ajutați în perma
nență, sportivii, antrenorii și 

celui de-al XII-lea 
Congres al P.C.R., au 
luat parte peste 200 
de sportivi, repre
zentanți ai cooperato
rilor din Macin, Mah- 
mudia, Jurilovca si 
Tulcea. Printre câști
gători s-au numărat 
atleții Viorel Suțu și 
șahistul Ionel Jipa 
din Măcin. La volei, 
handbal și tenis de 
masă meșteșugarii tul
ceni au câștigat la 50 
de puncte avans față 
de cea de-a doua cla
sată — reprezentativa 
Măcinului. (P. COM- 
ȘA — coresp.).

• In cinstea mare
lui eveniment — al 
XII-lea Congres al 
partidului — la Șeica 
Marc (Sibiu) a avut

loc un concurs de te- 
tratlon dotat cu 
„Cupa Congresului". 
Sportivii din Copșa 
Mică au cucerit tro
feul. Tot in cinstea 
Congresului, Ia Tăl- 
maciu au avut loc în
treceri la fotbal și 
popice la care au par
ticipat tineri din în
treprinderile „Firul 
roșu", S.I.L. și I.T.A. 
(I. IONESCU) — co- 
resp.).

• Deschiderea „A- 
nului sportiv școlar" 
s-a făcut la Rm. Vîl- 
cea sub semnul apro
piatului Congres al 
partidului. S-au des
fășurat concursuri la 
atletism. iar peste 
2 000 de elevi au pre
zentat pe stadionul o- 
rașului frumoase de
monstrații la gimnas
tică. box, handbal și 
volei. Iată cîștigăto- 
rii la probele de atle
tism : Ștefania Preduț 
(100 m plat), I. Șovar 
(500 m), Mariana
Georgescu (400 m),

țiate nu numai în cabinetele 
metodice, ci și la catedrele sec
ției de educație fizică a Insti

tutului de învățământ superior 
din Bacău. Ar trebui spus că 
înființarea acestei secții a în
semnat un sprijin de nădejde 
pentru sportul din orașul Ba
cău. Pe de o parte s-a ridicat 
nivelul calificării viitorilor teh
nicieni, iar pe de alta s-a pu
tut oferi o perspectivă sportivi
lor de performanță. Desigur, 
amănunt omis din modestie de 
prof. Mihai Grigoraș, C.J.E.F.S. 
iși aduce în permanență o sub
stanțială contribuție nu numai 
organizatorică, ci și metodolo
gică.

In sumara trecere în revistă 
se evidențiază un fapt esen
țial : sînt asigurate toate trep
tele necesare devenirii unui 
sportiv. De la vîrsta preșco
lară („Iată un domeniu unde 
trebuie să fim mai activi, să 
explorăm mai bine necesitățile, 
să organizăm mai atent și mai 
atractiv acțiunea de inițiere a 
copiilor in sport") pînă la cea 
a maturității, tînărul pasionat 
de sport, cu calități de perfor
mer, are condiții să-și mate
rializeze dorințele.

S-ar putea spune că totul 
este realizat la modul ideal. 
Conf. univ. Vasile Ghenade nu 
este insă de acord — în prin- 
piciu — cu o astfel de conclu
zie. „Există încă multe locuri, 
ne mărturisește, pe această 
scară a valorilor în devenire, 
asupra cărora trebuie să mai 
gîndim, să mai acționăm, toți 
cu toate forțele. Și-apoi, per
fecționarea este o acțiune per
petuă".

Ordine, disciplină, abnegație - 
coordonatele activității viitoare

Fără îndoială, chiar și numai 
o sumară trecere in revistă a 
factorilor care au dus la dez
voltarea performanței sportive 
a orașului Bacău este extrem 
de dificilă. Acesta este moti
vul pentru care, în încercarea 
de a înfățișa drumul ascen
dent al băcăuanilor, am ales 
doar cîteva aspecte, cele care 
ni s-au părut semnificative, cu 
o pondere deosebită. Lor sim
țim nevoia să le adăugăm cî- 
teva caracteristici care au a- 
vut o influență directă, efi
cientă.

Pentru a ajunge la acest sta
diu — pe care înșiși oamenii 
locului îl socotesc ca o bază 
de plecare spre o reală și pu
ternică afirmare — a fost ne
voie de o continuă și intensă 
muncă, la toate nivelele, de 
creșterea permanentă a calită
ții activității. Ea s-a putut rea
liza datorită pasiunii activiști
lor și tehnicienilor sportului 
băcăuan, sîrguinței și price
perii tuturor celor care com
pun această familie. Mobilizați 
permanent de indicațiile și 
sarcinile trasate de partid spor
tului de performanță româ
nesc, ambiționați de dorința de 
a contribui cît mai activ 
reprezentarea cu cinste

tehnicienii unităților sportive 
băcăuane s-au întrecut pe el 
înșiși, creîndu-și premisele u- 
nei ascensiuni spectaculoase.

Documentele celui de al 
XII-lea Congres al partidului 
au stimulat energiile, astfel că 
întreg tineretul sportiv al a- 
cestui oraș muncitoresc, clubu
rile și asociațiile, organele 
sportive, ceilalți factori cu a- 
tribuții, s-au angajat să depă
șească cu mult realizările ac
tuale, să folosească la maxi
mum condițiile minunate pe 
care partidul și statul le ofe
ră sportului și printr-o activi
tate asiduă, prin mărirea vo
lumului și intensității pregă- 

, Urii, îndeosebi a calității pro
cesului instructiv-educativ, să 
obțină performanțe înalte, de 
nivel mondial, medalii la Jocu
rile Olimpice. Familia sportu
lui băcăuan consideră o obli
gație de onoare să-și sporeas
că contribuția la zestrea per
formanței internaționale a ță
rii noastre.

Cuvîntul de ordine pentru 
realizarea tuturor acestor de
ziderate este muncă asiduă, 
ordine și disciplină, o pondere 
deosebită acordată educației ti
nerei generații, insuflarea en
tuziasmului și stimularea spi
ritului de abnegație. Pe aceste 
coordonate, sportul din orașul 
Bacău se îndreaptă spre noi 
realizări, spre noi succese.

B. Liviu — lungime 
etc. (P. GIORNOIU 
— coresp.).

C în județul Har
ghita s-au desfășurat, 
zilele trecute, compe
tiții în cinstea Con
gresului partidului. 
Astfel, la Tulgheș au 
avut loc un concurs 
de pentatlon, meciuri 
de handbal si fotbal, 
cu participarea sporti
vilor din comunele 
județului. La Vlăhița 
a avut loc un concurs 
de șah pentru juniori, 
Ia care au luat parte 
șahiști din M. Ciuc, 
Sf. Gheorghe, Tg. Se
cuiesc și Vlăhița. 
Pînă acum, în locali
tățile județului s-a 
desfășurat faza pe a- 
sociații la handbal 
șah, orientare și mi- 
nifotbal, urmînd ca 
la 4 noiembrie să se 
desfășoare faza jude
țeană la aceste com
petiții dotate cu 
„Cupa Congresului". 
(V. PAȘCANU — co
resp.),



(Urmare din pag 1) bogată :

practicării exercițiilor fizice și 
sportului, pentru calitatea re
zultatelor înregistrate, ca și o 
slabă participare a 
tori cu atribuții în 
meniu.

Rezoluția recentei 
C.N.E.F.S. subliniază 
nă de bază pentru 
iarnă a „Daciadei" trecerea, în- 
cepînd cu luna noiembrie 1979, 
la organizarea activității _ de 
educație fizică, sport și turism 
de masă pe bază de programe 
cuprinzind ACȚIUNI SAPTA- 
MINAEE, cu sferă cît mai lar
gă de participare, manifestîn- 
du-se mai multă inițiativă și 
perseverență pentru organiza
rea recreării populației prin 
sport, în timpul liber, folosin- 
du-se o gamă largă de forme 
și ramuri sportive larg accesi
bile în timpul sezonului de 
iarnă : săniușul, schiul, turis
mul montan, hocheiul, ca și 
șahul, tenisul de masă, popi
cele, sporturile tehnico-aplica- 
tive și altele, îmbinate. în 
funcție de starea vremii, cu 
alte ramuri și probe : crosuri, 
fotbal, înot, 
baschet ș.a.

Este necesar 
centul pe extinderea _______
de inițiere a tineretului și 
populației în practicarea spor
turilor de iarnă, pe amplifica
rea excursiilor și celorlalte ac
tivității de agrement la sfîrșit 
de săptămînă. pe permanenti
zarea competițiilor de masă în 
cadrul asociațiilor. întrecerile 
din cadrul etapei de iarnă con
stituie minunate prilejuri pen
tru trecerea normelor Comple
xului polisportiv „Sport și să
nătate", ca și pentru organi
zarea altor acțiuni menite să 
atragă 
muncii 
tică și

Baza 
specifice sezonului rece este în

unor fac- 
acest do-

plenare a 
ca sarci- 
etapa de

volei,

să se

handbal,

pună ac- 
centrelor

tineretul și oamenii 
în practicarea sistema- 
organizată a sportului, 
materială a sporturilor

acest an mult mai 
prin grija organelor locale șl 
centrale s-au realizat numeroa
se amenajări sportive simple 
— pîrtii de schi pentru înce
pători și avansați, patinoare, 
instalații mecanice în zonele 
montane (teleschiuri, baby- 
schiuri etc.) — care contribuie 
la învățarea și practicarea 
sportului preferat. Folosirea 
acestora cu eficiență maximă 
creează condiții pentru îmbu
nătățirea rezultatelor în acți
unile 
nerii 
rioare 
mantă 
iernii
atlon, patinaj, hochei pe gheață.

Folosind condiițiile create, 
experiența acumulată, traducînd 
în viață sarcinile trasate prin 
Rezoluția recentei plenare a 
C.N.E.F.S., consiliile asociațiilor 

-și cluburilor, organele sporti
ve județene, toți factorii cu 
răspunderi în domeniul educa
ției fizice și sportului au dato
ria ca, sub conducerea orga
nelor și organizațiilor de par
tid, să depună toate efortu
rile pentru ca etapa de iarnă 
să constituie o nouă și mat 
viguroasă afirmare a marii 
competiții sportive „Daciada". 
Consiliile județene și orășe
nești de organizare a „Dacia
dei" să desfășoare pretutindeni 
o activitate vie, permanentă, 
pe baza unor programe concre
te, pentru întreaga etapă, sta
bilind responsabilitățile mem
brilor lor pentru fiecare acți
une. Asemenea programe, pe 
luni și săptămini, să fie în
tocmite Ia toate nivelele și bine 
popularizate in mase.

Puternica mobilizare a între
gului popor pentru întîmpi- 
narea celui de al Xll-lea Con
gres al partidului cu noi suc
cese în toate domeniile trebuie 
să constituie un exemplu mobi
lizator în îndeplinirea fermă 
a sarcinilor reieșite din docu
mentele programatice ale par
tidului cu privire la continua 
dezvoltare a mișcării noastre 
sportive.

de masă, chezășia ob(i- 
unei calități noi, supe- 
ân sportul de perfor- 

la ramurile specifice
— schi, sănluș, bob, bi-

La Svinița

ÎN ÎNTREAGA TARĂ, 
PREGĂTIRI INTENSE

Mîine, pe zeci și zeci de baze sportive din întreaga țară, 
pe terenurile de sport ale școlilor și liceelor, ca și pe cele cons
truite prin muncă patriotică în noile cartiere de locuințe se 
va da startul în competițiile etapei de iarnă a „Daciadei". Iată 
cîteva amănunte din pregătirile ce se fac.
SUCEAVA: „O strălucire 
în plus, in întîmpinarea 

Congresului"
începem „Daciada aibă 1979-1980*, 

în condiții mal bune decît anul tre
cut, ne-a declarat tovarășul Constan
tin Scutaru, prim-vicepreședinte al 
CJ.E.F.S. Suceava. In „Țara de Sus" 
au apărut în acest an noi baze spor
tive pentru practicarea sporturilor de 
iarnă — schi, sanie, biatlon - create 
prin grija edililor din Vatra Dornei, 
Cimpulung Moldovenesc, Vama etc. 
La Vatra Dornei, unde zăpada a și 
sosit, este gata o pistă pentru să
niuțe, lungă de 500 m, cu trei viraje 
- la anul va avea 800 m șl numărul 
de viraje va fi sporit — astfel îneît 
va putea găzdui competiții Interne și 
internaționale. Poligonul de biatlon 
va fi în curînd gata, iar patinoaru
lui i s-au montat mantinele, deci va 
fi bun pentru hochei. La Cimpulung 
Moldovenesc s-au amenajat o pîrtie 
pentru schi fond și un poligon de 
biatlon. La Suceava e gata patinoa? 
rul artificial, iar la Rădăuți vom a- 
vea, In curînd o pistă de patinaj vi
teză, edilii folosind în acest scop o 
parte din premiul acordat orașului 
în întrecerea dintre localitățile țării. 
Patinoarele naturale de la Cimpulung 
Moldovenesc, Vama, Golănești, Vatra 
Dornei, lacobeni sînt gata de start. 
Deschiderea etapei de iarnâ a „Da
ciadei* se va face în tot județul la 
nivelul asociațiilor sportive și pe lo
calități, dîndu-se competițiilor o stră
lucire în plus, datorită faptului că 
se vor desfășura în cinstea Congresu
lui al Xll-lea al partidului.

de iarnă a „Daciadei* pe toate tere
nurile de sport, ne-a declarat tova
rășul Aurel Gherghina, prim-vicepre
ședinte al CJ.E.F.S. Reșițenii se vor 
împărți în două : unii vor fi prezenți 
la întrecerile de pe stadionul din Va
lea Domanului, iar alții la cele din 
Lunca Birzavei. După părerea noastră, 
la întreceri și la deschiderea oficială 
vor lua parte cel puțin 10 000 de ti
neri, tirvere ș« oameni ai muncii din 
întreprinderile reșițene.

— Cu ce noutăți vă prezentați în 
acest an la startul ediției de iarnă 
a „Daciadei* ?

— Pe Semen ic a mai apărut o pîr
tie, de slalom uriaș, cu plecarea de 
lîngă Piatra Goznei, pe lingă telefe
ric. Se află în stadiu avansat de 
construcție poligonul de biatlon din 
apropierea cabanelor de pe Semenic. 
In vara aceasta s-au amenajat, de 
asemenea, mici pîrtii de schi pentru 
începători, ceea ce va da posibilita
tea tineretului și oamenilor muncii 
din județ să participe în număr cit 
mai mare la învățarea și practicarea 
schiului. Deschizînd etapa de iarnă 
în preajma marelui Forum al comu
niștilor, sîntem hotărîțl să obținem 
rezultate cît mai bune și o partici
pare mereu sporită 
oamenilor muncii în 
lui și săniuței.

dinte al CJ.E.F.S. Harghita. Această 
performanță ne obligă. De aceea 
am luat măsuri temomice pentru re
petarea succesului. Duminică începem 
„Daciada albă* cu numeroase com
petiții în cinstea Congresului al 
Xll-lea al P.C.R., la tenis de masă, 
popice și șah. La Miercurea Ciuc și 
in satele și orașele județului — acolo 
unde vor fi condiții — vom desfășura 
întreceri și la hochei și patinaj. Zes
trea sportivă a județului a crescut in 
□cest an. E de ajuns să arăt că la 
Gheorgheni - km 4 spre Lacul Roșu 
- s-a amenajat o pîrtie de schi. La 
Bălan s-a amenajat un patinoar cu 
mantinelă, pentru hochei, iar la Har» 
ghita Băi se lucrează la poligonul 
de biatlon. S-a reparat trambulina 
de la Șuța. Adăugați la toate aceste 
noutăți bazele sportive deja existente 
și veți înțelege de ce1 sîntem opti
miști că vom putea menține primul 
loc ocupat în etapa de iarnă a „Da
ciadei*. Depinde numai de noi, iar 
noi sîntem hotărîți să facem din ho
chei, patinaj, schi și săniuș sporturi 
la îndemîna maselor, la orașe ca șl 
la sate.

SIBIU : „Holărîre pentru 
un salt calitativ"

șl sistematicâ a 
practicarea schiu-

„Vom onora 
de prestigiu 

Daciada albă~“

BUCUREȘTI : 
cu rezultate

CARAȘ-SEVERIN : „Parti
cipare mereu sporită la 

sporturile de iarnă"
Mîine, 4 noiembrie, la Reșița și în 

celelalte localități ale județului Ca- 
raș-Severtn te va da startul în etapa

„Festivalul sportiv al satelor dunărene1*

OAMENII SI-AU
1

De la Orșova urcăm cu vapo
rașul spre Cazane, pentru a 
merge la Svinița, comună care s 
ținut să organizeze — sub egida 
„Daciadei* — primul „Festival 
sportiv al satelor dunărene*. 
Drumul e splendid, micii gim- 
naști de la C.S.Ș. Drobeta Tr. 
Severin privesc prin hublouri 
decorul înclntător, .Iar profesorii 
de educație fizică Mihaela Geor
gescu și Toma Ponoran predau 
lecții de geografie aplicată... la 
județul Mehedinți : „Acum, copii, 
plutim deasupra fostei Orșove 
care, după cum vedeți, s-a mu
tat în blocurile acelea moderne, 
frumoase. Și voi știți de ce ora
șul s-a mutat mai sus, pe deal? 
Sigur, Ancuța ; ca să nu stea în 
drumul apelor care ne dau lu
mină... Tot sus, dar pe o rîpă 
urîtă, plină de piatră, au plecat 
din calea apelor și oamenii din 
Svinița, comună unde vom face 
noi demonstrație de gimnastică. 
Ei, cum o să facem șpagat pe 
stînci, Răducule ? Vom evolua 
pe un stadion frumos, un fel 
de terasă mare săpată în munte, 
în care numai tribunele au ră
mas de

RIDICAT STADIONUL PE STlNCĂ,
................ — „

p« 
se 
a 

„Daciadei", ne-a comunicat tovarășul 
Nicolae Stancu, prim-vicepreședinte 
a| C.M.E.F.S. București. Se vor des
fășura crosuri, demonstrații sportive, 
întreceri de modeîism. In toate sec
toarele Capitalei, la cluburi și aso
ciații se vor desfășura competiții la 
tenis de masă, șah șl popice, sub 
genericul „Sd intîmpinâm cel de-al 
Xll-lea Congres al partidului*. In aș
teptarea zăpezii, sportivii din Bucu
rești se pregătesc intens. S-au luat 
masurile ca etapa de iarnâ din cea 
de-a doua ediție a „Daciadei" să 
însemne cuprinderea a cît mai mulți 
tineri și oameni ai muncii, în com
petițiile specifice sezonului rece. 
Bucureștenii vor onora prin rezultate 
de prestigiu „Daciada albă".

„Startul etapei de 
start în competiții 

omagiale"

Potrivit tradiției, în București, 
Stadionul tineretului, duminică 
va deschide festiv etapa de iarna

ALBA 
iarnă

De fapt, etapa de iarnâ a „Dacia
dei” a demarat duminica trecutâ, ca 
ampla acțiune de orientare turistică 
„CHEMAREA TOAMNEI”, destâșuralt 
in Dumbrava Sibiului și încheiată cu 
un record ” *
concurenți 
CJ.E.F.S.
bienii vor 
tive. Vom 
întrecerile 
Sibiu : la 
cotelor se 
ratoril se 
ința - la 
la clubul . . ...
șura partide de baschet șl volei. $1 
celelalte orașe din acest județ vor 
găzdui numeroase întreceri sportive, 
la Mediaș, la Clubul tineretului, și-au 
dat întiinire șahiștii și tenismanii, la 
arena Gas metan - popicarii, la te
renul Voința — handbaliștii, iar la 
clubul sportiv școlar — baschetbaliș- 
til (în sală) șl fotbaliștii (mlni-fotbal 
in aer liber). La Cisnădie vor avea 
loc partide de fotbal, de handbal, 
do tenis de masă, de tenis de ci mp 
(turneu individual, masculin, pe tere
nul Liceului industrial textil), precum 
șl drumeții în împrejurimile orașului. 
De asemenea, competiții sportive se 
vor desfășura la Agnita (șah, tenie 
de masă, handbal, cros), la Ocna 
Sibiului (șah, tenis do masă, fotbal)

• “ ' ...................................... fot.
f*

ca-

de participare - 19 326 de 
I ni s-a comunicat de la 
Sibiu. Dar și mîine sl- 
lua cu asalt bazele spor- 
aminți doar cîteva dintre 
programate in municipiul 
Casa de cultură a sindL* 

vor întîlni popicarii, coope- 
vor întrece — pe baza Vo- 
handbal, volei, fotbal, iar 

sportiv școlar se vor desfă-

Sibiului (șc... ____ __ ____ , __
și Dumbrăveni (baschet, handbal, 
bal). Sibiul, ca județ de deal 
munte, e hotărît să facă un salt 
litativ în sporturile de iarnă.

piatră...*

ediție a 
al satelor

„FesHvaZuZiii 
dunărene1* — 
dedicată Con- 
— a cuprins 

fotbal, box,

asemenea, 
lor", 
ceste 
nării, 
nerii 
beta 
tele 1

___  concursul „frînghlerl- 
întrecere tradițională în a- 
comune de pe malul Du- 
Aplauze au primit și tl- 

gimnaști de la C.S.Ș. Dro- 
- Severin pentru reuși- 

reprize „acrobatice”.
■Ar

Svinița coborîm cu va-

Tr. 
lor

ia

Prima 
sportiv 
manifestație amplă 
greșului 
întreceri 
atletism 
tineri și 
Svinița, , __r___r..... ....
meroasele echipe invitate din Or
șova șl din Drobeta Tr. Severin. 
Cel prezențl în tribunele „stadio
nului de piatră" au urmărit, de

partidului 
de volei, 

ș.a. Competitori au fost 
vîrstnicl din comunele 

Dubova, Ieșelnița... nu-

De _ ______
porașul spre Orșova. S-a Inserat, 
pe punte s-au aprins luminile, 
iar prin micile vizoare ale hu- 
blourllor pionierii scrutează flu
viul, așezările de pe malurile a- 
pel. 9 Dubova l — anunță pro
fesorii de educație fizică Mihaela 
Georgescu și Toma Ponoran. 
V-au plăcut evoluțiile sportivilor 
din această comună f â Da /... 
răspund copiii în cor © Dgr cei 
mai mult șt cel mai mult ce v-a 
plăcut ? Tu, Lenuța Rus I • Mie 
mi-a plăcut foarte mult... Sol
nița I • Da, comuna este într-a- 
devăr frumoasă. Are case mari 
de piatră, școală modernă, dis
pensar, brutărie... • Baie comu
nală nu are. Dar eu știu de Ce 
nu are. • De ce nu are Ma
riana Talpeș l • Nu are fiindcă 
oamenii nu au nevoie de ea I 
Vreau sd spun că am fost, ca 
toți ceilalți, invitați la masă tn- 
tr-o casă de miner șl avea baie 
ca la noi, tn bloc, la Drobeta 
Tr. Severin. Bineînțeles că am 
făcut duș după întrecere I • Da, 
atei la Svinița toți bărbații între 
18 și Să de ani sînt mineri și 
au două mari pasiuni : grădina

din spatele casei și sportul. In 
grădină, flecare familie... $ Spun 
eu mai departe, tovarășe profe
soară l Că am văzut : in grădi
nă, 
tru ____ ____
trandafiri, cîte
— neapărat patru ! 
lumea la întrecerile 
minicale ! Cum a 
spre exemplu, cînd 
sportivă „Dunărea*
45 de ani de existență. Cum va 
fi de acum înainte, cu prilejul 
întrecerilor ce se vor organiza 
în cadrul etapei de iarnă ,a „Da
ciadei*.

flecare familie are cite pa- 
smochini l • Așa este : 

‘ patru smochini
' —' și toată 

sportive du- 
fost astăzi, 
asociația lor 
a sărbătorit

★
Am fost șl noi Invitați Intr-a 

casă de miner. Am fost, duo 
întreceri, la comunistul Liubisa 
Avramovlci, președintele asociați
ei sportive „Dunărea”. SI la cele 
spuse de tinerii glmnaștl am pu
tea completa următoarele : băile 
din case sînt, fiindcă... sînt 7 
kilometri șl jumătate de rețea de 
apă, Iar apa — normal — vine 
de la uzina de apă. Imaginile 
T.V. vin de la releul propriu de 
televiziune, smochinii vin de jos, 
de la vechea Svinița, rămasă 
sub ape, stadionul vine de la 
pasiune, din munca colectivă a 
românilor șl sîrbllor de aici. Iar 
sportul — cum spunea profesorul 
de geografie Pavel Petrovici, 
primarul acestei frumoase co
mune — vine de la sine !..,

Vasile TOFAN

Județul Alba și-a cîștigat un bun 
renume în privința competițiilor din 
cadrul „Daciadei de iarnă", ne-a 
spus tovarășul Daniei Chirilă, prim- 
vicepreședinte al CJ.E.F.S. Pentru 
noua ediție, startul se va da la ni
velul asociațiilor și cluburilor sportive 
iar la Alba lulia va avea loc o des
chidere festivă cu participarea tinere
tului școlar și a oamenilor muncii 
din întreprinderi. In acest an declan
șarea etapei de iarnă coincide cu în
ceperea unor competiții omagiale la 
tenis de masă, șah, popice, fotbal 
etc. în cinstea celui de al Xll-lea 
Congres al partidului. Se vor desfă
șura si crosuri, dotate cu „Cupa Con
gresul al Xll-lea al partidului". Pen
tru „Daciada albă", moții din Apu
seni se prezintă cu cîteva noutăți : 
prin muncă patriotică, la Arieșeni s-a 
amenajat o pîrtie de schi, iar la 
Abrud și la Albac — pîrtii de schi 
fond. Totul este pregătit ca în curțile 
școlilor să apară patinoare naturale. 
La Cîmpeni, teleschiul este gata, iar 
Clubul sportiv școlar, care a adus 
multe puncte județului în prima edi
ție a „Daciadei", dispune de echi
pament nou, modern.

HARGHITA 
de iarnă -

VRANCEA : „Sporturile 
iarnă vor ieși din 

anonimat"

de

toate asociațiile sportive din jo

„Sporturile 
la îndemina 

tuturor"

In toate asociațiile sportive din ju
dețul nostru se va da mîine startul 
in etapa de iarnă a „Daciadei", nl 
s-a comunicat de la CJ.E.F.S. Vran- 
cea, care a întocmit un amplu pro
gram în acest scop. Bazele sportive 
sînt pregătite să primească miile de 
tineri și tinere. De aceea, celor care 
vor să asiste la întrecerile sportive 
le va fi greu să aleagă unde să 
meargă. Așa, spre exemplu, la Adjud, 
pe stadion vor avea loc partide de 
fotbal, iar pe pista de zgură — în
treceri de cros ; ia Casa de cultură 
a sindicatelor - tenis de masă (mas
culin și feminin), la clubul C.O.E.F.S. 
- cele 14 mese vor fi la dispoziția 
șahiștilor. Și la Odobești sînt pro
gramate meciuri de handbal și volei 
(masculin și feminin, la terenurile 
liceului agricol și școlii generale nr. 
1), iar pe stadion - întreceri atle
tice rezervate elevilor și tinerilor din 
întreprinderi și instituții. Din program 
mai spicuim întîlnirile de handbal, 
volei, tenis și șah ce se vor desfă
șura în orașele Pancîu și Mărâșeștl. 
Vom folosi această etapă de iarnă 
pentru pregătirea ediției 
cînd vor avea loc finalele pe țară, 
pentru ea Județul nostru să lasă din 
anonimat în sporturile de iarnă.

viitoare.

Noi nu uităm că Județul nostru a 
ocupat primul loc la prima ediție a 
„Daciadei" — etapa de iarnă, ne-a 
declarat loan Ferencz, prim-vîcepreșe-



EA EAKE PLACID
JOCURILE OLIMPICE DE IARNA

"1

I
I
I

BOBUL ARE POSIBILITĂȚI
SĂ REVINĂ ÎN ELITA MONDIALA

© Pilotul Dragoș Panaitescu crede într-o bună comportare a echipajelor

Iubitorul de sport este oarecum 
dorească o nelimitată prelungire 
lui estival, împotriva oricăror 
anotimpului, cu gîndul la sănătoasele exer
ciții fizice sau la plăcerea de a asista la 
ele în aer liber. Cu totul neobișnuiți pen
tru un sfirșit de octombrie în București, 
primii fulgi de nea, ne-au amintit că sîn- 
tem, totuși, în pragul sezonului de iarnă ! 
Iată ce ne îndeamnă să consacram un gru

paj de materiale sporturilor hivernale, abordînd proble
matica lor din diverse unghiuri.

La această opțiune contribuie șî împrejurarea că PÎNA 
LA INAUGURAREA JOCURILOR OLIMPICE DE IARNA 
DE LA LAKE PLACID MAI S1NT EXACT 100 DE ZILE, 
în stațiunea climaterică americană debutează cu adevărat 
anul olimpic 1980, an pus îndeobște sub semnul marilor 
Jocuri de vară de la Moscova. în perimetrul vîrfurilor Van 
Hoevenberg și White Face din lanțul muntos Adirondack 
va apare prima flacără olimpică a anului.

Printre sportivii din lume care și-au anunțat prezența 
la Lake Placid se află și cei din țara noastră. Firește, 
condițiile climaterice de la noi. cu zăpadă, consistentă și 
de durată, doar la mare altitudine, nu îngăduie dezvoltarea 
unei activități sportive de iarnă de mare întindere. Schiorii, 
patinatorii, boberii noștri nu pot concura în condiții grele, 
decît în mod excepțional, cu sportivi care au posibi
litatea unor lungi perioade de antrenament și concursuri 
pe zăpadă stabilă sau se bucură de condiții de pregătire 
pe întinse suprafețe de gheață artificială o mare parte 
din an.

Cu toate 
biatlon, de pildă, — ne încurajează să perseverăm, 
încercăm a obține rezultate cît mai bune prin talentul și 
strădaniile sportivilor noștri.

La Lake Placid, echipa de hochei pe gheață a României 
se află în turneul olimpic, datorită performanțelor anteri
oare (clasată a 3-a la C.M. grupa B, de la Galați). Ceea 
ce ne îndeamnă să pretindem jucătorilor noștri mai multă 
rîvnă în pregătire, ambiție și dorința fierbinte de a ocupa 
un loc cît mai onorabil în ierarhiile tradiționale și foarte 
riguroase ale acestei grele discipline. Aceeași aspirație tre
buie să-i anime de boberi, care de cîțiva ani fac eforturi 
pentru a reajunge, pe culmile performanțelor, pe prede
cesorii lor. Printr-un progres constant, programat, se- scon
tează rezultate bune — inexistente pînă intr-un trecut a- 
propiat — din partea patinatorilor care parcurg, acum, cu 
tot mai mare viteză, inelele de gheață. Desigur, biatloniștii
— cu experiența lor competițională, dar și cu un volum 
sporit în procesul de antrenament, ca și mult mai tinerii 
practicanți ai săniei, ar putea nădăjdui la o onorabilă re
prezentare olimpică. Toate aceste aspirații sînt condiționate
— chiar în scurtul răstimp de 100 de zile pînă la începerea 
Jocurilor Olimpice de iarnă — de un singur factor : MUN
CA fără preget, cu disciplină în pregătire, cu ardoare pa
triotică. Bilanțul sportivilor noștri participanți Ia concursu
rile olimpice de la Lake Placid va fi direct proporțional 
cu citimca efortului depus în campania de pregătire !

în această iarnă trebuie realizată, mai bine, mai eficient, 
importanta sarcină de A ASIGURA LĂRGIREA BAZEI DE 
MASA A SPORTURILOR DE IARNA, pentru ca apoi, 
prin testări și alte forme de selecție, să se ajungă la depis
tarea și promovarea elementelor capabile să facă față exi
gențelor tot mai înalte ale sportului de performanță.

Victor BĂNCIULESCU

acestea, unele succese 
de pildă, — ne

Biatlonul este o ramură spor
tivă relativ tînără. îmbinarea a- 
lergării pe schiuri cu tragerea în 
Soligon transformă acest sport 

itr-unul din categoria celor a- 
pHcative.

La noi în țară primele secții 
de biatlon au apărut la Brașov, 
la clubul Dinamo și la Asociația 
Sportivă Armata din localitate. 
S-a pornit cu entuziasm la mun
că și, nu uupă mult timp, roa
dele au început să apară. Biat- 
loniștii români au devenit redu
tabili în competițiile internațio
nale. Evoluțiile remarcabile 
sportivilor români — începute 
locul 5 ’ ’ ' ~............
J.O. din 1964 
medalia 
cursa .. __ __
ocupat în proba

Asemenea succese

al lui
ale 
cu 
la 

cu 
în

Gh. Vilmoș 
au culminat 

de la Minsk (1974) 
pe 20 km și cu locul 4 

de viteză pe 
ar fi 

stimulente
10 km. _________
trebuit să constituie _________
în vederea realizării altor perfor
manțe de. răsunet. Dar, nu 
întimplat așa ; din contră, 
zultatele biatloniștilor

s-a 
. . , re

zultatele biatloniștilor noștri au 
fost tot mai slabe, de la o com
petiție la alta. Făcînd radiografia 
acestui sport, au ieșit la iveală 
cîteva ,,pete“ care atestă că biat- 
lonul românesc se află în im
pas, că în actuala situație este 
foarte greu să se obțină perfor
manțe. Cînd afirmăm aceasta, a- 
vcm în vedere cîteva elemente. 
In țară există, la această oră, 4 
Secții de seniori : Dinamo, A.S.A. 
și Steagul roșu la Brașov, pre
cum și una la CtS.U. Oradea. 
Pentru juniori sînt 7 secții : Di
namo, A.S.A}, Steagul roșu, Bi*a- 
govia (toate la Brașov), C.S.Ș. 
Miercurea Ciuc, C.S.Ș. Rîșnov șl 
Constructorul (A.S.A.) Cîmpulung 
Moldovenesc. In scriptele federa
ției figurează 13 antrenori de 
biatlon. Aceste date sînt, desi
gur, semnificative, pe cît de sur
prinzătoare.

In raport cu rezultatele obți
nute în ultima vreme în această 
ramură sportivă, eforturile de
puse în pregătire de membrii 
secțiilor de la Dinamo și A.S.A. 
par cu totul Insuficiente. în ță
rile cu o largă masă de practi- 
canți ai acestui sport (Uniunea 
Sovietică, R.D. Germană, Suedia, 
Cehoslovacia, Polonia, NorvegiaCehoslovacia,

înclinat să 
a sezonu- 
rigori ale I

I
I
I
I
I
I
I
I

românești @ Pregătirile pe uscat au înlesnit

din trecut — în bob sau 
să I

I
I
I
I
I
I
I
I
I

J

Lake Placid

acomodarea cu gheața

@ Timpi buni la Oberhof, alături de vestiții Nehmer, Lehmann, Schonau

și Germeshausen @ In luna decembrie, selecție finală cu prilejul

inaugurării pirtiei olimpice înghețate artificial de ia
anul a-— Dacă nu mă înșel, ___

cesta ați intrat pe gheață mai 
devreme ca orieînd. Cum ați su
portat „șocul" acomodării, al tre
cerii de la coborîri pe boburi cu 
role — efectuate pe pîrtia beto
nată de la Sinaia — ia coborîri 
cu boburi cu patine — pe pista 
înghețată de Ia Oberhof ?

— Mai bine decît în alți ani, 
ne-a răspuns interlocutorul nos
tru Dragoș Panaitescu, înapoiat 
din cunoscuta stațiune climateri
că din R. D. Germană, unde a 
luat parte ia un stagiu de pregă-

A\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\X\^

de au realizat și colegii 
Paul Neagu și Gheorghe 
Desigur, însă, sînt doar timpi de 
antrenament. Adevăratele verifi
cări le vom face în competițiile 
care preced Jocurile Olimpice de 
la Lake Placid, prima avînd loc 
la începutul lunii noiembrie, în 
R. F. Germania, pe pista artifi
cială de la Winterberg.

— Știm că potrivit programului 
de antrenament și de verificare 
pînă la Olimpiadă veți mai parti
cipa la concursurile de Ia Konig
see, Cortina d’Ampezzo și Saint

mei, 
Iancu.

Dragoș Panaitescu 
și Dorel Cristudor, 
un echipaj care țin
tește afirmarea de
plină pe plan inter
național
Foto : N. DRAGOȘ

LA SINAIA, PE SÂNII
Practicată în țara 

noastră ca sport de per
formanță relativ de pu
țină vreme, sania a fă
cut primii pași în arena 
internațională (ne refe
rim la întreceri oficiale) 
în 1973, cind reprezen
tanții României au de
butat la campionatul 
european de seniori (E- 

Stan a avut o 
notabilă.

lena
comportare 
clastndu-se pe locul 9) 
și în 1979, cînd seniorii 
au concurat la campio
natul 
nîorii

mondial, iar ju- 
la campionatul

european rezervat aces
tei categorii de virstă. 
Anul viitor, sănierii vor 
lua parte la alte com
petiții, motiv pentru 
care ei se antrenează 
cu stăruință mai mare 
decît orieînd. La Si
naia, pe pista betonată, 
ei efectuează zilnic nu
meroase coborîri pe să
nii cu role, insistînd a- 
supra permanentei 
bunâtățiri 
Antrenorii 
lovan și 
urmăresc 
coboririle

îm-
a tehnicii.

Constantin 
Eon Galescu 

cu atenție 
componenților

CU ROLE
lotului național (seniorii 
Carmen Pcpovîci, Elena 
Stan, Maria Maioru,
Gheorghe Dumitrescu, 
Ion Apostol, Cristian
Piciorea ; junorii Ga
briela Soare, Roxana
Bărtușică, Dan Comșa,
Constantin Răducanu, 
Ion Făcăleț), vizînd în 
primul rînd acomodarea 
cît mai rapida la con
tactul cu gheața, care 
va avea loc la începutul 
lunii noiembrie, în R.D. 
Germană, pe pista 
la Oberhof.

de

alături de coechipierii săi.tire,
piloțiî Paul Neagu și Gheorghe 
Iancu și cîțiva împingători. In 
acest sens, a continuat aprecia
tul pilot, pregătirile pe uscat 
ne-au fost de un real folos. Mă 
refer la coboririle pe role, de Ia 
Sinaia, la starturile realizate Ia 
Poiana Cîmpina, pe pista special 
amenajată în incinta stadionului 
din localitate, la zborurile efec
tuate pe aerodromul aeroclubu
lui „Aurel Vlaicu" din 
precum și la testul și 
prin vestibulometrie. 
șase zile petrecute Ia 
în compania boberilor din 
R. D. Germană, dintre care nu 
au lipsit celebrii Meinhard Neh
mer, Bernhard Lehmann. Horst 
Schonau și Bernard Germeshau
sen, am efectuat 34 de coborîri, 
la două dintre manșe obținînd 
timpi sub 48 de secunde, deci 
competitivi pe plan internațional. 
Timpi cu puțin peste 48 de secun-

București, 
pregătirea 
în cele 
Oberhof,

Moritz. Ne-ar interesa să aflăm 
care dintre aceste pîrtii vă vor 
pune în situații cît mai apropiate 
de cea de la Lake Placid ?

— Bineînțeles, pîrtiile „mari", 
de la Cortina și de la Saint- 
Moritz, care au viraje înalte, li
nii drepte lungi și care, in ge
neral, pun probleme mult mai 
dificile decît celelalte pîrtii, pe 
care se desfășoară și concursuri 
de sanie. Vreau să menționez, 
însă, că, înaintea Jocurilor Olim
pice, pista de la Lake Placid va 
găzdui. în luna decembrie, pen
tru prima dată, o competiție in
ternațională în condițiile înghe
țării ei artificiale pe întregul tra
seu. Va fi un adevărat test preo- 
limpic nu numai .pentru boberl, 
ci și pentru organizatori și pen
tru înseși instalațiile pirtiei. 
Concursul de la Lake Placid va

constitui pentru majoritatea po
sibililor participant! la Olimpia
dă și ultima selecție, după care 
vor fi definitivate echipajele.

— Lotul român pleacă „Ia 
drum" cu trei piloți — Panaites
cu, Neagu și Iancu — dintre care 
doar doi vor conduce boburile 
purtînd tricolorul. întrebarea este 
delicată, dar, totuși, o punem : 
cine va „rezista" ?
-- Nu întrebarea, ci răspunsul 

este delicat. Eu am avantajul ex
perienței și al faptului că am mal 
concurat la Lake Placid (n.r. : 
In 1978, la campionatele mondiale, 
Dragoș Panaitescu a ocupat locul 
8, depășind echipaje din Italia, 
R. F. Germania, Elveția, Austria, 
Anglia, Canada și S.U.A.). Co
legii mei Paul Neagu și Gheorghe 
Iancu, buni prieteni dealtfel, 
au privilegiul tinereții, al dorin
ței de afirmare. De aici, o în
trecere sportivă, la capătul că
reia cel mai buni doi vor mînui 
flselele boburilor pe nîrtia nord-
americană, al treilea li va
aștepta la sosire, cu sufletul la 
gură, nerăbdător să îi felicite. 
Ultima afirmație nu este gratuită, 
deoarece am convingerea că bo- 
berii români pot avea o compor
tare onorabilă la Jocurile O- 
limpice.

Dumitru STANCULESCU
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totuși,
După o alergare intensă, 
xare din poligon solicită, 
tirului...

de 4-5
o

km, cele cîteva secunde de rela- 
mare concentrare pentru precizia 

Foto : D. NEAGU
marileș.a.) rezultatele se văd în 

competiții, sportivii acestor țări 
aflîndu-se, de fiecare dată, prin
tre protagoniști. Forul nostru de 
specialitate s-a convins că a- 
ceastă ramură sportivă nu poate 
fi practicată... în familie ! Cu 
doar 15—16 sportivi în activitate 
continuă nu se pot realiza 
pioni mondiali și olimpici, 
antrenori care nu privesc 
în grădina proprie, care se 
țumesc cu puțin, care nu
Ia curent cu ultimele noutăți din 
domeniul lor de specialitate, nu 
se realizează saltul dorit.

cam.
Cu 

decît 
mul- 
sînt

Federația de schi-blatlon 
obligația de a lua măsuri 
ciente, de a controla 
activitatea fiecărei secții (atîtea 
cîte sînt), a fiecărui antrenor. 
Lărgirea bazei de selecție este 
prima măsură ce se impune, iar 
asigurarea materialelor necesare 
trebuie să devină o preocupare 
permanentă a tuturor factorilor 
care răspund de destinele aces
tei ramuri sportive.

are 
efi- 

tem etnic

Paul IOVAN

Plăcerea practicării 
pendentâ adesea de 
specific. După cum aflăm, întreprinderile producătoare au asigurat un 
bogat fond de mărfuri, superior celui pus fa dispoziția sportivilor (de 
toate categoriile) in sezonul trecut. De pildă, la săniuțe te înregis
trează o creștere de 170 la sută. In afara celor 8 tipuri de sănii vor 
fi de găsit două feluri de schi-bob (pentru una sau două persoane). 
Cantitatea de schiuri reprezintă dublul celei de anul trecut, Iar cea 
de legături pentru schiuri este triplă. Noul tip de legături de schiuri 
dublu-securît, din producție internă, a fost apreciat de specialiști. 
Creșteri substanțiale se înregistrează șt la hanorace, saci de dormit și 
bocanci.

sporturilor caracteristice sezonului rece este de- 
existența (în sortimente variate) a echipamentului
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PATINATORILOR LE STA BINE ȘL PE
Unii dintre cititorii neavizați ar 

putea crede că patinatorii de vi
teză, aflați încă la discreția vre
mii, își încep pregătirile abia la 
sosirea anotimpului rece. Eroa
re !... După încheierea activității 
competiționale, viteziștii, de toate 
categoriile, au doar o scurtă va
canță. Odată cu venirea primă
verii, tocmai cînd nimeni nu se 
mai gîndește la patinatorii de vi
teză, aceștia pornesc să pregă
tească pe... uscat viitoarele per
formanțe.

Cum decurg preparativele pati
natorilor fruntași ? Din luna a- 
prilie și pînă în toamnă, ei fac 
antrenamente, fără menajamente, 
cu un volum destul de mare, a- 
pelînd la toate mijloacele de 
„imitare" a patinajului (alerga
rea pe rotile etc.) pentru perfec
ționarea elementelor tehnice. Cît 
privește acumulările fizice, vi
teziștii — în funcție de categoria 
de clasificare — folosesc ca mij
loace de. pregătire diferite probe 
atletice, precum și o serie de 
jocuri. La o ședință de lucru cu 
sportivii clubului bucureștean 
I.E.F.S., în fruntea cărora se a- 
flau actualii campioni absoluți 
ai țării Agnes Rusz și Cornel 
Munteanu, antrenorul studenților, 
Victor Sotirescu ne spunea, în- 
tr-un moment de răgaz, că ba
zele recordurilor de pe „inelele 
de gheață" se pun... în zilele 
călduroase de vară. „Din luna

august, ne explica Interlocutorul, 
crește continuu intensitatea an
trenamentelor. Abia de cînd s-a 
deschis patinoarul artificial a 
început rulajul pe gheață, însă 
baza pregătirii fizice și chiar 
tehnice rămîne tot... terenul".

Și parcă pentru a-și argumenta 
afirmația, maestrul sportului 
Victor Sotirescu ne-a oferit cîte
va cifre, care oglindesc volumul 
de muncă depus în aceste zile 
de patinatorii consacrat! : Teodor 
Faraoneanu, unul dintre cei mai 
buni sprinteri printre juniorii 
mari, pedalează cîte 100 km în 
fiecare zi ; Nicolae Jenei ridică 
circa 100 tone pe săptămînă ; 
Cornel Munteanu parcurge zil
nic în alergare circa 20 km pe

teren variat, Lai 
colegele el lucre 
băieții. Sîntem j 
viteziștii fruntaș 
rul Brașov (an 
Ulrich), S.C. 
(Maria Tașnadi-i 
rul Cluj-Napoca 
Mureșul Tg. Mi 
șl Carol Gall-ju 
sportiv școlar „d 
(Ștefan Demeni) 
ca principali fa’ 
natelor 
mii de
gîndul la perfor 
le de iarnă I

naționa 
kilomel

Traian IC

SCRISOARE DIN INJ71
Trei patinatori de viteză din lotul olimpic — Vasiîe Co roș 

și Dezideriu Jenei — se află la Inzell (R.F.G.) pentru < 
serie de concursuri. Intr-o scrisoare adresată federației, 
Lâzârescu informează printre altele : „In decurs de o 
trei candidați olimpici au rulat nenumărați kilometri pe 
de aici. Primele teste arata că sportivii noștri se aflâ i 
siune de formă și sper, daca lucrurile vor continua la I 
ne apropiem cit mai mult de timpii care asigură locuri 
Olimpiada a’bă de la Lake Placid".



TIVE DE AFIRMARE i
La ancheta ziarului „Sportul" răspund scrîmerî din lotul reprezentativ

PASIUNEA PENTRU SCHI TREBUIE
SĂ SE OGLINDEASCĂ ÎN PERFORMANȚE!

Munții noștri poartă straie de 
zăpadă aproape 4 luni din an. 
Poiana Brașov, Sinaia, Predeal, 
Muntele Mic, Semenic, Vatra 
Dornei, Borșa și altele au deve
nit stațiuni foarte căutate de iu
bitorii sporturilor de iarnă. încă 
de la apariția primului strat de 
nea se observă semnele intere
sului pentru o activitate sporti
vă care cuprinde tot mai mult 
masele. Iată deci indiciul unei 
noi și avantajoase pasiuni, în
deosebi pentru schi. La fiecare 
sfîrșit de săptămînă, dar mai a- 
Ies în epoca vacanțelor de iarnă, 
crește văzînd cu ochii numărul 
celor ce iau cu asalt pîrtiile sau 
(cînd sînt începători) derdelușu- 
rile înzăpezite. în această situa
ție importantă ni se pare CA
NALIZAREA FLUXULUI DE PA
SIUNE PENTRU SCHI, în așa 
fel incît, mai repede decît pînă 
acum, să putem extrage din 
masa practicanților mănunchiul 
de performeri care, la rîndul lor, 
să stimuleze continuitatea atrac
ției spre frumosul sport al alu
necării pe tălpice.

Cronica sportului românesc a- 
rată că schiorii noștri — fie in 
probele alpine, fie în cele de 
fond — au realizat cîte ceva, în 
disputele din Balcani, dar s-au 
dovedit cu totul modești In ma
rea arenă internațională. Ceea 
ce le-a lipsit — dincolo de con
dițiile geografice naturale sau de 
posibilitățile de antrenament ne

contenit pe zăpadă — a fost un 
cadru adecvat de pregătire, înar
mat cu cele mai noi cuceriri teh
nice și științifice în domeniu. Cu 
antrenori rutinieri, supuși unor 
metode învechite, nu se poate 
progresa în pas cu schiul mon
dial de înaltă performanță.

Tot atît de adevărat este că 
schiul nostru are nevoie de o 
concepție sistematică în organi
zarea și materializarea aspirații
lor sale. în țară se produc acum 
schiuri, bețe, bocanci în canti
tăți suficiente pentru a încuraja 
afluxul maselor spre pîrtii. După 
mai mulți ani, pistele din Po
iana Brașov (mai puțin pîrtia 
Lupului, care trebuie grabnic 
reamenajată) și de la Sinaia au 
fost omologate de federația inter
națională. în jurul acestora se 
înmulțesc continuu mijloacele 
mecanice de urcare. Iată deci cî- 
teva importante premise pentru 
a putea cu nădejde stabili dru
mul schiului românesc spre înal
ta performanță. Și acest drum 
trebuie să înceapă, neîndoios, cu 
coordonarea eforturilor celor ce 
sînt chemați să se ocupe de 
practica schiului, fie că e vorba 
de agrement, Inițiere sau de per
fecționare. La capătul acestei 
activități poate sta sita selecției 
prin care vor trece, cu sigu
ranță, elementele capabile să 
facă schiul nostru competitiv pe 
plan Internațional.
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ELIMINAREA TUTUROR GREȘELILOR DE LA C. M. '79, 
PENTRU CUCERIREA DE MEDALII LA J. 0. '80

- in dezbatere, cauzele regresului fi posibilitățile de reafirmare —

Scrima românească, lipsind pentru prima dată după 
mai bine de un deceniu din palmaresul campionatelor 
mondiale, a înregistrat la ediția 1979, de Ia Melbourne, 
un neașteptat eșec, asupra căruia ne-am exprimat păre
rea, ca martor ocular, în coloanele ziarului. De această 
dată dăm cuvîntul celor care au fost trimiși acolo să 
reprezinte pe planșe scrima românească, celor care n-au 
reușit Ia Monash University să se numere printre me- 
daliații* C.M., așa cum îi acreditau rezultatele anteri
oare, din acest an.

Interlocutorii noștri au fost rugați să răspundă ur
mătoarelor întrebări :

ICum apreciați pregătirea pe anul 1979, contribu
ția dv. personală, participarea conștientă și activă 

a colegilor de lot la această pregătire ?

2 Cum considerați rezultatele obținute în competiți
ile internaționale ale acestui an și în special cele 

de la campionatele mondiale din Australia și campio
natele mondiale universitare din Mexic ?

„Atunci clnd ești înclinat 
să consideri sportivii 
niște simpli roboți...**

MAGDALENA CHEZAN : 1) șl 
2). Atunci cînd ești înclinat să 
consideri sportivii niște simpli 
roboți, așa cum a făcut antre
norul floretlstelor, Tănase Mu- 
reșan, nu poți obține rezultate 
bune. Individualizarea antrena
mentelor ta afara consultării 
sportivilor este o vorbă goală, 
ori antrenorul nostru hotăra to
tul de unul singur. Pe mine mă 
timora ta timpul pregătirii, ca ta 
concurs să vrea să mă „tele
ghideze" I Cred că din această 
cauză s-a și instaurat starea de 
nervozitate excesivă din lot,’ 
dinaintea C.M., ctad asalturile 
dintre noi erau „pe viață și pe 
moarte". S-a spus despre mine 
că nu stat acceptată de colectiv, 
dar cine anume din cadrul colec
tivului nu s-a precizat.

3) Aș dori să mă pregătesc ta 
continuare cu unul dintre antre
norii Viicea, Chelaru sau 
Poenaru.-

„Neînțelegeri neprincipiale
Intre sportive,

Intre acestea și antrenor**

SE ÎNVAȚĂ ODATĂ CU ALFABETUL I
un grad 
tate în 
iu poate 
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uril. Cît 
tatreba- 
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s de as-

Bunele rezultate obținute de pro
fesorul Emeric Mezel din Miercu
rea Ciuc, ca și popularizarea u- 
nor experiențe pozitive pe plan 
Internațional au determinat ca și 
’a București și Galați să se ta- 
dbapă activitatea de instruire a 
tinerilor hochciști odată cu in-

hei este calificată (în seria ,,albastră-, alături de 
iuediei, R.F. Germania, S.U.A. și Norvegiei) și 
legătură cu pregătirile și cu verificările în ve
st important turneu, antrenorul principal al lo- 
u, nS-« Spus : „Recent am organizat o testare 
xcâtorilor susceptibili de a face parte din lot. 
bune decît cele obținute în vară. Dar ele sînt 
Ier pe plan internațional. Vom lucra, deci, in 
â pentru a putea sâ ne prezentăm la Lake 
putea verifica acest lucru în apropiatul turneu 
Danemarca (primul meci la 14 decembrie), 

ocuri-test cu echipele reprezentative ale Unga- 
i ianuarie se va desfășura, la București, Cupa 
participare internațională, urmînd să încheiem 
la Montreal, cu echipa Universității locale-.

vățarca primelor litere ale alfa
betului.

în București, de pildă, la Clu
bul sportiv școlar Triumf, prof. 
Oprea Barbu are o grupă de 60 
de copii, între 4 și 7 ani, cu 
care face antrenamente pe ghea
ță (indcmînare și jocuri distrac
tive) și pe uscat (gimnastică, at
letism și... mini-rugby !) de trei 
ori pe săptămînă. Rezultatele ? 
Iată ce ne spune prof. O. Barbu: 
„Sînt foarte mulțumit. Deși ră
mîne un sport greu, hocheiul 
este, totuși, foarte bine însușit 
de cei mici. Notați cîteva nume,

ăspunsul 
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care — vă asigur — peste 10 ani 
vor fi in echipa reprezentativă : 
M. Dumitrescu, M. Chitaru, D. 
Huțuleae, I. Florin, AI. Ganea, 
Marcu Gabriel, Bucur Cosmin". 
Tot la Clubul sportiv școlar Tri
umf mai lucrează cu bune rezul
tate Gh. T&băcaru (30 de copii 
de 8—10 ani) șl prof. Ion Niță 
(40 de copil intre 11 șl 15 ani). 
Deci, pe trei categorii de vîrstă, 
la fel cum se petrec lucrurile și 
la Galați unde prof. Sorin Cio- 
botaru are la clubul sportiv Du
nărea două grupe de copil, una de 
juniori mici (13—15 ani) cu 25 
de tineri Jucători și alta de spe
ranțe" (10—12 ani) cu 20 de — 
sperăm — viitori ași al crosel și 
al pucului. Prima etapă de In
struire este realizată la această 
unitate școlară gălățeană de alți 
entuziaști ai muncii cu copiii.

Adăugind la toate aceste reali
zări, ale căror roade le vom cu
lege peste ani, faptul că in Ju
dețul Harghita activitatea cu 
copiii s-a amplificat, cuprinztnd 
șl comunele Ciumanl șl Dănești, 
și că la Ploiești (n.b. : pe un 
patinoar descoperit !) inimosul 
Florca Gero lucrează perseverent 
cu o grupă de copil, vom avea 
o imagine globală a acestei acti
vități de perspectivă, foarte im
portantă, în care hocheiul nostru 
încearcă să atingă nlvdiul exi
gențelor pe plan mondial. Nu ne 
rămîne deeit să sperăm că și 
rezultatele vor ajunge la același 
nivel...

Călin ANTONESCU

VALORIFICĂRI URGENTE
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notimpul iernii exercită o anumită fascinație, îndeo
sebi asupra copiilor, asupra tineretului. Frigul în

deamnă la mișcare, zăpada cheamă la derdeluș, ghea
ța — la alunecuș. Proliferarea sporturilor hivemale în lu
me și mai ales popularitatea cîștigată de ele prin inter
mediul Jocurilor Olimpice și al transmisiilor televizate, au 
determinat un aflux nestăvilit spre mai toate ramurile.

In țara noastră se constată în ultimul timp că tineretul ma
nifestă o marcată preferință pentru sporturile gheții și ză
pezii, în raport direct cu creșterea posibilităților 

i materiale, cu dotările sportive și turistice sporite 
(patinoare, piste, mijloace mecanice de transport montan 
etc.). Masa de candidați la plăcerile sporturilor de iarnă 
ar putea să favorizeze un nou avînt al acestor ramuri. 
Este un moment, un sezon prielnic, pe care federațiile de 
specialitate ar trebui să-l fructifice, să-l valorifice nu nu
mai pentru un ciștig evident in planul sportului de mase, 
ci mai ales pentru a transforma o cantitate creseîndă în- 
tr-o mișcare calitativă, dătătoare de performanțe, în per
spectivă imediată, firește inclusiv pentru apropiatele J.O., 
în hochei și schi, în bob și patinaj, în sportul săniei.

In acest scop este necesară nu atît delimitarea netă a 
zonelor practicii de agrement sau inițiere de aceea a spor
tului de performanță (care adesea se confundă, în detri
mentul ambelor), cit concordarea eforturilor, în așa fel 
incit procesul de creștere a unui tînăr sportiv, în oricare 
din ramuri, să ducă aproape firesc Ia formarea campionu
lui de mîine. Problemele bazei materiale, ale echipamen
tului, selecției și instruirii pot fi abordate și tratate in
tr-un ansamblu vizind interesele totalității sporturilor de 
iarnă. E destul de neplăcut să vezi federațiile de hochei 
și de patinaj disputîndu-și aceeași suprafață de gheață, în 
loc să întocmească un calendar pus de comun acord. 
Schiul de fond și biatlonul se pot completa foarte bine în 
intenții, fără a fi nevoie să-și dispute elementele talentate. 
Sub îndrumarea unui factor coordonator s-ar putea elimi
na din sfera sporturilor de iarnă multe semne de . dile
tantism, s-ar putea introduce un spirit științific, domina
tor de la alegerea obiectivelor și pînă la realizarea lor !

Deși nu vom avea curînd campioni olimpici sau cîști- 
gători ai Cupei Mondiale Ia schi, din masa de practicanți 
s-ar putea forma viitorii camnioni. Totul e să canalizăm 
acest flux pe drumul cel mai scurt spre succes !

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

3 Ce credeți că trebuie făcut în pregătire pentru ca 
obiectivul major al J.O. 1980 - obținerea de me

dalii și puncte — să fie realizat integral ?

Unii dintre interlocutori 
alții numai la cele la care 
de spus.

au răspuns la toate trei, 
au considerat că au ceva

„Pregătirea floretlstelor
executăm formal Grele

de antrenament"
IOAN POP : 1) In conținutul ei, 

pregătirea noastră, a sabrerilor, 
a fost adecvată obiectivelor pro
puse și care vizau pentru C.M. o 
medalie ta proba pe echipe și 
cel puțin un finalist in cea indi
viduală. Personal, m-am hotărit 
să fac tot ce depindea de mine 
(respectarea întocmai a cerințe
lor antrenamentului, a vieții spor
tive) și consider ca ara făcut tot 
ce puteam ca simplu trăgător, 
nu însă și_ta calitate de căpitan 
de echipă. Am crezut că influen
ța mea se va resimți doar prin 
intermediul exemplului personal, 
nevrtad să-mi domin colegii, cum 
făcea fostul lider al echipei, Dan 
Irlmlciuc. Dar, după cum se vede, 
am greșit, pentru că participarea 
componenților lotului de sabie ta 
procesul de autodepășire n-a fost 
suficient de activă. Ba, mal mult, 
ta timpul pregătirii legătura între 
coechipieri a fost neprincipială, 
orice observație critică, orice su
gestie fiind primite cu suspiciune 
chiar cu Iritare. Cornel Marin, 
de pildă, ajunsese să fie supărat 
pe toată lumea, deși participarea 
iul la pregătirea fizică a fost ne
corespunzătoare. De aceea a ți 
fost o lungă perioadă de 
supraponderal, iar cînd a 
să se „înhame" mal mult,

timp 
vrut 

_ _ _ „ .. n-a
rezistat. Realitatea este că nu mai 
avem aceeași omogenitate ca în 
trecut. Șl dacă la Melbourne am 
rezistat din punct de vedere fi
zic, nu ia fel a fost din punct 
de vedere psihic. De aci parado
xul ; Ja C.M. am fost în formă, 
dar n-am rezistat stressulul.

2) După un început de sezon 
slab, am revenit spectaculos 
Înainte de C.M., pentru ca acolo 
să evoluăm mult sub așteptări, 
Iar în Mexic, de-a dreptul alar
mant, pierzînd chiar în fața unei 
echipe anonime, cea a Franței.

3) Cheia problemei constă în a
nu executa formal orele de an
trenament. în pregătirea fizică 
accentul să cadă pe elementele 
specifice, nu pe cele generale. 
Și mai este un aspect foarte im
portant : „omul 5" din echipă. 
Rezervele sînt slab pregătite și 
nici la lotul de tineret lucrurile 
nu stau mai bine pentru că cei 
mici, odată ajunși în iot consi
deră că și-au atins scopul. La 
începutul anu’ui, în pregătirea 
comună cu lotul de tineret soli- 
citînd niște trăgători de 
ani ea ‘
răspuns

n-a fost corespunzătoare"
VIORICA ȚURCAN : 1) Pregă

tirea floretlstelor n-a fost 
respunzătoare, atîta timp cil 
n-am atins vîrful de formă 
mal la C.M. din Melbourne 
nici măcar la „universitarele". __
Mexic I Volumul a fost normal, 
ta schimb dozarea și eșalonarea 
antrenamentelor in ciclul săptă- 
mtoal n-au fost judicioase, toate 
avtad o intensitate maximă. Din 
această cauză, deși am avut per
manent o participare conștientă, 
efectul pregătirii nu a fost cel 
scontat, fiind uneori obosită sau 
saturată. Ultima competiție de 
verificare înaintea C.M., „Tur
neul țărilor socialiste", n-a fost 
bine folosită in vederea definiți-, 
vărll echipei. Relațiile dintre noi, 
floretistele din lot, n-au fost a- 
mlcale și principiale, animozită
țile ducindu-ne ptaă la a nu mai 
alcătui o echipă.

2) Deși doar tatr-un singur con
curs dinaintea C.M. echipa femini
nă de floretă a României nu s-a 
clasat printre primele trei, ta Aus
tralia n-am Intrat ta lupta pen
tru medalii. Deci, am regresat, 
de la bine, la insuficient.

3) In primul rind, trebuie să ne 
recăpătăm încrederea ta forța e- 
chipel. Apoi, stagiile de pregătire 
să se efectueze numai ta locuri 
unde putem avea condiții com
plexe de antrenament, nu nu
mai pentru pregătire fizică. Deci, 
pregătirea tehnică să nu fie pe 
un plan secundar, iar pregătirea 
fizică specifică să primeze. Indi
vidualizarea să nu fie o vorbă 
goală, la. refacerea de 
efort să nu se limiteze Ia dușuri 
și medicamentațle. In fond, refa
cere înseamnă și prezența 
mijlocul familiei, nu numai 
compania coechipierelor și 
trenoriior...

co- 
noi 

toc-

din

după

in 
ta 

an-

16—17 
parteneri, aceștia m!-au 

chef să tragă 1"eă n-au

„Oricum
rezultatele

CORNEL

le
tot

întoarcem,
slabe slnt

MARIN : 1) Ceea 
reproșez celor ce s-au ocupat __ 
pregătirea sabrerilor este accen
tul pe pregătirea fizică, in loc 
să fie la loc de cinste cea teh
nică. unde mai sintem deficitari. 
Este adevărat că eu am avut la 
începutul sezonului 6 kg în plus, 
dar am dat los cinci. Eu am 
P:erdut cînd n-a trebuit, pentru 
că nu m-am mobilizat suficient, 
cum a fost cazul în asaltul 
Montano. în meciul decisiv 
echipa Ttaliei.

2) Oricum le întoarcem, 
slabe sînt I

ce 
de

cu 
cu

tot

ARDELEANU : 1) șl
că pregă- 
cl doar 

deosebit 
tehnică șl 
am fost 

țață 
_____ ___  . „cărți 

după ce la ediția pre-.

SUZANA
2). N-aș putea spune 
tirea a fost deficitară, 
că n-a pus un accent 
pe pregătirea noastră 
tactică. Or, aici »oi 
handicapate . la Melbourne 
de celelalte concurente cu 
de vizită'. ___2 __ ___
cedentă a C.M., de la Hamburg,' 
am stat mal slab Ia capitolul 
pregătire fizică. Deci, trebuie 
găsite mijloacele de a corela toți 
factorii pregătirii, pentru ca re
gresul să rămină un fapt tatîm- 
plător. Șl să nu uităm că între 
sportive, ca și între acestea șl 
antrenorul principal, au existat 
neînțelegeri, manifestate uneori 
neprincipial.

3) In vederea J.O. 1980 va tre-' 
bul ca procesul de pregătire să 
ridice — și să rezolve ! — mal 
multe probleme dificile, cu care 
ne șl Intlinim pe planșele inter
naționale. Să știm mai mult 
despre adversarele noastre, des
pre noutățile intervenite. Cred că 
apelind și la parteneri de antre
nament dintre floretlștl am face 
un lucru bun.

„Nu-I suficient pentru 
marea performanță să faci 
spadă doar 6 luni pe an...“

ION POPA : 1) șl 
pe care am făcut-o ta 
ani n-a fost pe măsura actuală a 
spadei internaționale. Să dăm un 
singur exemplu : ctad noi în 
'una decembrie făceam doar 
atletism, spadasinii unguri, care 
erau campioni mondiali, luau lec
ții ș) participau intens la asal
turi. Făcind doar 6 luni spadă 
pe an nu mal poți face față ta 
competițiile internaționale I Nu 
spun aceasta ca o scuză pentru 
comportarea mea la C. M. unde 
am tras bine o zi întreagă, cu 
excepția doar a două minute,' 
cînd am pierdut asaltul cu Swor- 
nowskl, de la 4—1 pentru mine 
șl finala a devenit inaccesibilă... 
La Universiadă, 
face mai mult, și 
fost de vină că 
„bronzul", ci tot 
pregătire, In care ____ _____
țele sau tatirzierile de la antre
namente ; la care „campion" a 
fost Angelescu, dar nici eu n-am 
făcut excepție.

3) Vrem să facem mult mal 
mult pentru o reprezentare co
respunzătoare la J.O. de la Mos» 
cova. Dar la locurile de pregă
tire alese, să putem face șl 
scrimă, nu numai... atletism.

2). Scrima 
ultimii doi

echipa putea 
nu o tușă a 

am luat doar 
carențele de 

intră și absen-

Cauzele eșecului reprezentanților scrimei românești Ia ultima 
ediție a C.M. rezidă — așa cum reiese clar și din opiniile spor
tivilor prezenți pe planșele de la Melbourne — în fisurile din 
procesul de pregătire, în superficialitatea și lipsa de răspun
dere cu care unii scrîmerî din Iot au abordat, de-a lungul în
tregului an, participarea la o asemenea mare competiție. Fapt 
agravat și de miopia cu care au privit perspectiva atît de apro
piată a J.O. din 1980, Ia care scrima românească are responsa
bilități asumate cu trei ani in urmă.
• Antrenamentele nu se desfășoară Ia parametrii internațio

nali, sînt insuficient de solicitante, eludind individualizarea, ca și 
faptul că pregătirea fizică se poate face și prin pregătire teh
nică. Trebuie, deci, îmbunătățit conținutul antrenamentelor • 
între comportarea sportivilor la procesul de pregătire și cea 
din concurs trebuie să fie o trăsătură de unire, ambele stind 
sub semnul responsabilității ; cu jumătăți de măsură la antre
nament, nu poți apoi face față integral pe planșe, oricită bună
voință ai avea în concurs • Climatul de muncă în colectiv tre
buie să se bazeze pe colegialitate, pc un spirit loial de între
cere, dorința de titularizare neînsemnînd că „scopul scuză mij
loacele". Echipele României s-au impus pe planșele internațio
nale prin omogenitate care, nu in ultimul rind, însemna și 
coeziune sufletească ® Sportivii și antrenorii alcătuiesc, firesc, 
cele două părți inseparabile ale performanței de mîine și nici
decum doi poli opuși • Federația de specialitate are datoria 
să tragă grabnic concluziile de rigoare, pentru ca POTENȚIA
LUL REAL AL SCRIMEI ROMANEȘTI SA SE AFIRME LA 
UN ÎNALT NIVEL LA J.O. ȘI C.M. ÎN ANII URMĂTORI.

Anchetă realizată a'e
Paul SLÂVESCU



Dinamo șl Steaua în cupele europene la baschet

SlNT NECESARE PRESTAȚII 
BUNE Șl ÎN DEPLASARE!

9 Cu meciurile desfășurate 
joi seară s-a încheiat turul 
sferturilor de finală ale C.C.E. 
la baschet masculin și urmează 
ca, de săptămîna viitoare, să 
se dispute partidele retur. De 
pe acum, însă, se poate da ca 
certă calificarea unor echipe, 
rezultatele din retur nemaipu- 
tînd să le pericliteze locul I în 
clasament (singurul care aduce 
calificarea). După toate proba
bilitățile, Sinudyne Bologna 
(grupa B). Real Madrid (C). 
Maccabi Tel Aviv (D) și Par
tizan Belgrad (E) vor promova 
in seria semifinală unică. în 
grupa A, Bosnia Sarajevo, de
ținătoarea trofeului, va tre
bui (și în mod normal va iz
buti) să remonteze cele 7 punc
te cu care a pierdut la Sofia, 
in fata formației Levski — 
Spartak. în grupa F, luptă e- 
chilibrată între Royal IV Bru
xelles. Le Mans și Den Bosch.

• Din grupa D. care avea 
;.din start1* o mare favorită 
(Maccabi Tel Aviv, în 1977 cîș- 
tigătoare a C.C.E. ; în 1979 a- 
vînd în alcătuire majoritatea 
componenților reprezentativei 
Israelului, vicecampioană a Eu
ropei), face parte și Dinamo 
București. Campionii României 
au realizat joi seară, la „Flo- 
reasca**, o victorie surprinzător 
de facilă în fața campioanei 
Turciei, Efes S. K. Istanbul. 
Bucureștenli au început în- 
tilnirea cu ambiție, detașîndu- 
se din primele minute și deter- 
minîndu-i pe oaspeți să cedeze 
aproape fără luptă un meci al 
cărui rezultat va determina o- 
cuparea de către Dinamo a lo
cului secund în grupă. Văzînd 
cum au jucat baschetbaliștii de 
Ia Efes S.K., am făcut legătura 
cu scorul de 69—97 cu care a 
pierdut Dinamo la Tel Aviv și 
ne-am amintit de mărturisirea 
făcută de antrenorul Dan Nicu- 
lescu la înapoiere : „Maccabi a 
jucat excepțional. Beneficiază 
de un lot mai puternic decit cel 
eu care ne-am întîlnit în 1976. 
Calitățile și valoarea adversari
lor nu sînt, însă, scuze pentru 
tracul cu care abordează jucă

torii noștri partidele din depla
sare. La Tel Aviv, ca și la Sa
lonic (n,r. — întilnirea cu A. C. 
Aris), echipa noastră a evoluat 
sub posibilități, crispată, ratind 
enorm". în aceste condiții, 
nu este de mirare că participa
rea echipelor românești la cu
pele europene se încheie foarte 
repede. Cîștigă greu „aca
să", pierd la diferență în 
deplasare. Și faptele se re
petă, în majoritatea partidelor, 
de ani de zile.

• Steaua, participantă la 
Cupa cupelor, a debutat 
(marți) în fața echipei Eczaci- 
bași Istanbul. A cîștigat cu 
71—67, dar prestația jucătorilor 
a fost nesatisfăcătoare. Speriați 
(în realitate, neobișnuit!) de 
apărarea „tare" a adversarilor, 
steliștii au greșit multe arun
cări la coș și multe pase, au 
fost dominați net sub panouri. 
Doar 46,20 la sută la aruncări 
din acțiune și 60 la sută la a- 
runcări libere sînt procentaje 
submediocre, cu care nu se pot 
emite pretenții în întreceri in
ternaționale.

• Evoluția în Capitală a e- 
chipelor Dinamo și Steaua 
ne-a produs surpriza de a-i ve
dea în tribună, în postura de 
spectatori, pe cîțiva jucători ai 
acestor echipe, componenți ai 
loturilor naționale de seniori 
(Fluturaș, David de la Dinamo, 
Brănișteanu și V. Ion de la 
Steaua) și de tineret (Marina- 
che, respectiv Scarlat). în locul 
lor, au fost preferați baschet- 
baliști' mai experimentați, ceea 
ce nu se poate reproșa celor 
doi antrenori, care privesc în- 
tîlnirile din cupele europene 
prin prisma intereselor de club. 
Cum stăm, însă, cu interesele 
reprezentativelor țării, îndeo
sebi ale celei de seniori la 
„cîrma" căreia se află chiar 
antrenorii respectivi 7 Nu este 
cel puțin bizar ca baschetbaliș
tii în care ai încredere cînd îi 
folosești în echipa națională să 
ti ții în tribună cînd joacă for
mația de club 7

Dumitru STANCULESCU

JOVMIR, REVELAȚIA STAGIUNII
Deși reuniunea desfășurată joi 

după-amiază dispunea de un 
„atu" cu multă „priză" la pu
blic („austriacul" pornea cu o 
miză inițială de 23 759 lei), numă
rul celor prezențl pe hipodrom a 
fost din nou sub cota obișnuită. 
Se pare că „necazurile" la care 
ne refeream în ultima noastră 
cronică (și de care n-am fost 
scutiți nici joi) nu rămta fără 
ecou în rlndul spectatorilor. In 
ceea ce privește alergările, putem 
spune că acestea au satlșfăcut 
pe plan spectacular, majoritatea 
concurenților fugind, dacă ținem 
seama că a existat un coeficient 
de peste 3 secunde, aproape de 
valorile maxime. Dintre cîștlgă- 
torl, o subliniere aparte merită 
Jovmir (realizatorul unei perfor
manțe neobișnuite, 4 victorii con
secutive), Vigu (minat de I. Oană 
cu energia ce-1 caracterizează) și 
Renumit (condus cu multă exac
titate de Tr. Marinescu). Pe pri
mul loc au mai terminat Ratafia. 
Copist, Abil șl Marțian, ultimul 
fiind beneficiar al modulul cu 
totul Inadmisibil în care I. R. Nl- 
colae a înțeles să-1 susțină pe 
Merls in cursa respectivă. Gindim 
că asemenea- practici (destul de 
frecvente ta ultimul timp) trebu
iesc privite cu toată atenția de 
către cei ta drept. Rezultate teh
nice ; cursa 1 : 1. Ratafia (G.

H I P I S M

Tănase) rec. 1 :42,7, 2. Galeș, >. 
Rotonda. Simplu închis, ordinea 
6, ordinea triplă 102. Cursa a 2-a: 
L Copist (M. Dumitru) rec. 
1:39,4, 2. Vareg. Simplu 3, ordi
nea 11, event 10. Cursa a 3-a : 1. 
Vigu (I. Oană) rec. 1:31,0, 2. Fri
cos. Simplu 1,30, ordinea 17, e- 
vent 8. Cursa a 4-a : 1. Abil (C. 
forga) rec. 1:29,9, 2. Ozoraș, 3. 
Rin. Simplu 9, ordinea IS, event 
6, ordinea triplă 309. Cursa a 5-a: 
1. Marțian (I. G. Niculae) rec. 
1:31,8, 2. Meriș, 3. Suvelnlța. Sim
plu 9, ordinea 31, event 69, triplu 
clștlgă tor 199, ordinea triplă 1 303. 
Cursa a 6-a : 1. Renumit (Tr. Ma
rinescu) rec. 1:39,3, 2. Gardena. 
Simplu 1,40, ordinea 4, event 67. 
Cursa a 7-a : 1. Ozoraș (D. Popa) 
rec. 1:33,4, 2. Melodic, 3. Hotărât. 
Simplu 1,50, ordinea 23, event 7, 
ordinea triplă 3 715. Cursa a 8-a : 
1. Jovmir (I. Georgescu) rec. 
1:34,0, 2. Rabina. Simplu 17, or
dinea 151, event 15. Pariul austriac 
s-a ridicat la suma 48 695 lei șl a 
fost cîștigat (50 la sută) de 6 tl- 
chete cu 10 combinații a 2 434 lei 
flecare. Report : 24 355.

Gh. ALEXANDRESCU

© CAMPIONATE • COMPETIȚII •
DiNAMO BRAȘOV - 
MECI MULT AȘTEPTAT

NITRAMONIA FĂGĂRAȘ, 
ÎN DIVIZIA A DE JUDO

„CUPA ROMÂNIEI" LA 
VOLEI

București și Tg. Mu- 
disputa partidele celei 
etape a campionatului 
de judo. In sala Di- 
Capitală. din cele 4

SÎMBĂTĂ
BASCHET. Sala Floreasca,

de la ora 16,38 : Steaua —
C.S.U. Sibiu (m.A), Politeh-
nica C.S.Ș. 2 — Dinamo Ora-
dea (m.A) ; sala Giulești,
ora 17,30 : Rapid II — Car-
păți (m.B).

FOTBAL. Stadionul Steaua, 
ora 12 : Steaua — Universi
tatea Cluj-Napoca (jun.), ora 
14 : Steaua — Universitatea 
Cluj-Napoca (Div. A) ; sta
dionul Dinamo, ora 12 : Di
namo — F.C.M. Galați (jun.), 
ora 14: Dinamo — FCM Ga
lați (Div. A).

HOCHEI, Patinoarul „23 Au
gust", de la ora 13 : steaua
— Unirea Sf. Gheorghe, Du
nărea Galați — Metalul Ră
dăuți, Dinamo — S.C. Miercu
rea Ciuc, meciuri în cadrul 
Diviziei A.

POLO £ Bazinul Floreasca, 
de la ora 10,30 : Rapid Arad
— Progresul București, Lie. 
2—CNASE; de Ia ora 17: Pro
gresul Oradea — Rapid Arad, 
Progresul București — Lie. 2, 
meciuri în cadrul Diviziei A, 
turneul pentru locurile 5—9.

RUGBY. Stadionul Tinere
tului, teren II, ora 15 : Știința 
II București — Aeronautica 
(Div. B).

VOLEI. Sala Olimpia, ora 
16,30 : Calculatorul — Silvania 
Șimleu Silvaniei (m.A).

DUMINICĂ
BASCHET. Sala Floreasca, 

de la ora 9,30 : Steaua —

Mîine, la 
reș se vor 
de a III-a 
Diviziei A 
namo din 
meciuri programate unul este aș
teptat cu deosebit interes — cel 
dintre Dinamo Brașov și Nitra- 
monla Făgăraș clasate, înaintea 
acestei etape, pe locurile I—II șl, 
respectiv, HI. Dinamo Brașov 
va mal lupta cu Politehnica Iași, 
Iar Nitramonia cu Dinamo Bucu-

iești. AI patrulea meci va opune 
pe Dinamo București Politehnicii 
(ași. Tot în Capitală, dar în sala 
Olimpia (șos. lancuiul), Universi
tatea Cluj-Napoca și Olimpia vor 

întîtnl pe C.S.M. pitești șl pe 
Carpați Mîrșa. La Tg. Mureș, 
A.S.A. din localitate va primi re

plica 
Arad, 
pută 
torul

echipelor 
adversare 
întîletatea

M. Ciuc.

I.E.F.S. șl Rapid 
care își vor’dis- 
șl cu Construc-

MÎINE, PUNCT FINAL LA PRIMAA---------------------
A DIVIZIEI DE RUGBY

PARTE

Ultima etapă a turului în cam
pionatul Diviziei A la rugby pro
gramează partidele Steaua — Po
litehnica Iași, Vulcan — Farul 
(în cuplaj pe stadionul Steaua, 
de la ora 9,30), R. C. Sportul 
studențesc — Știința CEMIN Ba-

ia Mare (teren Tei. ora 10), Uni
versitatea Timișoara — Dinamo, 
Rulmentul Blrlad — R. C. Gri- 
vița Roșie, C.F.R. Brașov — 
C.S.M. Sibiu, Știința Petroșani — 
Rapid.

C.F.R.

REZULTATE DIN EȘALONUL SECUND
în etapa a șaptea (a noua pen

tru seria constănțeană) a între
cerii eșalonului secund s-au În
registrat rezultatele : seria I : 
Ș. N. Oltenița — Știința Bucu
rești 27—15, R. C. Sportul stu
dențesc II — Rulmentul Ale
xandria 0—11, R. C. Grlvlța Roșie 
II — Olimpia Buc. 0—1, Dunărea 
Giurgiu — Petrochimistul Pitești 
17—3. în frunte Olimpia 19 p, dar 
au fost amînate unele partide. 
Seria a II-a : Gloria P.T.T. Arad 
— C.F.R. Cluj-Napoca 16—7 (prl,

POLOIȘTII BUCUREȘTENI 
ÎNVINGĂTORI PE LINIE
în bazinul Floreasca din Capi

tală au început ieri primele 
jocuri din manșa a doua a tur
neului final pentru locurile 5—9 
în Divizia A. Iată rezultatele în
registrate :

LICEUL nr. 2 BUCUREȘTI - 
RAPID ARAD 10—3 (3—1. 3—8,
1—0, 3—2). Au marcat : Hagiu 6, 
Dan Cristian 2, dobănluc, Chi- 
rltă de la învingători șl Marc, 
Selegean, Ghițan de la învinși. 
Arbitri : R. Schilha șl V. Media
nii.

C.N. ASE — PROGRESUL O- 
RADEA 10—8 (4—0, 0—1, 2—2,
4—5). Au înscris : Bone 3, L8- 
rinez 3, Szerzli, Tăuricl, Chlvă- 
ran, Păun (C. N. ASE) și Băje- 
naru 5, Ungureanu, Ilarabula, 
Boroș (Pr.). Au condus : N. Ni- 
colaescu și V. Burtica.

PROGRESUL BUCUREȘTI — 
PROGRESUL ORADEA 9—3 (2—1, 
4—1, 2—0, 1—1). Realizatori : Teo- 
dorescu 4, Ionescu 2, Munteanu, 
Mădescu, Ion Gheorghe (Pr. 
Buc.) șl Harabula, Lengyel, Bo
roș (Pr. Or.). Arbitri : D. Para- 
schivescu și V. Medianu. întrece
rile continuă astăzi, de la ora 
10,30 șl 17 șl se vor încheia mil- 
ne, de la ora 10.

ma manșă a meciului decisiv — 
probabil — pentru primul loc a 
revenit,. așadar, elevilor lui Cor
nel Mi ian). Electrotimiș Timișoa
ra — Politehnica Cluj-Napoca 
11—4, Minerul Lupani — Unirea 
Săcele 3—6, Constructorul Alba 
lulla — Electroputere Craiova 
33—4. Conduce Gloria P.T.T. cu 
10 p. urmată de C.F.R. Cluj-Na
poca, Electrotimiș șl Constructo
rul Alba lulla cu cite 16 p, dar 
șl cîte un meci mal puțin dispu
tat. Seria a ni-a : Automobilul 
Galați — C.F.R. Suceava 44—12, 
Minerul Gura Humorului — Ra
pid Buzău 4—40 !. Rulmentul II 
Bîrlad — Chimia Bacău 7—3, Ra
pid C.F.R. Galați — C.S.M. Su
ceava 9—33, Politehnica II Iași 
— U.R.A. Tecuci 32—0. în frun
te : Rapid Buzău 21 p, C.S.M. 
Sv. 19 p. Seria a IV-a (constăn- 
țeană) : C.F.R. — Automobilul
Măcln 52—0, Farul n — Dacia 
18—14, Metalul Mangalia — Rapid 
C.F.R. Fetești 
Tulcea 
darl ! 
C.F.R.
(1 Joc 
23 p.

Etapa a Il-a a „Cupei Româ
niei" la volei programează o se
rie de confruntări atractive, între 
echipe care în ediția precedentă 
a campionatului Diviziei A au 
avut o comportare meritorie. La 
feminin, spre exemplu, vicecam- 
pioana, C.S.U. Galați, întîlnește 
pe Farul Constanța, ta timp ca 
la Craiova. Universitatea primește 
replica celeilalte formații cons- 
tănțefle, Chimpex. Celelalte 
jocuri : Penicilina — Știința Ba
cău, Universitatea București — 
Olimpia Oradea (duminică, sala 
Glulești, de la ora 10,30), Univer
sitatea Timișoara — " “
Mare. Partida Rapid 
a fost amtaată. 
Doinei Ivănescu 
„Dinamoviadă". 
noua promovată 
București are un meci diflcil cu 
Silvania Șimleu Silvaniei (sîmbă
tă, sala Olimpia, ora 16,30). Cele
lalte partide ale etapei : Politeh
nica Timișoara — Delta Tulcea, 
Universitatea Craiova — Petrolul 
Ploiești, Steaua — C.S.M. Sucea
va (duminică, sala 
ora 12) șl Explorări 
Viitorul Bacău.

Maratex B.
— Dlnamo 

voleibalistele 
afltadu-se la 

La masculin. 
Calculatorul

Floreasca,
B. Mare —

FARUL (LOCUL 3) - DI
NAMO BUCUREȘTI (LO
CUL 1), DERBYUL ETAPEI 

A DIVIZIEI A LA 
BASCHET

A 4-a

Constanta 
și Dina- 

1) deține

> — T. 
9—14.

25 p, 
mal

I 10—4, Pescărușul 
C. Ind. Mldla-Năvo- 
Pe primele locuri 
Constructorul 24 p 
puțin), t. C. Ind.

De astăzi

dintre Farul 
ta clasament)

(locul
al etapei a 4-a

Meciul 
(locul 3 
mo București 
„capul de afiș1 
a Diviziei A la baschet masculin, 
dar șl alte tatîlnirl promit dis
pute echilibrate : Universitatea
Cluj-Napoca — I.C.E.D., C.S.U. 
Brașov — Rapid, Politehnica 
C.S.ș. 2 București — Dinamo 
Oradea șl Politehnica Iași — 
C.S.U. Galați. Doar Steaua are 
o misiune mal ușoară, codașa 
clasamentului — C.S.U. Sibiu — 
neputînd să emită pretenția de a 
obține prima victorie în actua
lul campionat tocmai în fața 
bucureștenllor.

pînă joi
FRUNTAȘELE HOCHEIULUI NOSTRU 

EVOLUEAZĂ IN CAPITALĂ
cum am mal anunțat e- 

11—15 ale Diviziei națlo- 
se vor desfășura sub for- 

programat pe 
„23 August" din Ca- 

Spectatoril bucureștenl 
pe 

toate

După 
tapele 
nale A 
ma unul turneu, 
patinoarul ~ * 
pltăl». *. 
vor putea urmări, așadar, 
distanța unei săptămtal, ____
cele 6 formații din categoria de 
elită a campionatului. Rațiunea 
programării ta acest fel a În
trecerii a urmărit „aclimatizarea" 
jucătorilor din lotul reprezentativ

„TOP-12" LA TENIS DE MASĂ
ARAD, 2 (prin telefon). în 

Sala sporturilor din localitate a 
început concursul republican 
„Top—12" la tenis de masă. Sis
temul turneu după care se des
fășoară întrecerile (pe care l-am 
recomanda șl pentru faza de 
masă a etapei de iarnă a „Da- 
ciadel") aduce pe fiecare concu
rent ta fața tuturor partenerilor, 
obllgtadu-1 să susțină un mare 
număr de meciuri, cu adversari 
de valori diferite și, de regulă, 
cu stiluri de joc diferite.

La ora cînd telefonăm, ta tur
neul feminin numai cinci jucă
toare — din prima parte a ta
bloului de concurs — șl anume 
Eva Ferenczi, Marla Alexandru, 
Liana Măcean, Magdalena Leszay 
și Crinela Sava nu au cunoscut 
înfrtagerea. între partidele care 
se cuvin subliniata se află cea 
susținută de Eva Ferenczi cu Neta 
Stoinea, ta care aceasta din 
mă a reușit să cîștige două 
turl — primul șl al doilea 
la 19 șl la 15. Interesant de 
tat că micuța Olga Nemeș a 
ținut o frumoasă victorie ta cinci 
seturi de mare luptă la Neta 
Stoinea (—18, 10, —18, 20, 22), ta 
timp ce Crinela Sava a lnv!ns-o 
categoric pe Maria Păun ta trei 
seturi (16, 14, 13).

în turneul masculin patru spor
tivi au victorii 
Bithm, Șerban 
Crișan și Sorta 
tor de la care 
după ultimul
Cnstine! Romanescu a pierdut în

serie primele trei partide cu s. 
Cauri, E. Barca și D. Paal. 
Z. BShm a trecut greu de E. 
Florescu ta cinci seturi (—19, 16, 
—19. 9, 18), ca șl S. Crișan ta 
confruntările sale cu D. Paal șt 
D. Onețiu, cu același scor, 3—2. 
Paal care se arată Intr-o formă 
bună 1-a depășit pe Șt. Moraru 
(3—1). Moraru a evoluat necon- 
vtagător pînă acum, obțtatnd 
două victorii din trei partide, 
una pe muchie de cuțit. Ia D. 
——- * 1 (—28, 13, —if, 22,

cu programul turneului olimpic 
de hochei de la Lake Placid.

Desigur, exceptînd tradiționalul 
derby DINAMO — STEAUA, 
sttrnește interes evoluția ta Ca
pitală a formației SPORT CLUB 
din Miercurea Ciuc, care — ta 
actualul sezon — cu un lot în
tinerit, dar puternic, se anunță 
o adversară de temut pentru li
derele tradiționale ale hocheiului 
românesc. Turneul va prilejul, in 
același timp, tranșarea- rivalității 
pentru locul 4, la care 
UNIREA Sf. Gheorghe șl 
REA Calați, bilanțul fiind 
camdată — net favorabil 
rilor de la Unirea.

,Săptămîna hocheistlcă 
cu o în- 
mare a- 

actuala 
STEAUA,

aspiră 
DUNA- 
— deo- 
jucăto-

bucu-

ur- 
se-
no- 
ob-

pe linie : Zsolt 
Doboșl, Slmion 
Cauri. Un jucă- 
așteptam mult 

meci din Divizie,

Jiu (Div. B) ; teren Electro
magnetica, ora 11 : Vîscoza — 
Electronica (Div. G) ; teren 
Danubiana, ora 11 : Danubia
na — Dunărea Călărași (Div. 
C) ; teren FI. roșie, ora 11 : 
FI. Roșie — Abatorul (Div. 
C) ; teren T.M.B., ora 11 : 
T.M.B. — Automatica (Div. 
C) ; complexul sportiv „23 
August", teren IV, ora 11 : 
Luceafărul - Tehnometal

C.S.U, Sibiu (m.A), Politeh
nica C.S.Ș. 2 — Dinamo Ora
dea (m.A) ; sala Construcția, 
de la ora 9,15 : Automatica — 
Gloria Dej (m.B), Academia 
militară — Urbis (m.B) : sa;.. 
Politehnica, ora 9,15 : Poli
tehnica C.S.Ș. 2 II — A.S.A 
Bacău (m.B).

FOTBAL. Stadionul Repu
blicii, ora 11 : Rapid — Gaz 
metan Mediaș (Div. B) ; te
ren Autobuzul, ora 11 : Auto
buzul — Chimica Tîrnăvem 
(Div. B) ; teren Metalul, ora 
11 : Metalul — Pandurii Tg.

(Div. C) ; teren ICSIM, ora 
11 : ICSIM — Automecanica 
(Div. C) ; teren Voința, ora 
11 : Voința — Ferom Urzi- 
cenl (Div. C)

HOCHEI. Patinoarul „23 Au
gust", de la ora 13 : Metalul 
Rădăuți — S.C. Miercurea 
Ciuc. Dinamo București — 
Unirea Sf. Gheorghe, Steaua
— Dunărea Galați, meciuri în 
cadrul Diviziei A.

JUdJ S4a Dinamo, de la 
ora 9,30 : Dinamo București
— Nitramonia Făgăraș — Po
litehnica Tașj n<ns»mo Bra

One țiu : 3—i 
11).

Concursul 
pînă la prins, 
te cîștigătoril.

continuă sîmbătă 
cînd vom cunoaș-

reșteană" se va încheia 
tîlnire (totdeauna de 
tracțle) între DINAMO, 
deținătoare a titlului, și 
lidera clasamentului. Prilej de a 
vedea din nou Ia lucru marea 
majoritate a membrilor lotului 
reprezentativ, pe care îi așteaptă 
un sezon încărcat de tattlnirl In
ternaționale înaintea greului exa
men olimpic de peste Ocean, 
vrem să credem că jucătorii 
noștri fruntași sînt conștient! de 
însemnătatea acestui examen...Mircea COSTEA

CUPA ROMÂNIEI LA GIMNASTICĂ
(Urmart din txiq l)

(iile impuse, lupta pentru în- 
tîletate la individual compus se 
va da în continuare între cam
pionul absolut al țării, Knrt 
Szilier, și Dan Green. Ei au 
realizat la impuse note de la 
9 în sus. De exemplu, Szilier a 
luat la bară 9,65. iar atît Szi
lier cit și Grecu au obținut 9,50 
(primul la sărituri și paralele, 
iar al doilea la paralele Și 
inele).

Cele 8 echipe feminine pre
zente aici (mai puțin gimnas-

tele lotului reprezentativ, care 
urmează un program special de 
pregătire în vederea campiona
telor mondiale) au fost împăr
țite în două serii. în ultima e- 
voluînd de fapt cele mai bune 
gimnaste, candidate la prime
le locuri, atît pe echipe, cit șl 
la individual compus. Printre 
acestea se află Teodora Ungu- 
reanu, pentru prima oară în 
fața publicului din țară după 
ciștigarea celor 3 medalii de 
aur la Universiada din Mexic, 
precum și Anca Grigoraș, Cris
tina Itu, Gabriela Geiculescu, 
Angela Bratu, Carmen Savu, 
Mirela Oancea ș.a.

șov — Nitramonia — Politeh
nica ; sala Olimpia, de la 
ora 10 : Olimpia — C.S.M. Pi
tești — Carpați Mirșa, „U“ 
Cluj-Napoca — C.S.M. — Car
pați, meciuri în cadrul Divi
ziei A.

POLO • Bazinul Floreasca, 
de la ora 10 : Lie. 2 — Pro
gresul Oradea, CNASE — 
Progresul București, meciuri 
în cadrul Diviziei A. turneul 
pentru locurile 5—9.

RUGBY. Teren Steaua, ora
9.30 : Steaua — Politehnica 
lași (Div. A), ora 11 : Vul
can — Farul (Div. A) ; teren 
Tel, ora 10 : Sportul studen
țesc — Știința Cemln Bala 
Mare (Div. A) ; teren Olim
pia, ora 10,30 : Olimpia — 
Dunărea Giurgiu (Div. B).

VOLEI. Sala Giulești, ora
10.30 : Universitatea — Olim
pia Oradea (f.A) ; sala Flo
reasca, ora 12 ; Steaua — 
C.S.M. Suceava (m.A) ; sala 
institutului Pedagogic, de la 
ora 9,30 : Confecția — ASSU 
Craiova (f.B), Voința — Praho
va Ploiești (f.B) ; sala Con
strucția, ora 13 : IOR — 
Peco Ploiești (m.B), sala 
Electra, ora 10 : Electra — 
Steaua II (m.B).

REZULTATE : individual com
pus băieți (exerciții impuse) : 1. 
Kurt Szilier (Dinamo) 56,45, 2.
Dan Grecu (Dinamo) 56,15, 3. So
rin Cepoi (Steaua) 55,70, 4. Ion 
Checicheș (Steaua) 55,55, 5. Aure
lian Georgescu (Steaua) 55,35, 6. 
Nicolae Oprescu (Dinamo) 55,05 ; 
individual compus fete : 1. Teo
dora Ungureanu (Dinamb) 38,00 . 2. 
Gabi Gheorghiu (Lie. 4 Galați) 
37,70, 3. Mariana Sillșteanu (C.S.S. 
2 București) 37,60, 4. Cristina Itu 
(Dinamo) 37,45, 5. Anca Grigoraș 
(Dinamo) 37,40 ; echipe : 1. Di
namo București 185,40, 2. C.S.S. 
Sibiu 183,30, 3. C.S.S. 2 București 
183,10, 4. Liceul Onești 181,85, 5. 
C.S.S. Triumf București 180,25, 6. 
S.C. Bacău 176.85.

Luni 5 noiembrie 1979, orele 
12,30 în Sala Dalles, în ca
drul Universității cultural-ști- 
ințifice (secția Educație fizică 
și sport) va avea loc expune
rea „INSTRUIREA PROGRA
MATA IN SPORTUL DE 
PERFORMANȚA".

Expunere prof. dr. Vasile 
Dumitrescu — cercetător la 
Centrul de perfecționare 9 
cadrelor C.N.E.F.S.



Etapa a 13-a 
a Diviziei A

BULETINUL DE ȘTIRI AL CELOR 18 DIVIZIONARE A
• GLORIA BUZĂU îl are 

pe Stan indisponibil o peri
oadă de timp 0 F.C. SCOKNI- 
CEȘTI nu are accidentați în 
lot • Arbitri : C. Dinulescu — 
C. Ignat (ambii din București),

nunță indisponibilități • Arbi
tri : FI. Cenea (Caracal) — Al. 
Mustățea (Pitești), C. Ghilă 
(Constanța).

RISCUL „PASULUI ÎNAINTE"

o. Anderco (Satu Mare).
e A.S.A. TG. MUKEȘ nu

are jucători indisponibili în
lot O C.S. TlKGOVIȘTE se
află de ieri la Tg. Mureș. Este 
probabilă reintrarea lui Mari
nescu în linia de atac 0 Arbi
tri : C. Gliiță (Brașov) — V. To- 
pan (Cluj-Napoca), C. Muntea- 
nu (Galați).

• CHIMIA RM. VILCEA. In 
continuare. Cornel Nicolae este 
indisponibil. Incerți : G. Stan 
și Iordan • OLIMPIA SATU 
MARE a plecat vineri la Rm. 
Vîlcea, cu tot lotul valid • Ar
bitri : A. Forwith — P. Arnă- 
utu (ambii din Timișoara), 
V. Tătar (Hunedoara).

» POLITEHNICA IAȘI îl 
are pe Anton suspendat pe 
două etape, deoarece el a acu
mulat, în 12 etape, 6 cartonașe 
galbene 1 Ciocîrlan, operat de 
menise, și-a reluat antrena
mentele • S.C. BACAU a ple- - 
cat la Iași fără Lunca și Șoi- 
man, ambii accidentați • Ar
bitri : V. Ciocîlteu — D. Preo- 
țescu (ambii din Craiova), R. 
Stîncan (București).

9 DINAMO nu-i poate uti
liza, în continuare, pe D. Geor
gescu, Custov și Dragnea 

‘ aliniază
ta

stov Șl
• F.C.M. GALAȚI
cea mai bună echipă a
• Arbitri : T. Balanovici 
D. Arndt (ambii din Iași), 
Salomir (Cluj-Napoca).

M.

• F.C. BAIA MAKE. Molnar 
are o entorsă și nu va juca 
• SPORTUL STUDENȚESC. 
Patru semne de întrebare în 
lotul său : Moraru, M. Sandu, 
Tănăsescu și Ciugarin • Ar
bitri : S. Drăgulici — I. Zaha- 
ria (ambii din Drobeta Tr. Se
verin), Cr. Teodorescu (Buzău).

• POLITEHNICA TIMIȘOA
RA nu-i va folosi, probabil, pe 
Anghel și Dembrovschi, acci
dentați • F.C. ARGEȘ nu va 
beneficia nici azi de aportul 
lui Radu II și, probabil, al 
mijlocașului Toma, accidentat 
în meciul cu Steaua 0 Arbi
tri : N. Rainea (Bîrlad) — 
I. Rus, A. Szilaghi (ambii din 
Tg. Mureș).

• UNIVERSITATEA CRA
IOVA. Crișan, lovit, miercuri, 
la Kossovska Mitrovița. este In
cert • JIUL îl are indisponi
bili pe Bădin și Ciupitu • Ar
bitri : C. Szilaghi 
— Șt. Moldovan 
Pop (București).

(Baia Mare) 
(Sighet), I.

vor juca —• STEAUA. Nu ' _ j. 
probabil — Zamfir și Aelenei. 
în schimb, Iordache este valid 
• „U" CLUJ-NAPOCA nu a-

ȘTIRI««• ȘTIRI...
• JOI, PE STADIONUL REPU

BLICII, s-a disputat, în cadrql 
„Cupei al xn-lea Congres al 
P.C.R.,*4 meciul dintre combinata 
Metalul — Mecanică fină și Ra
pid. După 90 de minute, scorul a 
fost egal : 2—2. Pentru desem
narea învingătoarei, s-a recurs 
la lovituri de la 11 m, combinata 
reușind să transforme patru, iar 
feroviarii doar trei, astfel că vic
toria a revenit primei echipe cu 
6—5. Marți, pe același stadion, se 
vor desfășura meciurile : Auto
buzul — Rapid (pentru locurile 
3—4), de la orele 12,30, și, în 
continuare, Progresul — combi
nata Metalul — Mecanică fină, 
pentru locurile 1—2.
• LA CASELE OBIȘNUITE Se 

găsesc de vlnzare biletele de in
trare la jocul Rapid — Gaz me
tan Mediaș, din seria a n-a a 
Diviziei B, care se dispută dumi
nică, de la orele 11, pe Stadionul 
Republicii.

Clubul sportiv școbur 
„Triumf" organizează dumi
nică 4 noiembrie, In cinstea 
marelui forum al comuniștilor, 
o sultă de competiții dotate 
cu „Cupa Congresul al XH-Iea 
al P.C.R.". Vor avea loc În
treceri de polo (bazinul Flo- 
reasca, tnceptad de la ora 13), 
patinaj (patinoarul Floreasca, 
ora 8) și gimnastică sportivă 
tete (sala de la Ștrandul ti
neretului, ora 10).

PROGRAMUL Șl ARBITRII ETAPEI DE MlINE A DIVIZIEI B
SERIA I : Nitramonia Făgăraș

— Minerul Gura Humorului :
L Honing (Arad), F.C. Constan
ța — Muscelul Cimpulung : F.
Popescu (Ploiești), F.C.M. Brașov
— Progresul Brăila : R. Schwel
(Timișoara), Energia Gh. Gheor- 
ghiu-Dej — C.S.M. Suceava : A. 
Deleanu (București), Delta Tul- 
cea — C.S. Botoșani : J. Grama 
(București), Tractorul Brașov — 
Portul Constanța : V. Catană
(Cărei), F.C. Brăila — Cimentul 
Medgidia : C. Mateescu (Bucu
rești)), Viitorul Gheorgheni — 
Viitorul Vaslui : D. Predescu (Bu
curești) , Unirea Focșani — I.C.I.M. 
Brașov : V. Antohl (Iași).

SERIA A n-a : Șoimii Sibiu
— F.C.M. Giurgiu : D. Dumitres
cu (Mărășești), Rapid București
— Gaz metan Mediaș : E. Căli,
nescu (Reșița), Oltul Slatina — 
Luceafărul București : FI. Cenea 
(Caracal), Flacăra Automecanlca 
Morenl — Carpațl Mîxșa : A.
Stocker (Petroșani), Autobuzul 
București — Chimica Tîrnăveni : 
M. Dunea (Roman), Petrolul Plo
iești — Mecanică fină București : 
D. Ologeanu (Arad), Metalul 
București — Pandurii Tg. Jiu : 
C. Tănase (Cimpulung), Rulmen
tul Alexandria — Progresul Vul-

can București : I. Igna (Timi
șoara), Metalul Plopeni — Chi
mia Tr. Măgurele : O. UJheli 
(Oradea).

SERIA A IH-a : Minerul Anina
— Someșul Satu Mare : E. Pău- 
nescu (Craiova), Metalurgistul 
Cugir — Dacia Orățtie: M. Abra- 
mluc (Suceava), Strungul Arad
— F.C.M. Reșița : C. Bârbules- 
cu (București), F.C. Bihor Ora
dea — U.T. Arad : M. Moraru 
(Ploiești), C.F.R. Cluj-Napoca — 
Înfrățirea Oradea : S. Burlacu 
(Gh. Gheorghlu-Dej), Aurul Brad
— Unirea Alba Iulla : C. Mata- 
che (București), Ind. sirmel C. 
Tuxzll — Corvlnul Hunedoara : 
C. Jurja (București), Minerul 
Cavnlc — Gloria Bistrița : V. la
nul (Iași), U.M. Timișoara — 
Minerul Moldova Nouă : I. Biră 
(Sibiu).

Există în repertoriul tac
tic al unor echipe o schemă 
de joc prin care se urmă
rește neutralizarea unei ac
țiuni de atac adverse, cu e- 
fort minim, constînd dintr-o 
mișcare colectivă spre înain
te, simultană și dirijată, a 
componenților ultimei linii 
de apărare, cunoscută sub 
numele de „jocul la ofsaid" 
sau „tactica pasului înainte". 
Identificată adeseori, în 
mod greșit, cu „apărarea în 
linie" (care, de fapt, foloseș
te legea ofsaidului 
mijloc de protecție 
împotriva adversa
rilor lansați în a- 
dîncime cu pase 
lungi), tactica jo
cului la ofsaid a 
fost și rămînc o 
mostră clasică de 
un fel de „armă 
racului", prin care 
tă. de regulă, a 
ța mina arbitrului pen
tru oprirea unui atac ad
vers în fața căruia nu se 
poate interveni oportun și 
eficace cu mijloace fotbalis
tice. Adică cu marcaj și 
acțiuni de recuperare a min
gii, în disputa directă cu 
adversarul.

Din păcate însă tactica 
aceasta a „pasului înainte" 
nu apare numai în jocul e- 
chipelor de valoare modestă, 
ci o întâlnim, cu o frecven
ță uneori supărătoare, și la... 
case mai mari. Cum ar fi, 
de pildă, F. C. Argeș și U- 
niversitatea Craiova. Și ceea 
ce supără mai mult nu este 
în ultimă instanță aspectul 
nefotbalistic sau nespecta
cular al unei astfel de so
luții tactice, ci faptul că, a- 
deseori, aplicarea acesteia 
în diverse momente ale jo-

doar ca

Puncte 
de

cuiul se face cu destule 
inexactități și, din această 
cauză, riscant. Pentru că, 
practic, pasul înainte, exe
cutat cu intenția de a-i lăsa 
pe adversari în ofsaid, se 
face, în mod obișnuit, atunci 
cînd mingea este de acum 
în aer. Iar dacă arbitrul nu 
se lasă înșelat de efectul 
forțat al unei asemenea 
stratageme și nu fluieră, se 
întîmplă atunci, așa cum s-a 
întâmplat recent în meciul 
Universitatea 
Leeds,

■s

CEI DE LA METALUL RĂDĂUȚI
S-AU BUCURAT DEGEABA...
Jucătorii de la Metalul Rădăuți 

au crezut că au rezolvat lucru
rile așa cum le convenea lor a- 
tuncl cînd, ' * ' ’
nlnțlndu-1 
cu A.S.A. 
nesc, l-au 
prin care i 
Victoria.

Bineînțeles că bucuria lor a fost 
de scurtă durată. Comisia de 
competiții șl disciplină » F.RJ., 
judecind cazul, a omologat me
dul cu scorul de 3—0 pentru 
A.S.A. Cimpulung, hotărînd In 
același timp suspendarea pe 1 an 
șl, respectiv, 6 luni a jucătorilor 
Hrițcu șl Bălan (Metalul Rădă
uți), care II loviseră pe arbitru.

, bruscîndu-1 și ame- 
pe arbitrul meciului 
Cimpulung Moldove- 
sllit să anuleze golul 

oaspeții ar fi repurtat

0 GA/0,1 PRIMITOARE - VATRA DORNEI
TfL

s V.

I

Stațiune eu activitate permanentă, Vatra Dornei este așezată 
in vestita depresiune a Domelor, bueurtadu-se de o climă sub- 
aiplnă bltndă, ferită de viaturi puternice. Factorii naturali de 
cură, baza de tratament Înzestrată cu instalații moderne oferă vi
zitatorilor condiții optime pentru tratarea unor afecțiuni ale 
aparatului cardiovascular, ale aparatului locomotor, ale sistemu
lui nervos periferic. Stațiunea dispune de condiții excelente de 
cazare In hoteluri și vile. Pentru petrecerea timpului liber, tu
riștii pot participa la activitățile casei de cultură și ale sălii de 
spectacole, pot vizita muzeul de istorie și științele naturii, ori 
făctad plimbări ușoare pe aleile parcului.

Filiala de turism din localitate organizează și excursii spre 
locuri pitorești șl interesante cum stat monumentele de arhitec
tură feudală din nordul Moldovei, tn masivele Rarău și Giu- 
malău, la Poiana Negri și Poiana Stampei, ta Șarul Dornei și 
Dealul Negru. In sezonul alb, stațiunea constituie un loc ideal 
pentru practicarea schiului și săniușului. Pe drumul național 17 
sau pe calea ferată se poate ajunge comod și direct ta stațiune.

Pentru obținerea biletelor și a unor relații suplimentare, adm- 
sațl-vă tuturor agențiilor și filialelor Oficiilor județene de turism 
Și celor ale I.T.H.R. București.

n.
Î
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M NOIEMBAIK 107$ 
trageri exeeptimli

Ați ales numerele prefera
te 7 Consultați prospectul 
tragerii și proeurați-vă din 

vreme biletele !
ORICINE JOACA POATE 
CÎȘTIGA : 0 Autoturisme
„Skoda 120 L“ 0 50.000,
25.000. 10.000 lei etc. 0
Excursii pe ruta U.R.S.S. — 
Finlanda sau în R. P.

Polonă
FORMULA TEHNICĂ A- 
VANTAJOASA : se efec
tuează 5 extrageri în 2 faze 
cu un total de 42 numere !

PARTICIPA LA TOATEBILETELE DE 15 LEI 
EXTRAGERILE

ULTIMA ZI pentru procurarea biletelor : luni 5 noiembrie 1979

Divizia de

L IANOVSCHI (F C Argeș):

PRIVIND...

anti joc, 
a

sc cau
se for-

să-

Craiova — 
ca mingea să ajungă 

în posesia unui a- 
tacant advers com
plet liber — apa
rent doar în of
said — care să nu 
aibă altceva de fă
cut decit să pro- 

! ocazia oferită 
Noroc că

Leeds,

fite de 
să înscrie, 
tacantul de la 
mas singur cu Boldici, nu a 
înscris. Noroc, în alte îm
prejurări, că arbitrii mai 
fluieră și ofsaiduri care în 
realitate nu sînt. Asta nu 
înseamnă însă ca apărările 
unor echipe divizionare, și 
îndeosebi ale acelora care ne 
reprezintă în competiții in
ternaționale, să-și permită 
a risca, făcind, fără discer
nământ, pasul înainte, doar 
pentru a se sustrage de la 
un efort defensiv normal.

Tactica jocului la ofsaid 
a fost întotdeauna o armă 
cu două tăișuri și o capca
nă în care au căzut, de mul
te ori, tocmai inițiatorii ei. 
Motiv pentru care „pasul 
înainte" al apărării este, în 
fapt, adeseori, în economia 
unei întreceri, în general în 
fotbal, un mare.'., pas înapoi.

și 
a- 

ră-

K.hoi IONESCU

juniori comentată de antrenorii ei

„LA A 42-a PROMOVARE, 0 DORINȚA

MECIUL RETUR CU NOTTINGHAM4
lider, 

ediției
— Va ciștiga actualul 

F. C. Argeș, campionatul 
1979/1980 7

— Anul acesta noi am __
bine și, fără îndoială, dorim să 
terminăm la fel, adică pe locul 
pe care ne aflăm tn prezent. 
Dar acest lucru, o afirm cu toată . 
sinceritatea, este mal puțin 
important pentru mine. Esențial 
este ca și din echipa care joacă 
In campionatul In curs de des
fășurare, unul sau doi jucători 
să ajungă In Divizia A. Din for
mația anului trecut au promovat 
Turcu șl lonașcu, din cea actua
lă, poate Nițu șl Ralea...

— Turcu șl lonașcu sînt, așadar, 
ultimele „produse" de „A" pur- 
ttad marca lui F. C. Argeș 7

— Nu. Ultimul se numește Ma
rian Istrate, portarul care a fost 
promovat recent la F. C. Scorni
cești. El ' 
juns In 
stat eu 
copii și 
Argeș.

— Care dintre aceste 42 pro
movări l-au produs cea mai ma
re bucurie coordonatorului cen
trului piteștean 1

— Toate ml-au produs aceeași 
satisfacție. Dar cea mal mare 
bucurie a vieții mele de antre
nor ar fi ca F. C. Argeș, echipă 
In care joacă atiția dintre „co
piii" mei, să Învingă miercuri pe 
Nottingham campioana de club a 
Europei. Să revenim, insă, la 
promovări și să subliniez că ele 
n-ar îl fost posibile dacă : 1. ta 
clubul nostru nu s-ar fi statorni
cit o colaborare activă între an
trenorii pepinierei și cel ai divi
zionarei A, Florin Halagian ur
mărind șl sprijinind permanent 
elementele nominalizate din cen
tru în vederea promovării lor cit 
mai de timpuriu; 2. antrenorii cen-

pornit

este al 42-lea jucător a- 
prlma divizie de cînd 
antrenor la centrul de 
juniori al clubului F. C.

LOTO

trulul, unii foarte tineri, n-ar 
munci cu o pasiune recunoscută; 
șl pentru a argumenta afirmația 
e suficient să spun că, In pre
zent, echipa lui Dan Silvășan (ju
niori născuți 1963/64) se află pe 
primul loc In seria respectivă a 
campionatului de ' " * ” s~"
cea pregătită de

F. C. ARGEȘ 
„U" CJ-Nap. 
F.C.M. Galați 
Steaua 
A.S.A. Tg. M. 
S. C. Bacău 
Polit. Iași 
Sportul stud. 
Univ. Craiova 
Olimpia 
F. C. B.
Jiul 
Gloria 
Dinamo 
C.S. T-viște 
„Poli" Tim.

17. Chimia
18. F.C. Scornicești

juniori II, iar 
Vasile Florescu

1.
2.
3.
4.
t.
C.
7.
5. 
».

10.
11.
12.
13.
14.
13.
16.

12
12
12
12
12

Mare

12
12
12
12
12

1
2
1
4
2
4
3
4
5
5
6
7
6
5
6
6
8

11

în campionatul 
_ ____ , n-ar exista o co

laborare foarte bună cu Șc. gen. 
nr. 11, al cărei profesori, trebuie 
să recunoaștem, lucrează mult și 
bine tot pentru F. C. Argeș ; 4. 
nu am dispune de o bază mate
rială corespunzătoare și un spri
jin eficient din partea condu
cerii clubului.

— Oare chiar toate merg bine 
în pepiniera piteșteană ?

— Nu chiar toate. Și la noi... 
rebuturile, ca să folose.se un ter
men din industrie, sînt încă mul
te. Adică numărul elementelor 
cu adevărat valoroase din fiecare 
echipă continuă să fie prea mic.

tot pe locul I, 
republican ; 3.

Pentru a-1 mări, va trebui să 
Îmbunătățim șl mai mult proce
sul de selecție, să urmărim cu 
șl mal mare atenție toate compe
tițiile școlare, să „cerneni" me
reu, an de an, grupele centru
lui. Numai așa putem descoperi 
talentele veritabile.

— Care esie după părerea an
trenorului Leonte lanovschi ma
rea problemă a eșalonului spe
ranțelor fotbalului nostru t

— VÎRSTA... CAMPIONATELOR 
CARE SE DESFĂȘOARĂ. TRE
BUIE COBORÎTĂMEREU 1 Cînd 
vom avea un campionat școlar 
puternic (13—14 ani), unul de ju
niori II (14—15 ani) și altul re
publican I (16—17 ani), toate bi
ne organizate, puternice. atunci 
vom avea BAZA pe care se vor 
FORMA acei jucători de care a- 
vem acum nevoie în Divizia A,' 
la loturile reprezentative. Sigur, 
Divizia de juniori, In alcătuirea 
ei actuală, ar constitui ultima 
treaptă a acestui sistem competi- 
țional spre care trebuie să se 
Îndrepte toată atenția factorilor 
Implicați dacă vrem REZULTA
TELE dorite.

Laurențiu DUMITRESCU

O VACANTA
PLĂCUTĂ

PRONOSPORT INFORMEAZĂ
Șl DV. PUTEȚI CIȘTIGA I
Astăzi este ULTIMA ZI pen- 
procurarea biletelor la trage- 
Loto 2 de mîine, 4 noiembrie

• 
tru
rea
a.c., care va avea loc la ora 16,30 
în sala clubului sportiv Progre
sul din București, str. dr. Staico- 
vici nr. 42 ; numerele cîștigătoare 
vor fi televizate și radiodifuzate 
în cursul serii. <, Concursul Pro
nosport de mîine oferă un nou 
prilej de mari satisfacții pentru 
cei mai inspirați participanți. 
MAI MULTE VARIANTE JUCATE 
— MAI MULTE ȘANSE DE SUC
CES ! • Agențiile Loto-Prono- 
sport continuă vînzarea biletelor 
pentru apropiata tragere excep
țională Loto de marți 6 noiembrie 
1979, la care se atribuie mari și 
numeroase cîștiguri în AUTOTU
RISME, BANI și EXCURSII 
PESTE HOTARE. Procurați-vă 
din vreme bilete cu numerele 
preferate 1

NUMERELE EXTRASE LA TRA
GEREA LOTO DIN 2 NOIEMBRIE 

1979
IExtragerea 

66 88 56.
Extragerea ; 

75 90 68 74.
Fond total 

lei, din care 
la categoria 1.

a
: 43 50 30 34 22 14
n-a : 1 16 84 78 43

de cîștiguri : 847.1S4
220.369 lei report

( IȘTIGURILE TRAGERII LOTO 
DIN 28 OCTOMBRIE 1979

Categoria 1 : 1 variantă 25% a 
50.090 lei ; cat. 2 : 4 variante 25% 
a 15.585 lei ; cat. 3 : 7,25 a 8.598 
’el ; cat. 4 : 47,75 a 1.306 lei ; cat. 
5 : 154,75 a 200 lei ; cat. 6 :...........
a 100 lei.

Report la categoria 1 : 
lei.

Cîștigul de categoria 1 
obținut pe un bilet jucat 
ANUȚA SÎRBU din București.

Puteți petrece în stațiunea 
de odihnă BORȘA, situată la 
poalele masivului Pietrosu 
Rodnei.

Pădurile de conifere, lipsa 
oricărei surse de poluare, ae
rul pur și bogat în ozon con
duc la o rapidă recuperare a 
forțelor fizice și intelectuale 
a tuturor celor care vin să-și 
petreacă vacanțele aici. Tem
peratura medie de —8 grade, 
în timpul iernii, și de +20 
grade. In timpul verii, oferă 
condiții optime de practicare a 
sporturilor de iarnă și de dru
meții.

Oricînd, în orice anotimp, 
stațiunea Borșa vă așteaptă. 
Căi de acces : avion pînă la 
Baia Mare, de aici cursă auto 
locală ; tren pe linia Salva — 
Vișeu + autobuz ; DN 18 din 
Moldova prin Iacobeni — pa
sul Prislop sau din Oaș prin 
Sighetu Marmației — Moisei.

De la agențiile și filialele 
oficiilor Județene de turism și 
de Ia cele ale I.T.H.R. Bucu
rești puteți procura din timp 
bilete și obține informațiile 
suplimentare dorite.

1.144,25

12.339

a fost
25% de Spprtul|Pagu7-a

folose.se


La invitația tovarășului illiltlil HN1R0 C.C.f.

NICOLAE CEAUSESCU,
li BUCHII MASCULIN

ieri a început vizita tovarășului
IOSIP BROZ TITO

(Urmare din pag. 1)

Ceausescu 
Iosip Broz 
prietenesc, 
partidului 
întregului

muniștilor din Iugoslavia, ex
tinderea in continuare, pe 
multiple planuri, a relațiilor 
româno-iugoslave, precum și in 
legătură cu un cerc larg de 
probleme ale vieții internațio
nale. ale mișcării comuniste și 
muncitorești.

Tovarășul Nicolae 
a adresat tovarășului 
Tito un cald salut 
în numele conducerii 
și statului nostru, al 
popor român.

Tovarășul Iosip Broz Tito a 
exprimat vii mulțumiri pentru 
invitația de a vizita țara noas
tră. pentru primirea deosebit 
de caldă, pentru sentimentele 
prietenești cu care a fost în- 
timpinat încă din primele mo
mente ale sosirii pe pămintui 
României.

Cei doi conducători de partid 
și de stat au apreciat că noua 
întilnire reprezintă un moment 
remarcabil în bogata cronică a 
relațiilor de strinsă prietenie și 
colaborare dintre partidele, ță
rile și popoarele noastre.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu șl 
Iosip Broz Tilo au reafirmat 
hotărîrea de a intări și mai 
mult conlucrarea dintre Parti
dul Comunist Român și Uniunea 
Comuniștilor din Iugoslavia — 
factor esențial în dezvoltarea 
prieteniei și colaborării româno- 
iugoslave — de a extinde schim
burile de experiență și păreri 
în cele mai diferite domenii ale 
construcției socialismului, asu-

pra tuturor problemelor impor
tante ale luptei pentru socialism, 
progres și pace. S-a stabilit, 
totodată, să fie intensificate 
contactele dintre reprezentanții 
parlamentelor și guvernelor, al 
organelor republicane, județene 
și orășenești, dintre 
deri și cetățeni din 
țări.

A fost exprimată 
rea că aprofundarea 
relațiilor româno-iugoslave, ca
re constituie un exemplu de 
conlucrare fructuoasă între 
două state socialiste vecine, este 
în folosul și spre binele țări
lor și popoarelor noastre, al 
progresului și prosperității lor, 
in interesul cauzei generale a 
păcii și socialismului.

Convorbirile se desfășoară in
tr-o atmosferă de caldă priete
nie, de înțelegere și stimă reci
procă, ce caracterizează relațiile 
dintre partidele, țările și po
poarele noastre.

★
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste 
oferit, vineri, un 
onoarea tovarășului 
Tito, președintele 
Socialiste Federative 
președintele Uniunii 
tiior din Iugoslavia.

In timpul dineului, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă de 
caldă prietenie, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășul 
Iosip Broz Tito au rostit toas
turi.

La Budapesta, în meci con- 
tînd pentru „Cupa campionilor 
europeni" la baschet masculin, 
echipa Partizan Belgrad a în
trecut cu scorul de 110—107 
(56—52) formația locală Honved. 
Principalii realizatori ai echipei 
iugoslave au fost Măriei și 

Pesici, care au înscris 28 și, 
respectiv, 27 puncte.

Alte rezultate din grupele 
sferturilor de finală : B. C. Co
penhaga — Crystal Palace Lon
dra 60—95 ; RAF Bruxelles — 
U. B. S. C. Viena 109—93 ; Le 
Mans (Franța) — Den Bosch 
(Olanda) 89—85.

înireprin- 
cele două
convinge* 
continuă a

România, • 
dineu In 

Iosip Brox 
Republicii 

Iugoslavia, 
Comunlț-

incepul promițător de sezon

VICTORIE NETĂ A ECHIPEI MASCULINE DE HANDBAL
A IMIMANIEI ÎN MECIUL CD ElVEJIA: 21-11

Pășind, cum se spune, cu 
dreptul in noul sezon interna
țional, selecționata masculină de 
handbal a României a învins 
ieri seara, la Brașov, reprezen
tativa Elveției eu categoricul 
scor de 21—11 (10—5). Nu atît 
victoria în sine, chiar și la a- 
cest scor, cit mai ales prestația 
generală a handbaliștilor noș
tri constituie principalul motiv 
de satisfacție. Selecționata ro
mână a jucat foarte bine în 
apărare (atît de „strîns", îneît 
în primele 10 minute oaspeții 
au fost sancționați de trei ori 
cu „joc pasiv**) și a știut "Să 
alterneze inteligent atacurile 
poziționale, în finalizarea 
roia s-a acționat din toate 
nele, cu contraatacurile 
cianșale cu promptitudine 
ales în repriza secundă. In 
neral, se poate spune că 
prezentanții noștri au dominat 
clar începuturile celor două re
prize, partida debutînd, în a- 
ceste condiții, cu un veritabil... 
galop al echipei române care 
în min- 8 conducea cu 6—0 și 
își „sufoca" adversara. Aceasta

că-
7.0- 
dc- 
mai
ge- 
re-

nu și-a onorat decît parțial 
frumoasa carte de vizită cu ca
re a venit la București.

Oaspeții au fost ceva mai ac
tivi în finalul primei reprize, 
cînd selecționata română, în 
care au fost rulați toți cei 12 
jucători trecuți pe foaie, și-a 
permis o perioadă de relaxare. 
In repriza secundă, raportul de 
forțe s-a păstrat (dealtfel, di
ferența de goluri este identi
că : 5 !) și echipa noastră a 
obținut o victorie meritată. Să 
notăm că în tot meciul nu s-a 
dictat nici o eliminare, cei doi 
arbitri, G. Fiiiop și P. Szendrci 
(Ungaria), conducînd bine. Iată 
și autorii golurilor : Birtalan 6, 
Mironiuc 4/ M. Voinea 4, Voina 
3, Stingă 2, Vasilache și Durău
— România, R. Jehle 4, Huber 
3, Ziillig 2, Schaer și Affolter
— Elveția.

Miine de la ora 17,45, la Pa
latul sporturilor și culturii din 
Capitală are loc meciul revan
șă- In deschidere, de la ora 
16,40, se întîlnesc două selecțio
nate divizionare A feminine.

NOI
MONDIALE

RECORDURI
DE CICLISM

DE MEXICO, 2
Ciclistul danez 

pe

CIUDAD
(Agerpres).
Henrik Oersted a stabilit, 
pista velodromului olimpic din 
Ciudad de Mexico, un nou re
cord mondial al orei, pentru a- 
matori, cu 
chiul record al lumii era de 
47,553 km și aparținea, colum
bianului Martin Rodriguez. De 
remarcat 
corectase, 
mă, alte 
Astfel, el 
4:40,23 și
De asemenea, campionul danez 
a stabilit un nou record mon
dial si la 10 km, cu rezultatul 
de 11:54,21.

48,199 km. Ve-

danezul Oersted 
zile în ur- 

mondiale. 
4 000 m în 
în 5:50,58.

că
cu cîteva 
recorduri

a parcurs
5 000 m

SPORTIVI ROMÂNI
BIAILONISTII Si SCHIORII 

FOND’ȘTI EVOLUEAZĂ 
ÎN U.R.S.S.

Ieri a plecat spre Murmansk 
un lot de biatloniști 
fondiști, care, alături 
zentanți ai Uniunii 
vor urma un stagiu 
gătire pe zăpadă. Au 
plasarea următorii 
Gheorghe Gîrniță, loan Cimpo- 
ia, Vasile Băjenaru, 
Foriko, Teodor Ilieș 
Stoian, însoțiți de 
Ștefan Stăiculescu și 
Vilmoș. Antrenorul ___
fondiști, Nicolae Dudu, a 
lecționat 
și sportivi : 
Piroșca Abos, 
Gyula Kiss, Ioan Lungociu și 
loan Stoian.

JUCĂTOARELE DE TENIS, 
LA STOCKHOLM

In primul tur al turneului in
ternațional de tenis pe teren 
acoperit de la Stockholm, jucă- 
toarea româncă Virginia Iluziei 
a învins-o cu 6—1, 6—3 pe 
Sabina Simmonds (Italia), iar 
campioana iugoslavă Mima 
Jausovec a întrecut-o cu 6—2,
6— 3 pe Renata Tomanova 
(Cehoslovacia). Alte rezultate : 
Billie Jean King — Hana 
Strachonova 6—2, 6—1 | Petra 
Delhees — Florența Mihai 6—1,
7— 6 .

D1NAMOVIADA DE VOLH
Rezultate înregistrate în ca

drul competiției internaționale 
de volei „Dinamoviada", care 
se desfășoară la Berlin : mas
culin : Dinamo Moscova — Di-

PESTE HOTARE

și schiori 
de repre- 
Sovietice, 
de pre
făcut de- 
sportivi :
Francisk 

?i Ioan 
antrenorii 
Gheorghe 
schiorilor 

se- 
următoarele sportive 

Iuliana Popoiu, 
Elena Lagusis,

namo București 3—0 (8, 14, 9) ; 
Ruda Hvezda Fraga — Dynamo 
Berlin 3—2 (13, 14, —14, —15, 
11); Gwardia Wroclaw — Ujpesti 
Dozsa Budapesta 3—2 
—14, 10, 6, 3) ; ‘ 
namo Berlin — 
3—0 (6, 10, 13) ; 
cova — T 
(8, 3, —9, 9).

TURNEUL INTERZONAL 
FEMININ DE ȘAH

Turneul Interzonal feminin de 
șah de la Alicante. a continuat 
cu disputarea unor partide Între
rupte, tn care s-au Înregistrat ur
mătoarele rezultate : Baumstark — 
Vata! 1—4 ; Garcla — Baumstark 
1—0 ; ivanka — Lemaciko o—l ; 
Gurieli — Ahmhovskaia remiză ; 
sterenberg — Ivanka 1—o ; Litln- 
skala — GurleU 1—0. In clasa
ment, după 9 runde, conduce Ah- 

cu «*/, p, 
(Bulgaria)

(-9, feminin : Dy- 
Ruda Hvezda 

iv, xo, , Dinamo Mos- 
Dinamo București 3—1

mtlovskala (U.R.s.s.)
urmată de Lemaclko ,___ „___ _
« p, GurleU (U.R.S.S.) 71/, p etc. 
Baumstark (România) ocupă lo
cul », eu 4 puncte.

ia RostocK, in primul îneci amical de boi

R. D. GERMANĂ - ROMÂNIA 6-5
Punctele echipei noastre au fost realizate de 0, Radu, T. Dinu.

I. Budușan, M. Sîrba și G. Donici
ROSTOCK, 2 (prin telefon). 

Prima dintre cele două întîlniri 
amicale în care se întîlnesc re
prezentativele de box ale 
României și Republicii Demo
crate Germane s-a desfășurat 
vineri seara în localitate, pe 
ringul instalat la „Sport und 
Kongresshalle**, o frumoasă și 
modernă arenă sportivă care, 
cu acest prilej, a găzduit cea 
dintîi întrecere internațională. 
Aproape 5 000 de spectatori au 
urmărit confruntarea dintre bo
xerii români și cei germani, 
răsplătind cu aplauze pasionan
tul spectacol pugilistic oferit de 
sportivii celor două echipe.

Intîlnirea s-a terminat cu 
victoria la limită a gazdelor: 
6—5. Punctele boxerilor români 
au fost realizate de Daniel Ra
du, Teodor Dinu, Ion Budușan,

Marcel Sîrba și Gcorgică Do- 
nici. Iată rezultatele tehnice, în 
ordinea categoriilor : D. Șchio- 
pu p.p. D. Geilich (0—1), D. Ra
du b.p. H. Kirchstein (1—1), T. 
Dinu b.ab. 1. M. Behrendt 
(2—1), Gh. Oțelea p.p. R. Fink 
(2—2), P. Căpriceanu p.ab. 2 R. 
Nowakowski (2—3), D. Ilie p.p. 
K. Krllgcr (2—4), I. Budușan 
b.p. S. Vogelreuter (3—4), M. 
Sîrba b.p. D. Kăstner (4—4), V. 
Silaghi p.p. M. Trauten (4—5), 
G. Donici b.k.o.l 
(5—5), I. Cernat 
Fanghăenel (5—6).

Intîlnirea revanșă 
duminică dimineața 
tea Wismar.

H, Bauch 
p.ab. 2. J.

va avea Ioc 
în locali ta -

M. TRANCĂ

OIMNASTLLE DIN R.P. CRlNElA
AU EVOLUAT LA LEVERKUSEN

MtlNCHEN, 2 (Agerpres). — 
Concursul internațional feminin 
de gimnastică, desfășurat la 
Leverkusen (R. F. Germania) 
în fața a peste 2500 de spec
tatori, a fost cîștigat de spor
tiva Zhou Xiaolin (R. P. Chi
neză), situată pe primul loc 
la individual compus cu 37,90 
p. Pe locul secund s-a clasat 
coechipiera sa Wu Shanmei, cu 
36,55 p.

HANDBALIȘTII ROMANI VICTORIOȘI (30 21 cu Bulgaria) 
iN PRIMUL MECI LA BALCANIADĂ

VARAZDIN. 2 (prin telefon).
Vineri dupâ-amiază, în Sala 
s olurilor din localitate s-a 

uugurat campionatul balcanic 
• ■ handbal pentru echipe mas- 
r. cine de seniori. în cuvîntul 

oficialitățile care s-au a- 
<>:-esat celor patru echipe și ce- 
.or peste 1000 de spectatori au 
subliniat faptul câ se naște o 
nouă competiție, al cărei viitor 
trebuie asigurat de jucători 
prin evoluția lor din ce în ce 
mai spectaculoasă, mai valo
roasă. Cu prilejul aceleiași fes
tivități s-a sărbătorit și împli
nirea a 50 de ani de handbal 
în orașul Varazdin.

Primul meci a opus forma
țiile A și B ale Iugoslaviei. 
Deși frumos, meciul n-a pasio
nat, neavînd miză- Victoria de
tașată a primei reprezentative 
a Iugoslaviei se datorează în
deosebi jocului activ pe semi-

cerc și evoluției excelente a 
extremei Vidakovici. Iugoslavia 
A—Iugoslavia B 31—19 (14—8). 
Au înscris : Vidakovici 7, NC- 
nadici 5, Elezovici 5, Rlnici 4, 
Jovovici 2, Zovko 2, Jurina 2, 
Delahmetovici 2, Miatovici și 
Janici de la învingători, Fei- 
zula 6, Grubicl 4, Ceccvaț 3, 
Obran 2, Jovicici 2, Koso și 
Tomovici de la învinși Au ar
bitrat : Giuseppe Vittorini și 
Piero Picci (Italia).

In cea de â doua partidă, se
lecționata secundă a țării noas
tre a îrttîlnit prima reprezenta
tivă a Bulgariei. Handbaliștii 
români au dominat net și con
tinuu întrecerea, conducînd cu 
10—4 (min. 12), 18—10 (min. 33), 
23—14 (min. 45) și 24—17 (min. 
53) Cu o apărare mobilă și un 
portar (Neșovici) în zi bună, 
sportivii români au stopat o- 
fensiva bulgară. în atac, o se-

rie de acțiuni variate, în viteză 
și o excelentă conlucrare a li
niilor de la 9 și 6 metri asigu
rată alternativ de Deacu și 
Ștef au reprezentat atuurile se
lecționatei noastre de fapt atu
urile victoriei.

Echipa României a obținut 
victoria cu scorul de 30—21 
(16—9). Au înscris : Tase 7, 
Deacu 6, Marian Dumitru 5. 
Ștef 3, Gheorghe Dumitru 3, 
Croitoru 3. Cornea, Orosz, 
Flangea (România) și Petrov 7, 
Nikoiov 5 Apostolov 4. Gheor- 
ghiev 3, Marinov 2 (Bulgaria). 
Au arbitrat Jozsef ' " _
Vaclav Formanek (Cehoslova
cia).

Sîmbătă sînt programate 
meciurile Iugoslavia (B) —
România (B) și Bulgaria — 
Iugoslavia, iar duminică parti
dele Iugoslavia (B) — Bulgaria 
și Iugoslavia — România (B).

Hristoche NAUM

Strelka și

PORTUGALIA - NORVEGIA 
3-1 IN C.E.

Intr-un med eontind pentru 
grupa a 2-a a preliminariilor 
campionatului european, la Li
sabona, echipa Portugaliei a în
vins cu 3—1 (1—1) formația Nor
vegiei, viitoarea adversară a se
lecționatei României In prelimi
nariile C.M. Golurile portughe
zilor au fost înscrise de Nene (2) 
șt Arthur ; pentru norvegieni a 
marcat Albertsen. Partida a fost 
urmărită de S0 000
Clasamentul :
1. ' '
S.
3.
4.
5.

de spectatori.

7
6
6
S
S

Jocurile :

3 3 1
4 11
2 4 0
2 12
O 1 7

12- 6 9
1-5 9
Ml

10- 7 5
5-20 1

Belgia

Austria 
Portugalia 
Belgia 
Scoția 
Norvegia
Au mai rămas _______ _ __ „_
Scoția șl Portugalia — Austria 

(ambele la 31 noiembrie). 
Scoția — Portugalia (ia s februa
rie 1900) șt Scoția — Belgia 
(la o dată care nu s-a fixat în
că).

ȘTIRI, REZULTATE
■ Comisia de apel a Uniunii 

europene de fotbal a confirmat sus
pendarea pentru trd meciuri a 
doi jucători de la echipa Napoli, 
Filippi și Guidettl, eliminați ia 
cursul partidei cu Olympiakoe 
Pireu. Astfel, fapt fără precedent 
In Cupa U.E.F.A., echipa napoli
tană va fl lipsită de aportul a S 
titulari la jocul retur cu Standard 
Llege, alți 4 jucători italieni 
Constantzo, Capone, Vinazzanl șl 
Speggioria fiind suspendați tn 
urma meciului tur cu Standard 
Liege. Totodată, comisia de dis
ciplină a U.E.F.A. a respins re
cursul echipei A.E.K. Atena, care 
va ti suspendată pe o durată de 
5 ani din competițiile organizate 
de U.E.F.A.
• In meci amical, selecționata 

de tineret a Poloniei a Învins 
pe teren propriu, cu 2—0 (0—0). 
echipa similară a Greciei.

DIN PRESA STRĂINĂ

JOCURILE SPORTIVE MEDITERANEENE
PRILEJ DE VERIFICARE PENTRU OLIMPIADA '80

Jocurile sportive meditera
neene, desfășurate recent la 
Split (Iugoslavia), continuă să 
fie comentate de presa de pes
te hotare. Ziarul „L’EQUIPE* 
din Paris a acordat un spațiu 
larg unul interviu legat de a- 
cest eveniment sportiv. La în
trebările puse, răspunde Claude 
Collard,' președintele C.N.O.F.S. 
(Comitetul național olimpic 
sportiv francez). Iată cîteva ex
trase din acest interviu :

„Se poate spune că recenta 
ediție a Jocurilor sportive me
diteraneene s-a numărat prin
tre marile competiții ale anu
lui. Prin amploarea ei (aproa
pe 5 000 de participanți din 
țările din jurul Mediteranei) 
competiția a oferit sportivilor 
un excelent prilej de verificare 
a posibilităților lor în vederea 
viitoarei Olimpiade de la Mos
cova. Dealtfel, în program au 
fost incluse toate disciplinele 
olimpice și pot spune că re
zultatele la unele întreceri au 
fost excelente. Din punct de 
vedere valoric se poate afirma 
că ediția de la Split a fost cea 
mai reușită dintre toate care 
au avut loc pînă acum. Dova
da : peste 100 de recorduri na
ționale depășite, ca și aproape 
20 de recorduri ale Jocurilor ! 
Firește, la acestea au contribuit 
în mare măsură și... gazdele, 
pentru că ele au oferit tuturor 
participanților condiții excelen
te de concurs. Bazele sportive 
moderne de la Split — multe 
dintre ele recent inaugurate — 
au creat condiții propice obține-

IFOU7PJF
rli_ unor performanțe valoroase. 
Pot afirma că „mica Olimpiadă" 
de la Split a adus in 
forțe puternice in sportul 
dial, ca de pildă atleți 
mi ți din Italia, Franța, 
slavia, baschetbaliștl din 
țări, plus Spania, 
luptători, boxeri, halterofili, e- 
chipe de polo la un inalt ni
vel valoric internațional. Dar, 
în afara reprezentativelor Iugo
slaviei, Franței, Italiei. Spa
niei — ordinea exprimă și 
clasamentul pe națiuni — ne 
bucură îndeosebi faptul că de 
data aceasta, in lupta pentru 
primele locuri au intrat și spor
tivii unor țări, care în trecutul 
nu prea îndepărtat au avut un 
rol secundar. Este vorba do 
selecționatele Tunisiei, R. A. 
Egipt, Greciei, Turciei, Maro
cului, Algeriei, care au înre
gistrat progrese remarcabile. 
Despre aceste performanțe se 
va vorbi... anul viitor, cu pri
lejul Jocurilor Olimpice de la 
Moscova.

Prietenia dintre sportivii ță
rilor participante, condițiile 
propice de concurs, ambianta 
plăcută asigurată de organi
zatorii iugoslavi, iată alte 
elemente care au asigurat 
reușita întrecerilor. A fost do
vedit incă o dată faptul că 
întrecerile sportive cu caracter 
internațional regional justifică 
din plin necesitatea organizării 
tor, cu regularitate**.

arenă 
mon- 
renu- 
Iugo- 

aceste 
înotători.
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