
In ziua de 27 noiembrie 1979 
a avut loc ședința Comitetului 
Politic Executiv al C. C._ al 
P.C R., prezidată de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român.

In cadrul ședinței s-a trecut 
la constituirea Biroului Perma
nent al Comitetului Politic Exe
cutiv — organism care asigură 
coordonarea operativă a activi
tății de partid și de stat.

Biroul Permanent este condus 
de secretarul general al partidu
lui, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
avind în componența sa pe ur
mătorii tovarăși : Iosif Banc, 
Emil Bobu, Cornel Burtică, 
Elena Ceaușescu, Virgil Caza- 
cu, Nicolae Constantin, Con
stantin Dăscălescu, Paul Nicu- 
lescu, Gheorghe Oprea, Ion 
Pățan, Dumitru Popescu, Ghcor 
ghe Radulescu, Uie Verdeț. 
Ștefan Andrei.

Comitetul Politic Executiv a 
desemnat ca prim-vicepreședin
te al Colegiului Central de 
Partid pe tovarășul Mihai 
Dalea, iar ca vicepreședinte pe 
tovarășul Andrei Cervencovici.

Comitetul Politic Executiv a 
stabilit o serie de măsuri pri
vind buna funcționare a Comi
tetului Politic Executiv, a Se
cretariatului C-C. al P.C.R, a 
Biroului Permanent al Comite
tului Politic Executiv, a Comi
siei Centrale de Revizie, a co
misiilor C.C. al P.C.R., a secți
ilor și întregului aparat al C.C. 
al P.C.R.

Comitetul Politic Executiv a 
dat o înaltă apreciere mouuiui 
în care s-a desfășurat Congre
sul al Xll-lea al P.C.R., sub
liniind că el s-a situat la un ri
dicat nivel politic și ideologic, 
demonstrînd creșterea compe
tenței și pregătirii comuniștilor, 
forța partidului, autoritatea de 
care se bucură el în rindul ma
selor largi de oameni ai mun
cii, prețuirea și dragostea cu 
care secretarul general, to
varășul Nicolae Ceaușescu, es
te înconjurat de întregul 
partid și întregul popor. Fă- 
cînd un bogat și strălu
cit bilanț de realizări și înfăp
tuiri in toate domeniile de acti
vitate, Congresul a adoptat, tot
odată, documente și hotărîri de 
importanță istorică, deschizînd 
o perspectivă largă și luminoa
să progresului continuu al țării, 
transpunerii în viață a Progra
mului de edificare a societății 
socialiste multilateral dezvoltate 
și înaintare a României spre 
comunism.

Comitetul Politic Executiv a 
scos în evidență 
revin organelor 
partid in asigurarea la un ni
vel tot mai înalt a îndeplinirii 
hotăririlor și documentelor 
adoptate de Congresul al XII- 
lea al P.C.R-, a cerințelor dez
voltării societății noastre în e- 
tapa actuală și în viitor. Co
mitetul Politic Executiv a ce
rut tuturor membrilor organe
lor centrale de partid să acțio
neze cu fermitate pentru în
făptuirea prevederilor legilor, 
a hotăririlor de partid și de stat, 
să manifeste în permanență o 
poziție activă, hotărită, energi-

sarcinile ce 
centrale de

Astâ-se.ară, la Monchengladbach

UNIVERSITATEA CRAIOVA, DECISA SA REPETE LEEDS'-UL
MONCHENGLADBACH, 27 

(prin telefon). Pe Bokelstadium 
din localitate, Universitatea 
Craiova, reprezentanta fotba
lului nostru în turul III 
Cupei U.E.F.A., va avea

al 
de 

probat miercuri seară întreaga 
•ei capacitate valorică și putere 
*de luptă în fața unui adversar 
extrem de dificil, cum se a- 
nunță a fi Borussia Monchen
gladbach. „Trebuie să recu
noaștem — ne spunea antre
norul Valentin Stănescu — 
că, în condițiile unui meci 
susținut în deplasare, inten
țiile noastre se vor Îndrepta 
spre o tactică de joc care să 
ne asigure prudență în apă
rare, menținerea echilibrului 
la mijlocul terenului, dar fără 
a omite declanșarea unor con
traatacuri care să-i surprindă 
pe jucătorii lui losef Heynckes. 
Din păcate, Crișan și Geolgău 
nu au putut fi recuperați, așa 
cum am fi dorit-o cu toții, și 
astfel sîntem obligați să folo
sim o formație, n-aș putea 
spune improvizată, dar oricum 
nu cea standard. Cu tot acest 
handicap, dorim și sperăm să 
facem o figură frumoasă aici 
la Miiaeheugladbach, să obți- 

că în promovarea, în toate do
meniile de activitate, a politi
cii partidului șl statului.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a subliniat necesitatea ca toți 
membrii și membrii supleanți 
ai C.C. al P.C.R., precum și 
membrii Comisiei Centrale^ de 
Revizie să acționeze neabătut 
pentru perfecționarea întregii 
activități, pentru ridicarea ni
velului conducerii științifice 
a societății noastre, corespun
zător sarcinilor trasate de 
partid, de Congres, cerințelor 
noii etape a făuririi societății 
socialiste multilateral dezvol
tate, pentru ridicarea continuă 
a gradului de civilizație, de 
bunăstare materială și spiri
tuală a întregului nostru po
por. Secretarul general al par
tidului a relevat rolul tot mai 
important ce revine organelor 
și organizațiilor de partid în 
conducerea unitară a întregii 
vieți economico-sociale, în so
luționarea problemelor noi ale 
dezvoltării țării, în desfășura
rea unei largi și intense munci 
ideologice și politico-educative.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a exprimat convingerea că or
ganele centrale ale partidului, 
toate organizațiile de partid, 
toți comuniștii se vor dovedi 
Ia înălțimea înaltelor răspun
deri ce le revin, vor face totul 
pentru mobilizarea tuturor oa
menilor muncii, fără deosebire 
de naționalitate, a întregului 
popor în înfăptuirea istorice
lor hotărîri ale Congresului al 
Xll-lea, pentru realizarea poli
ticii internp și externe a țării, 
a Programului Partidului Co
munist Român.

Comitetul Politic Executiv a 
stabilit convocarea pentru ziua 
de 13 decembrie a.c. a sesiunii 
Marii Adunări Naționale.

Comitetul Politic Executiv a 
hotărît ca în perioada premer
gătoare viitorului Congres al 
Frontului Unității Socialiste, 
ce va avea loc la începutul a- 
nului 1980, să se acționeze 
pentru constituirea organiza
țiilor proprii ale Frontului, 
pentru creșterea rolului F.U.S. 
in unirea și mobilizarea, sub 
conducerea partidului, a între
gului popor la opera de făuri
re a socialismului și comunis
mului in România.

In legătură cu alegerile de 
deputați în Marea Adunare 
N.ațională și consiliile populare, 
ce vor avea loc în luna mar
tie 1980, Comitetul Politic Exe
cutiv a stabilit să se adopte 
măsuri pentru mai buna re
prezentare a cetățenilor țării 
de către deputați în Marea A- 
dunare Națională, și' în consi
liile populare. In acest sens, se 
vor aduce unele modificări 
Legii electorale. Se vor adop
ta, de asemenea, măsuri de 
îmbunătățire a organizării și 
activității consiliilor populare 
Județene și birourilor perma
nente ale acestora. Comitetul 
Politic Executiv a stabilit mă
suri care să asigure o bună 
pregătire și desfășurare a cam
paniei electorale pentru alege
rile de deputați în Marea A- 
d'unare Națională și consiliile 
populare.

Comitetul Politic Executiv a 
soluționat, de asemenea, o se
rie de probleme curente ale 
activității de partid și de stat.

nem un rezultat care să ne 
permită să privim cu optimism 
meciul retur de la 12 decem
brie, de la Craiova".

în condițiile amintite, antre
norii craioveni s-au oprit la 
următoarea formulă de echipă: 
Boldici — Negrilă, Ștefăncscu, 
Tilihoi, Ungureanu — Țicleanu, 
Donose, Bălăci, Irimescu — 
Cîrțu, Cămătaru.

Așadar, o formație fără Bel- 
deanu, Crișan și Geolgău, o 
formație in care tinerețea și 
ambiția majorității componen- 
ților ei vor trebui să cînță- 
rească mult în balanța meciu
lui. Moralul jucătorilor este 
bun. El a fost influențat, În
deosebi, în cursul dimineții de 
marți, de articolele publicate 
în presa vest-germană. „Aten
ție ! Universitatea Craiova nu 
este cu nimic mai prejos decît 
Internazionale Milano", este 
titlul cotidianului „Rheinische 
l’ost“, din Monchengladbach. 
Semnificativ este și chenarul 
cu majuscule apărut in „Bild“: 
„Dacă Heynckes vrea să trea
că de turul .III, cu Borussia, să 
nu omită faptul că la Univer
sitatea Craiova sînt mulți ju
cători de clasă, capabili si
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HOTARiRILE CONGRESULUI AL XII-LEA, 
UN MOBILIZATOR PROGRAM DE VIATĂ, 
CĂLĂOZA FAPTELOR NOASTRE DE ZI CU ZI
Mare generator de energii 

creatoare, Congresul al 
Xll-lea al partidului nos

tru a durat 5 zile, dar va dura 
cu siguranță în conștiința na
țiunii mulți, foarte mulți 
De cele 5 zile de istorie 
României recent trăite de noi 
vom îndepărta ceas cu

acestui 
pentru poporul nos- 

pentru destinul lui în 
poate că cea mai 

lumina cu raza de

ani.
a

ne 
ceas, 

dar vom privi mereu la ele ca 
la un far în stare să-ți lumi
neze permanent calea vieții.

Multe sînt luminile 
far, vitale 
tru, vitale 
lume, dar 
puternică, 
bătaie cea mai lungă, este lu
mina conștiinței. De ce ? Pentru 
că înainte de toate și mai pre
sus de toate, CONGRESUL AL 
XII-LEA A FOST UN CONGRES 
AL CONȘTIINȚEI. Izvorît 
conștiință ți adresîndu-se 
științei.

Urmează — va urma ani 
zile — convertirea acestui

din
con-

de
ex-

Șl SPORTUL, IN PAS
DEZVOLTARE A

întregul activ al mișcării sportive din județul 
Argeș își exprimă deplina satisfacție în legătură 
cu hotărîrea unanimă de a realege în înalta func
ție de secretar general al partidului pe tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, cel mai bun fiu al 
poporului, strălucit conducător de partid și de 
stat, care a creat României un binemeritat pres
tigiu in Întreaga lume.

Sîntem cu toții mobilizați pentru a îndeplini
GHEORGHE CREȚU 

prim-vicepreședinte al C.J.E.F.S. Argeș

cu

(Continuare In pag 2-3)

„Trofeul Carpati“ la handbal masculin

ECHIPA ROMÂNIEI, 0 ÎNVINGĂTOARE CATEGORICĂ
Cea de-a 18-a ediție a „Trofeului Carpați" la 

handbal masculin, competiție internațională de tradi
ție, de această dată cu o evidentă tentă de verificare 
preolimpică, s-a încheiat marți seară cu victoria me
ritată a reprezentativei României. Echipa noastră a 

încheiat neînvinsă 
acest dificil turneu 
dovedindu-se supe
rioară partenerelor 
sale, lucru confir 
mat nu numai d< 
scorurile înscrise 
pe tabela de mar
caj. ci și de dife
rența de valoare 
evidentă atît pen
tru specialiști cît și 
pentru spectatori. 

Sălile din Arad 
și Timișoara, care 
au găzduit turneele 
finale, au avut tri
bune pline, cu spec
tatori ' entuziaști, 
evident satisfăcut; 
de calitatea jocu
lui și — în special 
— bucuroși că hand 
balul nostru mas
culin se află în 
evidentă ascensiu
ne. Iată relatări de 
la ultima reuniune.

de

de

furnizeze o surpriză și la Mon- 
chcngladbach, așa cum au pro
dus-o și Ia Leeds".

Marți seara, jucătorii craio- 
veni și-au încheiat pregătirile, 
susținînd un ultim antrena
ment pe un teren gazonat, a- 
tlat in vecinătatea stadionului 
care găzduiește meciul.

Sîmbătă seara, după partida 
din campionat, cu Fortuna 
Dusseldorf, antrenorul Borussiei 
— cel mai tînăr conducător 
tehnic din Bundesliga (34 
ani) — s-a retras împreună cu 
jucătorii săi Ia un hotel 
lingă Dtisseldorf, localitate si
tuată la 35 km de Monchen
gladbach, unde pregătește me- 
ciui cu Universitatea. Vicepre
ședintele clubului Borussia, 
Helmuth Grashoff, ne-a spus 
că în lotul gazdelor nu există 
indisponibilități, 
tîndu-se 
Heynckes 
formație 
Fortuna. 
Schăffer.
nes — Matthăus, Klinkhamner,

Gheorghe NERTEA

Așa prezen- 
lucrurile, antrenorul 
va alinia aceeași 

care a învins-o și pe 
Iat-o : Kneib — 

Fleer, Ringels, Han-

(Continuare in pag. a 4-a) 

traordinar capital, conștiința, 
în fapte, în mii, in milioane de 
fapte. Conștiința va naște fgpte 
din atît de prețiosul sistem de 
idei, de orientări și de directi

SPORT
Șl CONȘTIINȚĂ
ve cu maximă valoare teoretică 
și practică conținute în magis
tralul Raport prezentat de tova
rășul NICOLAE CEAUȘESCU, ca 
și în documentele adoptate de 
Congres.

Istoria României după cel 
de-al Xll-lea Congres al Parti
dului Comunist Român este 
insă, să nu uităm, o istorie a 
faptelor care au început chiar 
a doua zi după Congres. Mun
citorii, țăranii, intelectualii, toți 
oamenii muncii cri acestei țări

CU TUMULTUOASA
JUDEȚULUI!

ARAD

VOM MUNCI CU MAI MULTĂ DĂRUIRE PENTRU 
A ÎNDEPLINI IMPORTANTELE OBIECTIVE
Alături de toți cei care trăiesc și muncesc pe 

meleagurile județului Harghita, noi cei care lu
crăm in întreprinderea de tricotaje din Toplița 
— români și maghiari — ne exprimăm acordul 
total cu bogatul conținut de idei al Documente
lor programatice ale Congresului al Xll-lea. Toți 
locuitorii din județul Harghita își manifestă în 
mod activ recunoștința fierbinte pentru atenția și 
grija sporită pe care o poartă conducerea partidului

NICOL1NA ȚIFUI
muncitoare la întreprinderea de tricotaje Toplița

(Continuare tn pag. 2-3)

ROMÂNIA — PO
LONIA 21—17. 
Veritabil derby al 
acestui turneu — 
meciul România—Polonia a
pasionat pe cei 2500 de specta
tori prezenfi în tribunele sălii 
din Arad. Echipa noastră a 
cîștigat fără echivoc, dar pen
tru a-și apropria victoria a fost 
nevoită să muncească mult, să 
depună eforturi insistente. Par
tenerul de joc — realmente cea 

au trecut la fapte mai mărețe^ 
mai pline în conținut, pe calea 
acestui drum spre meri bine 
care a început la Congresul ai 
Xll-lea.

In acest patriotic front al 
muncii trebuie să se înscrie cu 
o totală angajare șl sportivi 
României. Ei, care au șan
sa să trăiască într-o țară ca 
a noastră, condusă de un 
partid care le-a creat și le asi
gură condiții minunate de afir
mare și dezvoltare, ei, sportivii 
noștri, au datoria de conștiință 
să răspundă faptelor prin 
fapte !

Și ei, sportivii noștri, au da
toria primordială de a fi oa
meni de omenie într-o țară a 
omeniei I

O țară și un popor care-i în
conjoară cu toată grija, cu toa
tă dragostea și pentru onoarea 
cărora merită să lupți pînă la 
capăt I 

Marius POPESCU

Mihai Mironiuc, din ce in ce mai bun in 
acest sezon, 
ristică.

surprins intr-o pozifie caracte-
Foto : D. NEAGU 

participantele do
— cu tenacitatea

mai omogenă formație a tur
neului din,, c 
peste hotare
sa, cu jocul disciplinat șl cu 
răbdarea proverbială — a fost

Hristache NAUM

(Continuare în pag. a 4-a)



HOTĂRlRILE CONGRESULUI AL XII-LEA,
UN MOBILIZATOR PROGRAM DE VIAȚĂ, 
CĂLĂUZA FAPTELOR NOASTRE DE ZI CU ZI

JUCĂTORUL CU NUMĂRUL 6...
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PENTRU ÎNFLORIREA
întreprinderea de radiatoare, 

echipament metalic, obiecte și 
armături sanitare din București 
a străbătut în ultimii ani pe
rioade înfloritoare, oamenii 
muncii participînd cu mult 
entuziasm la îndeplinirea și de
pășirea sarcinilor de producție. 
Paralel s-a dezvoltat și activi
tatea sportivă din întreprinde
rea noastră, organizîndu-se ma
nifestări recreative și sportive 
în funcție de preferințele oa
menilor muncii și de condițiile 
materiale de care dispunem. în 
Raportul prezentat în marele

la înălțimea Încrederii de ă reprezenta 
SPORTUL ROMÂNESC

Sentimentele de bucurie pe 
care le trăiește în aceste zile 
întregul nostru popor mă stă- 
pînesc și pe mine, din clipa în 
care am aflat că cel mai stimat 
și mai iubit fiu al Româ
niei, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, a fost reales în 
înalta funcție de secretar ge
neral al partidului. Mai mult 
ca oricînd, aceasta ne oferă 
certitudinea că idealurile fun
damentale ale țării, exprimate 
în chip magistral în Raportul 
prezentat de la înalta tribună 
a Congresului al XII-lea, vor 
deveni realitate. în noua etapă 
din istoria țării noastre pe dru
mul edificării societății socia
liste multilateral dezvoltate și 
a comunismului, tineretul pa
triei — ca dealtfel întregul po
por — își va spori eforturile în 
vederea îndeplinirii sarcinilor 
ce îi revin. în ce mă privește, 
ca student al Politehnicii timi
șorene și membru al lotului 
olimpic de handbal al Româ
niei, mă angajez să urmez e- 
xemplul de muncă îndîrjită și

IN PAS CU TUMULTUOASA
(Urmare din pag. 1)

hotărîre sarcinile trasatede Con
gresul al XII-lea al P.C.R., să 
transformăm activitatea sportivă 
într-un factor eficient de edu
care comunistă a tineretului, 
să ridicăm pe-noi trepte de 
calitate sportul de masă și de 
performanță. Județul nostru 
are de îndeplinit sarcini impor
tanțe în cincinalul 1981—1985, 
perioadă ce va reprezenta pen
tru județul Argeș un nou și 
important pas pe drumul .tu
multuoasei sale dezvoltări eco
nomice. Aceasta va aduce 
după sine, în viitorul cincinal, 
și creșterea simțitoare a bazei 
materiale sportive a județului. 
Este prevăzut să se con
struiască bazine de înot, o pis-

La Jumătatea campionatului feminin de baschet

EVOLUȚIILE BUNE ALE JUCĂTOARELOR TINERE 
DESCHID 0 ÎNCURAJATOARE PERSPECTIVĂ

Cu acest al treilea turneu 
al turului campionatului na
țional de baschet feminin, în
trecerea a ajuns la jumătatea 
ei. Partidele disputate în Sala 
Sporturilor din Cluj-Napoca 
ne-au arătat că majoritatea e- 
chipelor participante au atins 
o formă sportivă remarcabilă, 
iar rezultatele înregistrate pînă 
acum le clasifică în două ca
tegorii : una formată din pri
mele 6 clasate care, teoretic, 
au șanse la cucerirea titlului 
de campioană și alta din cele
lalte 5 echipe, din ultima parte 
a clasamentului. Dacă privim 
rezultatele înregistrate la cel 
de al treilea turneu, vom con
stata că disputele au fost 
foarte echilibrate, că nu a e- 
xistat, aproape în nici o în- 
tîlnire, un învingător sau un 
învins cert. Cînd spunem a- 
ceasta avem în vedere și fap
tul că favoritele și-au realizat 
succesul cu foarte mare greu
tate, iar în unele cazuri, for
mați1 le cotate mai slab, au ob
ținut victorii surprinzătoare ca 
scor, dar nu și ca evoluții 
ale baschetbalistelor respective. 
Astfel, Voința București, una 
din fruntașele clasamentului la 
această oră (locul 2), după ce 
a dispus de Progresul (nu îna
inte de a fi condusă în acest

MIȘCĂRII SPORTIVE
forum al comuniștilor, Congre
sul al XII-lea al P.C.R., secre
tarul general al partidului, tova
rășul NICOLAE CEAUȘESCU, 
a făcut bilanțul realizărilor ob
ținute de țara noastră în viața 
economică, socială și politică. 
Sînt mîndru de faptul că în a- 
ceste prefaceri înnoitoare ne 
regăsim și noi, oamenii mun
cii de la I.R.E.M.O.A.S., mem
brii asociației sportive „Urbis“ 
București. Activitatea pro
ductivă pe care o desfășurăm, 
contribuția adusă Ia dezvoltarea 
sportului de masă și de perfor-

de profund devotament pentru 
partid și patria socialistă, pen
tru poporul al cărui vrednic fiu 
este, pe care ni-1 dă tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și să mun
cesc în așa fel îneît să fiu la 
înălțimea încrederii ce mi s-a 
acordat, aceea de a reprezenta 
sportul românesc la J. O din 
1980.

ALEXANDRU FOLKER 
component al lotului olimpic 

de handbal al României

VOM MUNCI CU MAI MULTĂ DĂRUIRE PENTRU Ă ÎNDEPLINI
IMPORTANTELE OBIECTIVE

(Urmare din pag. I)

și statului, personal mult stimatul 
tovarăș NICOLAE CEAUȘESCU 
pentru dezvoltarea economico- 
socială a județului. Răspunsul 
oamenilor muncii față de con
dițiile minunate de care ne 
bucurăm s-a materializat în re
zultate dintre cele mai bune în

DEZVOLTARE A JUDEȚULUI!
tă de viteză la patinaj, un pa
tinoar, o sală de gimnastică, o 
bază nautică ș.a. — care vor 
contribui substanțial la - creș
terea numărului tinerilor și 
oamenilor muncii antrenați în 
activitatea sportivă.

Ne angajăm să muncim din 
toate puterile noastre pentru 
îndeplinirea sarcinilor ce ne 
stau in față în această direc
ție, pentru a face ca pe melea
gurile Argeșului educația fizi
că, sportul, și turismul de 
masă, prin competiția naționa
lă „Daciada" să contribuie la 
creșterea unor generații sănă
toase, multilateral dezvoltate, 
iar performanța să înregistreze 
o substanțială creștere calita
tivă, totul la nivelul exigen
țelor partidului.

meci chiar cu 23 de puncte), 
a trebuit să se recunoască în
vinsă, în partida următoare, la 
Olimpia București — clasată 
pe penultimul loc ! La fel și 
Rapid (echipă care în turneul 
de la Cluj-Napoca și-a anun
țat candidatura la titlul de 
campioană), după ce a surcla
sat în primul meci pe „U“, 
în următorul a învins pe Vo
ința Brașov abia după prelun
giri !

Toate aceste rezultate au fă
cut din turneul desfășurat în 
orașul de pe Someș o compe
tiție extrem de atractivă, de 
interesantă, urmărită cu multă 
atenție de spectatori și spe
cialiști.

Crișul Oradea, campioana ță
rii, din patru meciuri susținute 
a cîștigat doar unul, în ultima 
etapă și acesta la un singur 
punct, în fața studentelor ti- 
mișorence care au pierdut toate 
partidele susținute la Cluj-Na
poca. Orădencele au manifestat 
minusuri alarmante pentru o 
echipă campioană, dar sîptem 
convinși că se vor lua măsuri 
pentru redresare.

Lidera clasamentului, Poli
tehnica C.S.Ș. 2 București, se 
prezintă ca o echipă sudată, 
bine pusă la punct, în care 

manță, îndeplinirea angaja
mentelor asumate pe linia 
creșterii productivității muncii, 
a realizării unei noi calități 
sînt elemente definitorii ale 
responsabilității muncitorești, 
ale conștiinței personalului 
muncitor din întreprinderea 
noastră.

Perspectivele cincinalului viitor, 
așa cum s-au conturat din magis
tralul Raport prezentat de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
la Congresul al XII-lea al 
P.C.R.. sînt și mai. luminoase, 
și mai îmbucurătoare, iar rea
legerea celui mai bun fiu al 
poporului în înalta funcție de 
secretar general al partidului 
constituie o garanție de tra
ducere a lor în practică. Sînt 
inginer metalurg și, ca partici
pant direct la activitatea spor
tivă, în calitate de președinte 
al asociației ,,Urbis“. înțeleg, 
acum, mai bine prefacerile în
noitoare care vor avea loc în 
viitor, prefigurate în Docu
mentele Congresului al XII-lea, 
atit pentru dezvoltarea conti
nuă a industriei socialiste, cît 
și pentru perspectivele care se 
deschid mișcării sportive.

ing. MARIUS IANCULESCU 
președintele asociației sportive 

„Urbis“ București

toate domeniile de activitate. 
Azi, județul Harghita este un 
județ înfloritor economic, cu 
rezultate dintre cele mai bune 
in toate domeniile de activi
tate. între care trebuie să-1 a- 
mintesc și pe cel sportiv, deo
potrivă în sportul de masă și 
de performanță.

Ceea ce s-a realizat pînă a- 
cum este, firesc, un imbold 
pentru noi. Vom munci în con
tinuare, fiecare la locul nostru 
de muncă — călăuziți de lu
minoasele raze ale Congresului 
al XII-lea al Partidului — cu 
mai multă pasiune, pentru a 
traduce în viață noile obiec
tive; inclusiv în activitatea 
sportivă- Ca muncitoare frun
tașă și sportivă știu foarte bi
ne că pentru a fi bun în pro
ducție, trebuie să fii sănătos, 
să ai putere de muncă, să știi 
să folosești judicios timpul li
ber, formele moderne de recu
perare după efort, de destin
dere. Educația fizică, sportul, 
turismul de masă au un efect 
excelent în mărirea capacității 
de efort fizic și intelectual ne
cesar îndeplinirii în bune con- 
dițiuni a importantelor obiec
tive ale construirii socialismu
lui la noi în țară.

experiența și rutina unor ju
cătoare ca Suzana Pîrșu și Ma
ria Roșianu se armonizează 
foarte bine cu talentul și ca
litățile deosebite pe care le 
au tinerele Camelia Filip, Mi- 
haela Radu, Constanța Fotescu, 
Ecalerina Bradu și Mirela Neu
man. Alături de aceasta se află 
și formația Rapid, pe care an
trenorul emerit Sigismund Fe- 
renez o pregătește cu compe
tența și pasiunea care-i sînt 
caracteristice. Revenirea Ninei 
Chiraleu este extrem de efi
cientă, iar integrarea ei s-a 
făcut foarte iute în angrenajul 
echipei, devenită astfel una 
dintre principalele candidate la 
titlu. Aprecieri deosebite și 
pentru Voința Brașov, unde 
munca și dăruirea antrenorului 
Gheorghe Roșu se văd prin 
prestațiile baschetbalistelor sale 
tinere Magdalena Pall, Came
lia Solovăstru, precum și a. mai 
experimentatelor Doina Iftimie, 
Cornelia Petrie si Liliana Ca- 
tineesou.

Dar, pentru confirmări sau... 
infirmări, să așteptăm urmă
toarele evoluții ale jucătoare
lor noastre și, în primul rînd, 
în turneul de la Brașov (6—9 
XII).

Paul IOVAN

Pentru Vasile Potec (cel mal ... . . . .....
timplarulul Vasile Potec din co
muna Grind, județul Brașov), co
pilăria a înflorit sub cele 
generoase auspicii. In casă 
multă veselie, pe. masă mal 
tă pline, iar cînd a venit 
cea mult așteptată 
școală în uniformă 
școala profesională, 
drat ca electrician 
derea de biciclete,

rnara dintre cei trei băieți

mai 
mai 

mul- 
zlua 

la 
După

și examene se relaxa ju- 
12, sport pe care l-a în- 

cînd era elev, de la 
echipei Torpedo Zăr- 
Papuc. Venit, în 1967,

a mers 
nouă.
a fost încu
ia tntreprin- 
motorete și 

accesorii mașini-un el te „6 Mar
tie» din Zămești. Asemenea mul
tor copii de muncitori, a dus 
bătălia pe mai multe fronturi ; 
dimineața lucra în atelier, iar 
după-amiază era unul dintre cei 
mai sîrguincioși „seraliști". Nu 
s-a oprit la terminarea liceului 
și, hotărîndu-se să devină ingi
ner, a plecat să studieze la Bucu
rești, la Institutul Politehnic, fa
cultatea de automatică. După 
cursuri și 
cînd oin’5, 
drăgit, pe 
antrenorul 
nești, Ion _ ... ,
din facultate la întreprinderea de 
unde a plecat el a intrat în focul 
unor importante probleme de 
producție. „Fără întreprinderea 
unde am devenit meseriaș, ne 
mărturisea vechea noastră cunoș
tință de pe terenurile de oină, 
diploma mea de inginer ar fi în
gălbenit. Prin practică am ajuns 
Ia noi teorii care mi-au permis 
să-mi reînnoiesc diploma de cî
teva ori». Conducînd mai întîi a- 
telierul energetic, iar ifroi, la 
scurt timp, devenind șeful sec
ției mecano-energetic, a fost au
tor și coautor al mai multor ino
vații pentru raționalizarea consu
murilor energetice, aplicate și as
tăzi cu o eficiență care aduce a- 
nual economii de peste Un mi
lion.

Munca sa deloc ușoară, caracte
rizată prin căutări, prin eforturi 
și bucuria de a vedea transfor
mată In fapt o idee scăpărată 
într-un moment de inspirație nu 
l-a abătut niciodată de la prac
ticarea sportului preferat, oină. 
Purtlnd, de obicei, tricoul cu nr.
6. el a jucat pe mai toate postu
rile. remareîndu-se ca un Iscusit 
oinist și a ajuns cu echipa sa, 
Torpedo Zămești, din care a fă
cut parte de la înființare. în fi
nala pe țară a mal multor edi

Divizia naționala A de hochei - grupa a 11a
Buc. 

Conft

MULTE ELEMENTE TALENTATE,
DAR NIVELUL JOCULUI

TREBUIE SA FIE MAI BUN!
patinoarul ar- 
dln Mlercu- 

secundă a Dl- 
A de ho- 

jumătatea des-

Cu întrecerile turului II, înche
iate recent pe 
tiflclal acoperit 
rea Ciuc, seria 

vizlel naționale 
chei a ajuns lâ .________  ___
fășurărll sale. In dorința de a 
afla amănunte suplimentare des
pre această competiție, a cărei 
ciștigătoare va promova m gru
pa fruntașă, ne-am adresat ma
estrului emerit al sportului, fostu
lui portar al echipei reprezenta
tive, Constantin Dumitraș, pre
zent la Miercurea Ciuc în cali
tate de observator federal.

— Care este, după părerea 
dv., nivelul general al acestei 
serii secunde a campionatu
lui nostru 7

— Este un nivel mediu, spre 
modest chiar, dar competiția în 
sine este interesantă, cu jocuri 
echilibrate și cu unele momente 
de hochei frumos, pe care le-am 
dori, desigur, mal multe.

— La ce nivel se află pre
gătirea fizică, tehnică și tac
tică a jucătorilor 7

— Pregătirea fizică ml s-a pă
rut mulțumitoare, ea fiind cel 
mai ades legată de nivelul gene
ral al echipelor din care provin 
jucătorii, de antrenorii care-i 
pregătesc. Sub aspect tehnic, ni
velul este destul de diferit iar In 
privința celui tactic a excelat, 
mai cu seamă, llaera competiției, 
formația Avîntul Gheorgheni, ca
re a practicat un joc colectiv, 
spectaculos.

— In ce constă utilitatea 
competiției 7

— întrecerea în seria secundă a 
Diviziei naționale A este deosebit 
de utilă. In primul rînd, ea per
mite unui mare număr de jucă
tori tineri, care nu au atins, deo
camdată, nivelul valoric al ma
rilor noastre formații hocheisti- 
ce. să fie angrenați într-o com
petiție destul de aspră. Apoi, în 
seria secundă au posibilitatea

ANUNȚ
I.D.M.S.  București înca

drează imediat muncitori 
necalificati, femei șl băr
bați, pentru spălarea au
toturismelor la magazinul 
auto București din str. 
Valea Cascadelor nr. ti.

Prezentarea pentru înca
drare se face la Biroul 
personal din str. Vasile 
Conta nr. 16, sectorul 2, 
etaj. VI, camera 136, tele
fon : 12.89.18 (tn spatele 
cofetăriei Scala).

care-i
ncxstru

activi- 
cu zi ?

ții ale „Cupei României*1 și cam
pionatului național. Și cu toate 
că din luna februarie a acestui 
an comunistul Vasile Potec a 
fost numit director al Întreprin
derii, în clipele de răgaz 11 poți 
Intîlni (alături de fostul său an
trenor, Ion Papuc) pe terenurile 
Liceului industrial, patronat de 
întreprinderea pe care o conduce, 
înconjurat de tineri pe 
învață tehnica sportului 
național.

— Ce rol a avut oină în 
tatea dumneavoastră de zi

— încă de cînd eram elev, ne-a 
explicat inginerul Potec. ml-am 
dat seama că oină dezvoltă o se
rie de calități fizice și psihice 
necesare oamenilor de diverse 
vîrste și profesii. Astăzi, cred 
mai mult ca oricînd în îndemnu
rile marelui nostru povestitor Mi
hail Sadoveanu, care spunea : 
Orice om vrednic trebuie să în
vețe mai întîi și întîi a juca oi
nă.......... Oină îmbină puterea cu
armonia și inteligența, implica o 
disciplină hotărîtă, impresionan
tă, înfățișînd vioiciunea, mlădie
rea și inteligența...

— Tinerii și vîrstnicii din în
treprindere practică, cu rezultate 
bune, și alte sporturi, ca : alpi
nismul,’ motocielismul, schiul sau 
ciclismul, te acordați tuturor a- 
ceeași atenție ? Cum îi sprijiniți?

— Cu vorba șl cu fapta. Mai 
avem și noi oameni pe care tre
buie să-i facem mai întîi să 'în
țeleagă necesitatea unor acțiuni 
cu caracter recreativ, pentru re
facerea forței de muncă. După 
ce le-am spus „Hai să facem cu
tare sau cutare Iucru“, îmi place 
să fiu în mijlocul participanților, 
să merg ne munți cu alpiniștii. 
să joc tenis, popice sau volei în 
campionatele asociației, sau în alte 
concursuri organizate sub generi
cul „Daciadei**. Acolo, pe terenul 
de sport, ne întrecem de Ia egal 
la egal —- muncitori, maiștri, in
gineri — consolidîndu-se coeziu
nea creată 'în muncă, îh viață.

Așadar, fostul jucător cu nr. 6 
pe tricou, cîndva sufletul echipei 
de oină, a rămas și acum, la cel 
39 de ani al săi. în prima linie a 
activității sportive, arătîndu-se 
vrednic 
școala 
uzină...

sportive,
de un destin împlinit la 
muncii și a vieții de

Traian LOANITESCU

continue activitatea jucători 
— fără a putea ii decretați 
„bătrini" — ar fi totuși con- 

‘ la for-

Simbătă sear 
Capitală a găz 
nală a „Cupei 
tiție pugilistic 
cinstea celui c 
greș al P.C.R 
parcursul a cil 
petiția s-a buc

O ECHIPĂ
(C.S.Ș.B.

CANC 
LA PRO 

IN DIVIZIA j
După desfăș 

primului tur al 
la baschet, trei 
să încheie viol 
rile : fostele c 
versitatea Timț 
I.P.G. Ploiești/ 
te tinăra 1 
bului sportivi 
chet din 
tuită, îr-4cxc1i- 
oare, .eleve a: 
nr. 69. După t 
apreciatul antr 
zărescu va r< 
realizată cu c i 
cînd eleve ale a 
may at o echipă 
nTrnele Olimpi 
parte, printre |- 
na Bîră, AIe> 
Florentina Că 
ș.a.).

Iată clasameii

1.
2.
3.

MASCUL 
UNIV. Tim. 
Carpați Bu< 
Comerțul li 
„Bolyai» Tg.

4. Șt. Petroșai
5. Voința Tim.
6. „U- II Cj.-l
7. Automatica
8. Rapid
9. C.S.Ș.

10. Gloria

ta Tim.
LJ-1

II Bl 
Satu 
Dej

SERI.
Baci 

Buc.

Cv.

să-și 
care
Încă .... __ .
damnați să „facă bancă1 
mațlile de elită.

— Ce jucători tineri, de per
spectivă, ați remarcat In acest 
turneu ?

— Un lot tînăr șl talentat, pe 
care mi-a făcut o mare plăcere 
să-1 urmăresc a fost cel al Li
ceului nr. 1 din Miercurea Ciuc. 
în acest turneu, s-au impus mai 
ales Gerczuj, Baritz, Szatmarl, 
Kohn (de la Liceu) foști elevi ai 
prof. S. Basa, apoi Jakab, Pal, 
Merca, elevii Iui Iuliu Szabo. 
„Giusi“, colegul meu de altăda
tă în reprezentativă a format la 
„Progresul» Miercurea Ciuc o e- 
chipă de perspectivă, care a fă
cut cîteva partide excelente. în 
încheiere aș dori să remarc acti
vitatea plină de roade a prof. 
Cs. Bazilides, un mare pasionat 
al hocheiului, care la conducerea 
tehnică a- * " ' - * • —
Gheorgheni 
promoveze 
ma serie a

Așteptăm, 
mătoarele două tururi, bucurește- 
ne, ale întrecerii în care sperăm 
că 
ca

formației Avîntul 
are toate șansele să 

cu echipa sa tn prl- 
campionatului.
deci, eu interes ur

nivelul hocheiului se va ridi- 
la cote superioare.

1. A.S.A.
2. Urbis
3. Știința PI.
4. Chimia "
5. Electrica Fi
6. Academia 

militară Bt
7. Marina C-ț;
8. Politehnica 

C.S.Ș.-2 II £
9. C.S.Ș. Tg.

10. C.S.Ș. Lumi 
Botoșani

1. C.S.Ș. B. Bl
2. P.T.T. ~
3. C.S.Ș.

Iași
4. Poli. C.S.Ș.
5. C.F.R. Crak
6. C.S.Ș. Lumi 

Botoșani
7. Confecția C

SERL
1. SANATATEA 

I.P.G. Ploieș
2. Comerțul lie. 

„Bolyai» Tg.
3. Metalul Saloi
4. C.S.Ș. Măt. D
5. Voința Regi
6. Precizia Săc

COPIII ‘
Timișoar; 

s-au între 
luptători j

La 
zile 
mici 
asociații și cluj | 
finala campiol 
la gre<fo-romari 
zervată copiilor I

COPII MARI
L. Mihai (Bin 
30 kg — FI. Dir 
33 kg — D. Z 
dăuți), 36 kg — 
Timișoara), 40 
(Viitorul Pitești 
Eno (Dinamo I 
Marin (C.S.Ș. (| 
FI. Ghelmaș (f- 
kg — G. Jjodi 
dăuți), 62 kg — 
Buc.), 67 kg — | 
Lugoj), 72 k/ 
(C.S.Ș. Galați) I 
Tota (C.S.Ș. B

COPII MICI -
M. Cameti (C. î
kg — Gh. Nag 
28 kg — R. S 
goj), 30 kg —I 
Galați), 32 kg I i
(Stăruința Brafl 
Trofin (Steaua/ 
Sinauleț (C.S.Ș. 
O. Andronachf?Valeriu CHIOSE

10T0 - PRONOSPORT INFOI
NUMERELE 
TRAGEREA 
LOTO DIN

EXTRASE LA 
EXCEPȚIONALA 
27 NOIEMBRIE 

1979
I : 81 50 24 35 49

61 51 32 ;
73 87 7 22
a V-a : 75

Extragerea
25 14 67 53 12 3 55 ; Extragerea 
a Il-a : 34 5 73 32 85 61 22 68
64 83 27 54; Extragerea a IlI-a:
28 54 38 “ ’* " “ ’
a IV-a : 
tragerea
85 ;

Fond total de
763.630 lei.

Extragerea 
3 25 ; Ex- 
1 81 46 48

cîștiguri :

CÎȘTIGURILE CONCURSULUI 
PRONOSPORT DIN 25 NO

IEMBRIE 1979
Categoria 1(13 rezultate) : 1 

variantă 100% a 50.000 lei și 10 
variante 25% a 12.500 lei ; ca
tegoria 2 (12 rezultate) : 151,75 
variante a 1.536 lei ; categoria 
3 (11 rezultate) : 1 953,75 va
riante a 179 lei.

Report la cd. 
lei.

Ciștigul de 
obținut de Dl 
din Timișoara.

Numai asb
Tragerile obld 

pensează cu rl 
verența pârtiei 
recent mare si 
zat de Iuliana 
re, care la trag 
brie a.c. a oi 
I. pe un-^Hle1 
AUTOTURISM 
remarcat că, | 
a acestei tragi 
ticipanți au on 
pe bilete juca 
de vineri 30 i 
și dv. șanse d 
asemănătoare, 
vă procura asf 
te cu numere

Tragerea Pr< 
tăzi, 28 noiem 
zează în dire 
ora 17,50.



SPIONATE • COMPETIȚII ©
CUPA ENERGIA" LA BOX 
EVENIT ORGANIZATORILOR

REZULTATE DIN DIVIZIA B 
(tineret) LA VOLEI

ila I.S.B. din 
reuniunea ii- 
rgla“, compe- 
lesfășurată în 
XH-lea Con- 

'rogramată pe 
eunlunl, com- 
dc participa-

JUNIOARE 
ZUREȘTI) 
AZĂ 
'VAREA 
\ BASCHET
sa meciurilor 
zici de tineret 
ipe au izbutit 
se toate jocu- 
□nare A Uni- 
i și Sănătatea 
cum și foar- 
ație a Clu- 
zolar de bas- 
treștiț alcă- 
ate, _4Iin juni- 
colii generale 
probabilitățile, 
Gheorghe Lă- 

i performanța 
ani în urmă, 

iși școli, a prc- 
Divizia A (sub 
n care făceați 
le. Alexandri** 
•ina Tomescu, 
, Ana lat an

actuale :

rea multor boxeri bucureșteni, 
dornici să-și verifice gradul de 
pregătire. Organizatorii, C. S. 
Energia, s-au achitat foarte bine 
de sarcini. Au fost premiați : cel 
mai tehnic boxer — Mihai Gru- 
escu (Energia), cel mai combativ 
— Mircea Dobrescu (Mecanică 
fină). Au fost acordate cite o 
diplomă arbitrilor judecători care 
au oficiat foarte bine de-a lun
gul competiției. Clasament pe e- 
chipc : 1. C. S. Energia (antre
nori El. Costin și O. Munteanu) 
87 p, 2. Metalul (antrenori S. 
lorgu și T. Nicolae) 34 p, 3. Di
namo (antrenor I. Monea) 23 p. 
Rezultatele tehnice ale finalelor: 
I. Păun (Energia) b.p. P. Duță 
(Dinamo). C. Turcu (Energia) 
b.p. Gh. Opriș (Energia), A3. Do
na (Metalul) b.p. I. Damian (O- 
limpia), M. Marinache (Dinamo) 
b.p. M. Ciobanu (Dinamo), P. 
Crăciunescu (Olimpia) b.ab. 2 Gh. 
Alexandrescu (Energia), R. Țoi 
(Metalul) b.ab. 2 M. Veber (E- 
nergia). C. Crăciun (Energia) b.p.
C. Gheorghe (Voința), M. Șchio- 
pu (Mecanică fină) b.p. M. Ruse 
(Autobuzul), FI. Ion (Mașini-unel- 
te) b.ab. 2 M. Deleanu (Viitorul),
D. Stăncscu (Energia) b.ab. 3 M. 
Spiru (Olimpia), Gr. Melniciuc 
(Energia) b.p. I. Cotaibă (Meta
lul) și FI. Onosă (Energia) b.p. 
C. Anghel (Voința).
Daniel DIACONESCU, coresp.

în campionatul Diviziei B (ti
neret) s-au desfășurat partidele 
etapei a VI-a. Iată rezultatele :

FEMININ : Confecția București
— C.P.B. 3—2, Voința București — 
C.S.Ș. Suceava 3—0, Flacăra ro
șie București — A.S.S.U. Craiova 
3—0, Spartac București — Peni
cilina II Iași 2—3, Ceahlăul P. 
Neamț — Braiconf Brăila 3—0, 
Dacia Pitești — C.S.M. Libertatea 
Sibiu 1—3, Albatros Constanța — 
Chimia Rm. Vîlcea 3—1, Armătu
ra Zalău — G.I.G.C.L. Brașov 
3—2 ;

MASCULIN : I.O.R. București 
~ Dinamo Brăila 2—3, 7 Noiem
brie Sibiu — Olimpia Oradea 1—3, 
Electromureș Tg. Mureș — Motor
B. Mare 3—1, PECO Ploiești — 
Progresul București 3—2, Metalul 
Suceava — Rapid Bucureștti 1—3, 
Voința Zalău — Universitatea 
Cluj-Napoca 3—0, I.C.I.M. Bra
șov — Marina Constanța 3—0, 
Constructorul Brăila — Electra 
București 3—0, SARO Tîrgoviște
— Electroputere Craiova 3—1,
C. S.U. Galați — Steaua II Bucu
rești 3—0.

(Corespondenți : N. Mateescu, 
Gh. Lazăr, C. Toador, C. Rusu, 
I. Fețeanu, G. Taraaș, C. Albu, 
I. Cornea, M. Bonțoiu, P. Ena- 
che, M. Avanu, I. Ionescu, I. 
Mîndrescu, T. Siriopol, C. Gruia)

PRIMA ETAPA A DIVIZIEI ȘCOLARE 
Șl DE TINERET, LA JUDO

SERIA I —
0 870-655 18
2 650-565 16

2 680-644 14
3 630-632 15
5 676-719 13
4 630-599 12
6 657-690 IZ
7 657-699 11
7 568-657 9
7 586-744 3

U-a
981 886- 732 17
9 8 1 963- 641 17
862 704- 620 14
862 814- 622 11
954 839- 799 14

945 689- 744 13
936 690- 633 12

927 712- 734 11
918 593-1077 10

In cinci orașe din țară s-au 
desfășurat, ia sfirșitul săptămânii 
trecute. întrecerile primei etape a 
Diviziei școlare și de tineret la 
judo. Iată rezultatele înregistrate:

IAȘI (grupa I) : C.S.Ș. Unirea 
Iași — C.S.M. B orz ești 3—4, E- 
chipa C.S.Ș. Municipiul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej nu s-a prezentat.

FAGARAȘ (grupa a U-a) : Ni- 
tramonia Făgăraș — Diffamo Bra
șov 0—7. C.S.Ș. Șoimii Sibiu — 
Nltramonia Făgăraș 7—0, Dinamo 
Brașov — C.S.Ș. Șoimii Sibiu 4—2.

baia MARE (grupa a in-a) j 
C.S.Ș. Oradea — Voința Baia 
Mare 6—1, C.S.Ș. Oradea — C.F.R. 
Turda 7—0. C.S. Pionierul Oradea 
— C.S.Ș. Oradea 1—5, Voința 
Baia Mare — C.S. Pionierul Ora
dea 3—3 (25—13), C.F.R. Turda — 
C.S. Pionierul Oradea 1—6, Voința 
Baia Mare — C.F.R. Turda 6—1.

SLATINA (grupa a IV-a) : 
C.S.O. Muscelul Cimpulung — 
C.S.Ș. Slatina 5—2, C.S.O. Mus
celul Cimpulung — C.S.Ș. Viito
rul Pitești 6—1, A.S. Sporting 
Slatina — C.S.O. Muscelul Cim
pulung 2—5, C.S.Ș. Slatina — 
C.S.Ș. Viitorul Pitești 1—6, C.S.Ș. 
Slatina — A.S. Sporting Slatina 
4—3, C.S.Ș. Viitorul Pitești — 
A.S Sporting Slatina 3—3 (30—27).

BUCUREȘTI (grupa a V-a) :
C.S.Ș. 1 București — C.S.$. Ale
xandria 5—2, C.S.Ș. Energia Bucu
rești — A.S. Constructorul Brăila 
6—1, C.S.Ș. Alexandria—A.S. Con
structorul Brăila 4—3, C.S.Ș. E- 
nergia București — C.S.Ș. Ale
xandria 4—3, C.S.Ș. 1 București 
— A.S. Constructorul Brăila 6—1, 
C.S.Ș. 1 București — C.S.Ș. E- 
nergia București 6—1. (Corespon
denți : D. Diaconescu, V. Lazăr, 
V. Săsăranu).
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FINALELE „CUPEI CENTROCOOP" LA TENIS DE MASA, 
VIRFUL UNEI PIRAMIDE DIN 10 000 DE CONCURENJI
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Sala sporturilor din Pitești se 
dovedește, în continuare, gazdă 
primitoare — și de aceea solici
tată — pentru competițiile de te
nis de masă cu caracter republi
can. Așa a fost și zilele trecute, 
cînd s-au disputat acolo finalele 
ediției a II-a a concursului de 
tenis de masă „Cupa CENTRO
COOP", din cadrul marii 
tiții sportive naționale 
da".

Au luat parte aproape 
concurenți, cîștigătoril
preliminare, Ia care au fost pre- 
zenți circa 10 000 de lucrători ai

compe- 
»Dacia-

100 de 
fazelor

U DESEMNAT CAMPIONI! LA LUPTE
.mp de două 
peste 300 de 
peste 40 de 
sportive în 

lui republican 
competiție re- 
_ă cîștigătoril : 
ateg. 28 kg — 
na Marghita), 
Dinamo Buc.), 
ia (C.S.Ș. Ră- 

Mirza (C.S.Ș.
— A. Tudose 
4 kg — D. 
. 48 kg — M. 
■i), 52 kg — 
. Botoșani), 57 

.Ș. Ră- 
(Rapid 

■ (C.S.Ș.
Petrea 

M.

Lazăr
- M.
F 72 kg 
V).
ateg. 24 
Bistrița), 

(C.S.Ș. Lugoj), 
iț (C.S.Ș. Lu-
Onciu (C.S.Ș.

- D. Bozianu
34 kg C. 

3 kg - D. 
lăuțl), 38 kg — 
inamo Buc.),

kg —
26

EAZA

40 kg — P. Coricică (Dunărea 
Galați), 42 kg — D. Conovici 
(C.S.Ș Botoșani), 44 kg — D. 
Ciuc (C.S.Ș. Lugoj), 46 kg — 
P. Raiciuc (C.S.Ș. Suceava), 48 
kg - A. Boca (Vulturii Lugoj), 
50 kg — G. Dascălu (Energia 
Turț) și 4-50 kg — A. Alionte 
(Metalul Buc.).

LUPTE LIBERE, COPH MARI î 
D. Carp (Dunărea Galați), M. 
Ancuța (C.S.Ș. Galați), M. Dră
guț (C.S.Ș. Reșița), D. Chideanu 
(C.S.M. Cluj-Napoca), M. Antonie 
(C.S.Ș. Brăila), A. Doboș (C.S.Ș. 

-Sf. Gheorghe), C. Niri (C.S.M. 
Cluj-Napoca), Fr. Szilagy (C.S.Ș. 
Oradea), P. Natos (C.S.Ș. Sf. 
Gheorghe), S. Sipoș (C.S.M. Cluj- 
Napoca), G. Gavriș (C.S.Ș. Ora
dea), R. Toth (C.S.Ș. Reșița), P. 
Lăcătuș (C.S.Ș. Oradea) ; COPII 
MICI : V. Jurâscu (Dinamo Bra
șov), V. Zota (Gloria Buzău), R. 
Ana (Steaua), E. Vasile (Steaua), 
I. Nisip (C.S.Ș. Galați), Ai " 
cenco (C.S.Ș. 2 Constanța), 
Elekes (C.S.Ș. Sf. Gheorghe), 
Neagu (C.S.Ș. 2 Constanța), 
Bertalan (C.S.Ș. Tg. Mureș), 
Baciu (C.S. Tîrgoviște), C. r„ 
liuc ~
Modoș fC.S.Ș. 
kacs (C.S.Ș.
(Steaua), Al. 
Oradea).

cooperației de consum din toate 
•județele. După o frumoasă festi
vitate de deschidere, au început 
întrecerile, deosebit de animate 
și presărate pe alocuri cu ele
mente de virtuozitate, care au 
dovedit un evident progres în 
pregătirea tehnică a finaliștilor.

în concursul masculin, pe pri
mul loc s-a clasat Leonard Darie 
(U.J.C.C. Vaslui), urmat de Titus 
Lupitu (Arad) și de câștigătorul 
ediției din anul trecut, Lauren- 
țiu Ursu (Bistrița-Năsăud). în 
concursul feminin, un adevărat 
triumf al județului Harghita : lo
cul I Clara Tamaș și locul III 
Ileana Molnoș. Locul secund a 
fost cîștigat de Dorina Reschinet 
(Bistrița-Năsăud). Cîștigătoril au 
primit „Cupa CENTROCOOP", di
plome și premii în obiecte. Din 
partea C.N.E.F.S., tovarășul Popa 
Ioviță a înmînat reprezentanților 
U.J.C.C. Argeș, o cupă pentru 
buna organizare.

Această a doua ediție a „Cupei 
CENTROCOOP" s-a dovedit din 
nou un mijloc eficace de antre
nare la practicarea sportului de 
masă. Este de așteptat ca servi
ciul de resort al CENTROCOOP 
să pună un accent mai mare pe 
elementul feminin și să sprijine 
— unde este cazul — crearea 

de performanță care 
valoare talentele evi- 
acest concurs.
CHIBIȚA

unor secții 
să pună în 
dențiate în
Constantin coresp.

ROMANIA - R.S.F.S. RUSA 
LA SCRIMĂ

oria 1 : 34.344

00 lei a fost 
TRU SICHIM

ji mîine...
te Loto recom- 
arltate perse- 
ților. Cel mal 
s a fost reall- 
3 din Satu Ma- 
1 din 18 nolem- 
it, la categoria 
hliat-IOC»/., un 
acla 1300“ ; de 
la categoria I 
alți patru par- 
it cîte 17.500 lei 
25%. . Tragerea 
mbrie vă oferă 
realiza succese 
condiția de a 

sau mîine blle- 
preferate.

•xpres de as- 
■. a.c„ se televl- 
începînd de la

Ca- 
E. 
A. 
Z. 
A.

C. Pave- 
(Steagul roșu’ Brașov), C.Qra<jea)t Szu- 

Slghet), P. Mate 
Koteles (C.S.Ș.

c. CREȚU coresp.

în sala Floreasca n din Capi
tală, a început ieri întîlnirea de 
scrimă dintre selecționatele Ro
mâniei și R.S.F.S. Ruse. La sabie, 
pe primul loc s-a clasat sporti
vul nostru Cornel Marin, urmat 
de Viktor Alișin (R.S.F.S. Rusă). 
Proba de floretă a revenit, de 
asemenea, unui scrim er român, 
Petru Kuki. întrecerea continuă 
astăzi.

APROPIEREA SEZONULUI ALB
EUCEGILOR I

ÎNTREPRINDEREA DE TU
RISM, HOTELURI ȘI RES
TAURANTE BUCUREȘTI fa
cilitează accesul spre :

SINAIA,
BUȘTENI,
PREDEAL,
POIANA BRAȘOV,

O zi, o săptămînă, o vacanță, 
Prin munții cu păduri de brad, 
în decor hibernal,
Cu veselia sporturilor de iarnă 

Este o tentație realizabilă 
prin filialele bucureștene din: 
str. Mendeleev nr. 14, bd. Re
publicii nr. 68, bd. 1848 nr. 4, 
bd. N. Bălcescu nr. 35 și Ca
lea Griviței nr. 138.

AMPLIFICI CHEMAREA
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Constatări la sfirșitul turului (I)

CU CIT VOM AVEA MAI MULTE ECHIPE PUTERNICE,
CU ATÎT VOM CONTA ÎN FOTBALUL INTERNATIONAL

Ceva mai devreme decît în 
anii trecuți, pentru a face loc 
și etapelor 18 și 19, s-a înche
iat, duminică, prima parte a 
campionatului Diviziei A. Un 
tur dominat, epo bună porțiune 
a traseului, de Steaua, care, în 
finalul stagiunii de toamnă, a 
întrecut pe Universitatea Cra
iova, principala candidată la 
supremație, liderul dinaintea 
derbyului. Interesant de remar
cat, în privința ierarhiei din 
clasament, este faptul că pe

la nivelul cerințelor, al acelui 
standard internațional, măsură 
a adevăratei valori. Ne-o arată, 
cu claritate, atît evoluția lor 
pe ansamblul turului (neuni
formă, cu dese „sincope" în 
cazul, de pildă, al dinamoviști- 
lor bucureșteni, contradictorie 
chiar în cel al fotbaliștilor pi- 
teșteni), cît și comportarea lor 
în partidele internaționale, rec- 
te în cupele europene, compe
tiții prestigioase în care doar 
Universitatea Craiova a trecut

Depășindu-i pe Ștefănescu și Boldici, Adrian Ionescu va înscrie 
primul gol al formației sale in derbyul Steaua — Universitatea 
Craiova. A fost una din prestdțiile de excepție ale liderului de 
toamnă, care, o dată in plus, a demonstrat că atunci cînd vrea... 

reușește.
Foto : Dragoș NEAGU

primele 5 locuri se află, Intr-o 
ordine modificată, aceleași e- 
chipe care au alcătuit grupul 
fruntașelor la sfirșitul prece
dentei ediții, împreună cu 
Steaua și Universitatea Craio
va, sosind la puține lungimi 
DinamO, Fi C. Baia Mare și 
F. C. Argeș. Adică toate cele 
patru reprezentante ale fotba
lului nostru în cupele europene 
și alături de ele, F. C. Baia 
Blare, echipă care, ca și anul 
trecut, țintește — cel puțin — 
un loc pe podium.

Așadar, un statu-quo, oare
cum, al „celor cinci mari", ca
re, pe principiul acumulărilor 
în timp, impunea acum o creș
tere calitativă a jocului lor, do
leanță care însă nu s-a realizat

de al doilea tur și încearcă 
mai mult în campania puterni
cei Borussia Mbnchengladbach.

Aceeași veche carență -r- fi
nind de disciplina tactică — și 
anume ignorarea unuia dintre 
momentele fundamentale sau 
tratarea lui cu superficialitate, 
explică, în bună măsură, neîm- 
plinirile din jocul echipelor 
noastre fruntașe, în ultima a- 
naliză eșecurile lor. Să ne 
amintim cum gafe copilărești 
la marcaj, în finalul partidei 
de la Nantes, au anulat ofen
siva fructuoasă a steliștilor ; să 
ne amintim, de asemenea, cum 
ignorarea aproape completă a 
fazei de atac (Dinamo, la 
Frankfurt pe Main) au zădăr
nicit, în cele din urmă (din-

TURUL DIVIZIEI
La încheierea primei părți a 

actualei ediții a Diviziei A vă 
prezentăm principalele aspecte — 
de ordin statistic — desprinse din 
desfășurarea celor 17 etape :
• S-au înscris 415 goluri (294 

gazdele — 119 oaspeții), rezul
tând o medie de 24,17 pe etapă și 
2,71 pe partidă. Cea mai produc
tivă etapă a fost a 16-a, cînd 
s-au marcat 34 de goluri, la 
polul opus situîndu-se etapa a 
12-a cu numai 18 goluri.

e Golurile cu numere de jalon 
•ale turului au fost marcate de 
Mânu (nr. 1), Cioacă (nr. 100), 
Koller (nr. 200), Bărbulescu (nr. 
300) și Bolba (nr. 400).

@ Iată jucătorii care în acest 
tur au reușit să înscrie mâi mult 
de 2 goluri într-un meci : Cămă
tarii (etapa a 16-a) — 4 goluri, 
Cîrțu (etapa a 2-a), Ciupitu (eta
pa a 9-a), Terheș (etapa a 13-a), 
M. Sandu (etapa a 14-a) și Sâ
ni eș (etapa a 15-a) — cîte 3 
goluri.
• Cele mai multe goluri în

deplasare au fost marcate de
Antohi — 4, Dembrovschi, An
ghel, Cemescu, Radu H și D.
Nicolae — cîte 3.

a Pe lista marcatorilor la în
cheierea turului figurează 150 de 
jucători, cei mai mulți — 14 — 
sînt trecuți în dreptul echipei 
Dinamo, iar cei mai puțini — 5 — 
aparțin formației Sportul studen
țesc.

9 în acest tur am consemnat 
înscrierea a 10 autogoluri : Pa- 
naite, I. Constantin eseu, Solo
mon H, Stanciu (F.C. Scomi- 
cești), Koller, Pinter, Ursu, Ale
xandru, M. Olteanu și Gheorghe. 
Deci, echipele S.C. Bacău, F.C.M. 
Galați și C.S. Tîrgoviște au dte 
doi asemenea ,,performeri".
• Cele 18 divizionare A au 

utilizat pînă în prezent 349 de 
jucători (70 sînt debutanți), cei 
mai mulți aparțin echipelor „U" 
Cluj-Napoca, F.C. Scomicești și 
Jiul, iar cei mai puțini — 16 — 
formației A.S.A. Tg. Mureș.

$ Din cele 153 de partide dis-

A ÎN CIFRE...
putate, 102 au revenit gazdelor, 25 
s-au încheiat la egalitate, iar în 
26 victoria a fost de partea 
oaspeților.
• Pe lingă cele 16 cartonașe 

roșu (P. Manea, D. Nicolae, Țo- 
lea, Marinescu. A. Mincu, Botez, 
Onuțan, L. Moldovan, Iorgulescu, 
Munteanu M, Anghel — F. C. 
Scomicești, C. Zamfir, Naște, 
Meliedințu, Cățoi, Pîslaru și Iva
na), arbitrii au mal acordat și 
277 de cartonașe galbene (cele 
mai multe : Jiul — 26, cele mai 
puține : F.C. Baia Mare — 6) la 
un număr de 156 de jucători.
• Cele mai frecvente scoruri 

ale acestui tur : 1—9 de 37 de 
ori, 2—0 de 27 de ori și 2—1 de 
19 ori.

• Jucătorii celor 18 divizionare 
au expediat In cele 17 etape ale 
turului 3 710 șuturi (2556 gazdele 
— 1154 oaspeții), dintre care 1744 
pe spațiul porții (1219 gazdele — 
525 oaspeții) și au executat 2 033 
comere (1527 gazdele — 506 oas
peții).

O Partidele turului au fost ur
mărite de 1 881 000 de spectatori 
(media pe etapă : 110 600), cei 
mai mulți s-au înregistrat în e- 
tapa a 8-a : 157 000, iar cei mal 
puțini în etapa a 13-a : 65 000.

„TROFEUL PLTSCHOVSCnr
Situația în „Trofeul Petschov- 

schî“ (decernat anual de ziarul 
nostru celui mai sportiv pu
blic) la încheierea turului se 
prezintă astfel :

1—2. Scornicești și Cluj-Na- 
poea 9,44 ; 3. Craiova 9,25 ;
4—5. Bacău și Buzău 9,12 ; 6.
Baia Mare 9,11 ; 7—8. Galați și 
Petroșani 8,77 ; 9. Satu Mare 
8,62 ; 10. Tg. Mureș 8,55 ; 11.
Timișoara 8,50 ; 12. București 
8,42 ; 13. Iași 8,37 ; 14. Tirgo- 
viște 8,33 ; 15. Pitești 8,12 ; 16. 
Rm. Vilcea 7.25.

ECHIPA CAMPIONATULUI
Echipa campionatului, alcătuită pe baza adiționării note

lor obținute de jucători, după 17 etape este următoarea :

Ariciu (120)
Anghelini (111) Calargiu (122) Ciocan (119) Ungureanu (117) 
Dumitru (121) I. Mureșan (120) Beldeanu (124)
M. Răducanu (116) Terheș (116) Cîrțu (123)

colo de ..participarea" arbitru
lui Frederiksson), eforturile 
unei defensive eroice, să ne a- 
mintim, în sfirșit, cum F. C. 
Argeș, este drept, în perioada 
ei critică, a abordat în postu
ră de victimă sigură jocul-tur 
cu Nottingham Forest, mizînd 
exclusiv pe cartea apărării exa
gerate și primind, repede, din 
această cauză, două goluri.

Despre această mare lacună 
— insuficienta mobilizare a e- 
chipelor noastre în meciurile 
importante, oficiale, slăbirea a- 
tenției pe parcursul jocurilor, 
cu precădere în finalul lor — 
este, intr-adevăr, vorba. Pentru 
că, iată, tot ele ne demonstrea
ză că ATUNCI CÎND SE CON
CENTREAZĂ LA MAXIMUM, 
REUȘESC PRESTAȚII RE
MARCABILE ȘI. CA UN CO
ROLAR. SUCCESE DORITE ȘI 
APLAUDATE.

Avem, în acest sens, exem
plele oferite de F- C. Argeș (în 
partida tur. din cadrul Cu
pei campionilor europeni, cu 
A.E..K.), Universitatea Craiova 
(în toate cele patru meciuri 
susținute cu S. K. Viena și 
Leeds United) și, zilele trecu
te, Steaua, în campionat, în 
acel joc de orgoliu, decisiv, cu 
Universitatea Craiova, în sta
bilirea ierarhiei de toamnă, în 
Divizia A.

Pentru primăvară, la startul 
returului, așteptăm, firește, mai 
mult de la grupul fruntașelor. 
De la toate 5, dar, îndeosebi,’ 
de la dinamovișlii bucureșteni 
care, sperăm — pentru a pu
tea transpune în practică gîn- 
durile. intențiile antrenorului 
Angelo Nieuleseu și ale jucă
torilor lui — vor beneficia de 
efectivul complet, oferindu-i-se 
lui Mulțescu, achiziția de se
zon a echipei, să evolueze, mai 
mult, alături de Dudu Geor
gescu și de Dinu, piesele grele 
ale formației din Șoseaua Ște
fan cel Mare.

S-a mai spus și s-a mai scris 
desțori : avem nevoie în fot
balul nostru, in campionatul 
primului eșalon, de un număr 
mai mare de echipe puternice. 
Cu cît acestea vor fi mai mul
te, cu atit nivelul Diviziei A 
va fi mai ridicat, cu atît vom 
putea conta mai mult în are
na internațională la nivelul 
echipelor de club. Și, implicit, 
cu alît va fi mai ușoară misiu
nea selecționerilor, aceea de a 
alcătui un „11“ redutabil, capa
bil să facă față cu succes difi
cilelor partide care urmează 
in preliminariile campionatului 
mondial.

Gheorghe NICOLAESCU

Astăzi, pe stadionul Autobuzul
ROMÂNIA-BULGARIA 

[juniori]
Astăzi, de Ta ora 14, stadionul 

Autobuzul din Capitală va găzdui 
o atractivă partidă de fotbal. Se 
vor întîlni selecționatele de ju
niori ale României și Bulgariei,' 
echipe care au furnizat întotdeau
na dispute echilibrate. în ultimul 
meci, desfășurat în cadrul Bal
caniadei din aceasță toamnă, la 
Sofia, juniorii bulgari au cîști
gat cu 2—1. Meciul de astăzi con
stituie. așadar, un bun prilej 
pentru tinerii noștri tricolori de 
a se revanșa, Reamintim că, nu 
demult. Alexa. Tataran, Gabor și 
coechipierii lor au reușit să țină,’ 
de două ori. în șah, pe terenul ei, 
reprezentativa de juniori a Re
publicii Democrate Germane.: 
1—1 la Miichlen și tot 1—1 la 
Sonnenberg.

Pentru partida de astăzi antre
norii Ion Nunweiller Gheorghe 
Cosma au la dispoziție un lot de 
18 jucători din care vor alcătui 
formației care va juca : Alexa 
și lager — portari ; Ungureanu, 
Viscreanu. Tataran, Marinescu, 
Vușcan și Rednic — fundași ; Ni- 
ță, Ilie, Fîșic și Matei — mijlo
cași ; Gabor, Zamfir, Frunzea,’ 
Bîrsan, Bolba și Sertov — ata
cant!. Meciul va fi condus de o 
brigadă de arbitri din București, 
avîndu-1 la centru pe Gh. Dra- 
gomir. 1ar la linie pe M. Stoenes- 
cu și M. Constantinescu.

ETAPA DE CUPĂ SE DISPUTĂ
LA 9 DECEMBRIE

Toate meciurile din „16“- 
imile „Cupei României" se vor 
disputa duminică 9 decembrie, 
de la ora 13. Echipele de Divi
zia B care participă la jocurile 
de Cupă urmează să dispute 
partidele din ultima etapă . a 
turului campionatului în ziua 
de 13 decembrie, de la ora 14.



„TROFEUL CARPAȚI" LA HANDBAL MASCULIN A 35-a aniversare a R. P. S. Albania
(Urmare din vag 1)

mereu alături, refăcînd handi
capul de două, trei goluri a- 
tunci cînd nimeni nu bănuia. 
Antrenorul Jacek Zglinicki a 
încercat mai multe variante, 
punînd jucătorilor noștri pro
bleme greu de rezolvat. Koszma 
l-a ținut la început „om la om" 

pe Radu Voina, conducătorul 
de joc al echipei, apoi a acțio
nat ca „zburător" în fața serpi- 
cercului, fragmenting jocul și 
obligîndu-i pe handbaliștii 
români să reia fazele de nenu
mărate ori. Cu doi pivoți in 
atac pentru a desface apărarea 
noastră, cu Czaczka care s-a a- 
runcat mereu în semicerc și în 
fața lui pentru a obține arun
cări de la 7 metri și eliminări, 
jocul s-a încîlcit" permanent. 
Ultimele 10 minute din prima 
repriză au găsit echipa noastră 
deconcertată, fără ritm, ceea ce 
a dus de la 9—6 (min. 20) la... 
9—10 (min. 29). în partea a 
doua a jocului, băieții noștri 
s-au calmat, au acționat lucid, 
și cu o mai bună pregătire la 
toate capitolele au dominat fi
nalul, trecînd chiar peste obsta
colul dificil din minutele 43 și 
44 cînd au jucat cu patru oa
meni de cîmp (Folker și Dră- 
găniță fiind eliminați). Dar rit
mul rapid de joc din final și 
folosirea mai promptă a contra
atacului au adus echipei româ
ne o victorie, obținută la 4 go
luri diferență, adică concluden
tă. Au maroat : Stingă 8. Miro- 
niuc 6, Durau 2, Vasilca 2, Bo- 
roș, Voina, M. Voinea, respec
tiv Koszma 4, Kaluzinski 4, 
Kulecska 3, Antczak 2. Garpiel 
2, Z. TIuczynski, Gavlik. Au 
arbitrat K. Hjuler și L. Eliasen 
(Danemarca).

R.D. GERMANĂ — IUGO
SLAVIA 23—21. Meci drama
tic, echipa R.D. Germane cîști- 
gînd în final îndeosebi datorită 
formei bune a portarului Rode, 
care a apărat șuturile adversa
rilor și o aruncare de la 7 me
tri. Au marcat : VVahl 6, Bcyer

REZULTATE TEHNICE
ARAD (locurile 1—4): România — Polonia 21—17 (10—10) și 

R.D. Germană — Iugoslavia 23—21 (12—11).
TIMIȘOARA (lopurilo 5—8): România B — Ungaria 27—24 

(15—15) și Bulgaria — Norvegia 26—21 (14—9).

CLASAMENTE

ARAD TIMIȘOARA

1. ROMANIA
2. Polonia
3. R.D. Germană
4. Iugoslavia

3 3 0 0 77—54 6
3 2 0 1 63—62 4
3 1 0 2 63—66 3
3 0 0 3 59—80 0

3. Bonath 3, Pester 3, Lange 3, 
Rothe 2, Kuvrat 2. Keller, res
pectiv Vukoje 7, Rimanici 5, 
Kavlovici 4, Nowak 2, Obucina, 
Jvanowski și Nekici. Au arbi
trat M. Marin și Șt. Șerban 
(România).

TIMIȘOARA
ROMANIA B — UNGARIA 

27—24. Echipa secundă a țării 
noastre a făcut în această ul
timă reuniune din sala Olimpia 
cel mai bun joc al său. Ea s-a 
prezentat in fața unui adversar 
cu mult mai multă experiență, 
cu o apărare fermă și extrem 
de mobilă, care a închis practic 
toate culoarele de pătrundere 
spre poarta lui Marchidan. în 
același timp antrenorii E. Tro- 
fin și C. Nica au pregătit o 
„surpriză" echipei maghiare, 
„surpriză" care s-a numit O- 
limpiu Flangea. Acest tînăr ju
cător a șutat irezistibil și fără 
complexe, dînd în același timp 
multe pase decisive de gol și 
fiind, în acest fel, unul dintre 
artizanii remarcabilului succes 
obținut de selecționata secundă. 
Partida a început cu o evoluție 
mai puțin convingătoare a a- 
cestei echipe, oaspeții condu
cted cu 3—1, 4—2 și 5—3. Re
prezentativa secundă a Româ
niei reușește egalarea în min. 
14 : 5—5, după care scorul se 
menține un timp egal (8—8 
min. 18). Din acest moment 
handbaliștii români se distan
țează încet și sigur datorită

5. ROMANIA B
6. Ungaria
7. Bulgaria
8. Norvegia

3 3 0 0 75—57 6
3 2 0 1 68—61 4
3 1 0 2 56—61 2
3 0 0 3 58—78 0

pătrunderilor irezistibile ale lui 
Matei, șuturilor imparabile ale 
lui Flangea și Tase, ca și vi- 
gurozității cu care s-au apărat, 
în repriza secundă echipa ro
mână a dominat copios și nu 
este nici o exagerare dacă spu
nem că, dacă oaspeții n-ar fi 
avut în Peter Kovacs (11 go
luri) un realizator de excepție, 
ei ar fi pierdut meciul la o di
ferență categorică. Au marcat: 
Flangea 8, Tase 5, Matei 5, D. 
Marian 3, Deacu 2, Gh. Dumi
tru, Croitoru, Ștef și Oros, res
pectiv P. Kovacs 11, Szilagy 4, 
Mihaly Kovacs 3, Kcnnyeres 3, 
Lele 2, Ori Au arbitrat L- 
Volf și I. Varga (Cehoslovacia).

BULGARIA — NORVEGIA 
26—21. într-un joc în care 
ambele echipe au făcut eforturi 
pentru a scăpa de ultimul loc 
al clasamentului, jucătorii bul
gari au avut un start mai bun 
(9—2 min. 13) obținînd un a- 
vantaj pe care l-au menținut 
pînă în final și care le-a asi
gurat prima — dar meritata — 
lor victorie în acest turneu. Au 
marcat : Matuski 9, Nikolov 8, 
Marinov 3, Hubcev 2, Apostolov
2, Tarkalanov 2, respectiv Hel- 
gevold 9, Hansgveit 5, Ohrwik
3, Bauer, Andersen, Larsen, 
Kverdal. Au condus : T. Cure- 
lea și I. Păunescu (România).

Adrian VASILIU

La școala pilofilor de bob organizata de F. I. B. T.,

SPORTUL FEMININ, ft CONTINUĂ ASCENSIUNE
Mîine se împlinesc 35 de ani dc la eliberarea Albaniei de 

sub jugul fascist. In bilanțul realizărilor poporului albanez 
figurează și progresele însemnate pe care le-a marcat miș
carea sportivă din R.P.S. Albania, deopotrivă în domeniul 
activității de masă și pe planul performanței.

In contextul permanentei 
dezvoltări a activității spor
tive, un loc' însemnat revi
ne promovării sportului fe
minin. Dacă înainte de eli
berare, femeilor albaneze le 
era străină o astfel de pre
ocupare, datorită unor tra
diții și obiceiuri care o în
grădeau, de-a lungul ulti
milor 35 de ani nu numai 
că au fost schimbate men
talitățile trecutului, ci spor
tul feminin a cunoscut o 
proliferare remarcabilă. în 
cadrul asociațiilor sportive 
din școli, întreprinderi și 
instituții sau din cooperati
vele agricole, mii și mii de 
tinere albaneze practică e- 
xercițiul fizic și mișcarea, 
participînd la diverse com
petiții de masă, între care 
ponderea o dețin sparta- 
chiadele organizate pe sec
toare de activitate, pe de
partamente. Pentru a ilus
tra această largă angrenare 
a femeilor în activitatea 
sportivă, este suficient să 
redăm cîteva cifre : la sfîr- 
șitul anilor ’50, la sparta- 
chiade au luat parte peste 
7 000 de fete ; la sfîrșitul a- 
nilor ’60, numărul lor a 
crescut vertiginos, la 50 000, 
pentru ca în anii din urmă 
să depășească 150 000. Avîn- 
tul sportului feminin alba
nez a determinat organiza
rea, separat, a unei sparta- 
chiade naționale a fetelor, 

la care au luat parte peste 
60 000 de tinere. Partici
parea lor tot mai pregnan
tă la activitatea sportivă de 
masă a avut și are conse
cințe deosebite și pe planul 
performanței. Femeile dis
pun de condiții de pregă
tire în toate disciplinele. 
O remarcabilă prezență a 
lor se înregistrează înde
osebi la jocurile sportive, 
natație, tir, șah, tenis de 
masă, volei, tenis de cîmp. 
alpinism. Relevant este, de 
asemenea, faptul că pe pla
nul performanței se afirmă 
o serie de sportive și echi
pe feminine din mediul ru
ral.

Deși sportul feminin al
banez j constituie o apariție 
mai nauă în scena interna
țională, el a înregistrat u- 
nele succese notabile, mai 
cu seamă prin echipele de 
volei, prin atlete -ca sări- 
toarea de înălțime Marjeta 
Zațe, sau demifondista Mă
rind» Preka, prin campioa
nele de tir Ermira Dingu 
și Liri Begja etc. Amplifi
carea continuă a bazei de 
masă a sportului feminin 
din R.P.S. Albania, creșterea 
considerabilă a bazelor 
sportive, perfecționarea ca
drelor de specialiști sînt 
argumente puternice pentru 
ridicarea performanțelor la 
parametri superiori în vi
itorii ani.

SPORTIVI ROMÂNI 

iN COMPETIȚII INTERNAȚIONALE

REPREZENTANȚII ROMÂNIEI (locurile 1 și 3) 
AU DEMONSTRAT CERTE PERSPECTIVE

ECHIPA SECUNDĂ DE VOLEI 
A PLECAT LA LEIPZIG

Ieri a plecat la Leipzig 
(R. D. Germană) echipa secun
dă de volei a României, care 
va participa la turneul interna
țional masculin programat în 
localitate. Au făcut deplasarea 
Căta-Chițiga,'Chifu, G. Enescu, 
Geană, Ghizdavu, Hinda, Ma- 
cavei, Mina, Spinu, Staicu, 
Stoian, Șteflea și antrenorii N. 
Solir și S. Tudor.

TURNEE DE ȘAH
• După trei runde, în tur

neul feminin de la Smederevs- 
ka Palanka (Iugoslavia), con
duc Elisabeta Polihroniade și 
Margareta Mureșan cu cîte 2 p. 
în runda a doua cele două șa- 
histe românce s-au întîlnit în
tre ele, împărțind punctul, iar

RESTABILIREA LOCULUI R. P. CHINEZE IN C. 1.0.
LAUSANNE, 27 (Agerpres), 

— Comitetul Internațional O- 
limpic a adoptat definitiv, cu 
majoritate de voturi, rezoluția 
privind restabilirea locului 
R. P. Chineze în C.I.O., te 
mișcarea olimpică internațio
nală. în acest fel sportivii din 
R. P. Chineză vor putea parti
cipa la Jocurile Olimpice de 
iarnă de la Lake Placid și la 
Jocurile Olimpice de vară de 
la Moscova, din anul 1980.

UNIVERSITATEA CRAIOVA, DECISĂ SĂ REPETE..; ,LEEDS“-UL
(Urmare din gag. I)

Nielsen — Del Haye, Nickel, 
Lienen. Dintre aceștia, atacan
tul central Nickel, este compo
nent al echipei naționale, iar 
Nielsen internațional danez. în 
prezent, Borussia ocupă locul 
6 în clasamentul campionatului 
vest-german cu 11 p.

Un alt fapt demn de reținut 
este acela că mîine (n.r. azi) 5 
echipe vest-germane sînt an
gajate în optimile Cupei 
U.E.F.A. (Borussia, Eintracht 
Frankfurt, Vf.B. Stuttgart, Ba
yern Munchen și F.C. Kaiser

în runda a treia Polihroniade 
a remizat cu Gostovici, iar 
Mureșan cu Lazarevich

• în prima rundă a turneu
lui masculin de la Buenos Ai
res Florin Gheorghiu, jucînd 
cu piesele negre, a remizat cu 
Marcelo Tempore (Argentina). 
La acest turneu participă, prin
tre alții, marii maeștri Petro
sian, Spasski, Ivkov, Larsen, 
Panno, Miles, Lombardi ș.a.

„MĂNUȘA DE AUR"

La Șabat (Iugoslavia), te ca
drul competiției internaționale 
de box „Mănușa de aur", la 
categoria cocoș Gh. Govici l-a 
învins la puncte pe iugoslavul 
Magotici. In limitele categoriei 
mijlocie mică campionul iugo
slav Perunovici a dispus la 
puncte de C. Hoduț.

După adoptarea rezoluției, 
vicepreședintele C.I.O., Moha
med Mzali, a declarat cores
pondentului agenției „China 
Nouă" : „Acest eveniment care 
reprezintă o mare victorie 
pentru sport, va contribui la 
dezvoltarea activității sportive 
internaționale. Astfel miș
carea olimpică își regăsește ca
racterul său universal".

slautern), dar cea mai mare a- 
tenție este îndreptată asupra 
meciului de la Monchenglad- 
bach, în care formația locală 
apără trofeul cucerit anul tre
cut.

Să sperăm că jucătorii craio- 
veni vor face tot posibilul pen
tru a ieși cu fruntea sus de pe 
teren la sfîrșitul partidei. Me
ciul va fi condus de o brigadă 
de arbitri din Scoția, avîndu-1 
la centru pe John Syme.

Cum am mai anunțat, întîl- 
nirea va începe la ora 19,30 
(20,30 ora Bucureștiului) și va 
fi transmisă în întregime la 
posturile noastre de rsdio.

Amănunte furnizate de maestrul emerit al sportului 
Ion Panțuru, unul dintre instructorii cursului

Cu puțină vreme te urmă 
s-au desfășurat la Igls (ta Aus
tria) și la Konigssee (ta R.F. 
Germania) cursurile școlii in
ternaționale de piloți de bob 
organizate, anual, de F.I.B.T. 
(Federația internațională de 
bob și toboggannig), la care 
au luat parte și reprezentanți 
ai României : patru elevi — 
Alexandru Pandrea, Cost el Da- 
videscu, Vasile țuțuianu și 
Vasile Rădulescu — și un in
structor, maestrul emerit al 
sportului Ion Panțuru, acesta 
din urmă asigurînd desfășura
rea lecțiilor, împreună cu alte 
două foste celebrități ale aces
tui sport: piloții Herbert Pitka 
(R.F. . Germania) și Angello 
Frigerio (Italia). La înapoiere, 
am solicitat amănunte meda
liatului Jocurilor Olimpice din 
1968 și al campionatelor mon
diale din 1969.

— Băieții noștri au avut o 
comportare cu totul promiță
toare, ne-a răspuns antrenorul 
Ion Panțuru, atît datorită cali
tăților manifestate, completate 

In 1928, la Amsterdam, la prima prezență feminină în pro
gramul atletic al Jocurilor Olimpice, cursa de 800 m a fost o 
adevărată hecatombă. Rînd pe rtad alergătoarele se prăbușeau 
pe marginea pistei, secerate de efortul impus de o probă pen
tru care nu erau pregătite. Au terminat finala, — cîștlgată de 
germana tan.a Radke-Batschauer tn 2:16,8 —, și ele în pragul 
leșinului, doar patru din cele 11 atlete care se alintaseră la 
start.

S-a spus atunci că „sexul slab" este incompatibil cu duritatea 
semifondului șl proba de 800 m a reapărut în arena olimpică 
abia după 32 de ani, tn 1960 la Roma. S-a oficializat mal apoi și 
distanța de 1 500 m, mal tîrziu și cea de 3 000 m, care își va 
face debutul olimpic la Los 'Angeles, tn 1984.

Universalizarea sportului, perfecționarea metodelor șl mijloa
celor de pregătire au adus, firesc, șl modificarea mentalității. Și 
lată că pe la mijlocul acestui deceniu au apărut atlete și la 
startul curselor de maraton. Privite la început cu îngăduință 
grijulie, ele au început să fie luate în serios după ce prima 
dintre ele, americanca Mickl Gorman a acoperit distanța de 
42,195 km în mal puțin de trei ore.

S-a spus răspicat că actuala generație a tondlstelor nu va 
putea coborî sub două ore și jumătate, graniță care a fost dobo- 
rttă de bărbați, tn concursul olimpic, abia în 1936, la a 11-a 
ediție. Recent însă, norvegianca Grete Waltz a cîștlgat tradițio
nalul maraton de la New York în 2 ore, 27 de minute și 33 ’de 
secunde, adică cu numai 4 minute și jumătate mal mult decît 
reușea Emil Zatopek, fenomenalul Zatopek, în 1952, la Helsinki! 
... Și oricit de greu ar fi de comparat valoarea absolută a re
cordurilor diferitelor probe, sau a diferitelor sporturi, rezul
tatul obținut de Grete Waitz — în specialitatea care a rămas, 
de la Philipldes, o probă a bărbăției — poate fl considerat drept 
cea mai merituoasă performanță fizică feminină a sportului 
contemporan.

... Mal poate fi vorba, azi. de... slăbiciuni ale „sexului slab"?...

| Vladimir MORARU g
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prin disciplină și deplină dă
ruire, cît și prin rezultatele 
concursului care a încheiat sta
giul. La această competiție — 
disputată la Konigssee — au 
luat parte 36 de elevi-piloți re- 
prezentînd nouă țări : Anglia, 
Belgia, Canada, Cehoslovacia. 
Franța, Iugoslavia, Olanda, 
România și Suedia. Echipajele 
România II (Țuțuianu — Ră- 
dulescu) și România I (Pan
drea — Davidescu) s-au clasat 
pe locurile 1 (2:38,56) și, res
pectiv, 3 (2:38,84), între ele in- 
tercalîndu-se echipajul Anglia 
II (2:38,66). O precizare abso
lut necesară : după primele 
două manșe, componenții tu
turor echipajelor și-au schim
bat posturile, pilotul devenind 
împingător și invers, în felul 
acesta respectîndu-se titulatura 
și principiul școlii de piloți.

— Ce v-a impresionat in mod 
deosebit în cursul stagiului 
respectiv ?

— Prezența în rîndul elevi
lor, aproape în exclusivitate, a 
tinerilor cu gabarit mare și cu 

t 4

$

calități fizice de excepție. 
Printre aceștia s-au aflat șl 
sportivii români, fapt care de
monstrează că, în ceea ce pri
vește selecția, la noi in țară se 
merge pe un drum bun. Se 
cuvine să menționez că cei 
patru au fost aleși in urma 
concursurilor pe boburi cu 
role, organizate, nu de mult. 
Ia Sinaia.

Dumitru STĂNCULESCU

TELEX • TELEX
BASCHET • In turneul pe ca- 

re-1 întreprinde în S.U.A. echipa 
masculină a Australiei a evoluat 
la Charleston în compania selec
ționatei locale, pe care a învins-o 
cu 76—64 (38—32) I • Selecționata 
masculină a U.R.S.S. și-a înche
iat turneul în S.U.A. jucînd la 
Providence (Rhode Island) cu o 
selecționată locală, în fața căreia 
a cîștigat cu 77—70 (42—37). Has- 
chetbalișții sovietici au terminat 
învingători în toate cele 14 me
ciuri susținute în acest turneu.

FOTBAL ® Ediția din acest an 
a campionatului U.R.S.S. a fost 
cîștigată de Spartak Moscova cu 
50 p din 34 de meciuri. Fotba
liștii de la Spartak cuceresc pen
tru a zecea oară titlul de cam
pioni ai țării, ultimul lor succes 
fiind înregistrat în 1969. Pe locu
rile următoare s-au clasat forma
țiile Șahtior Donețk — 48 p, Di
namo Kiev — 47 p, Dinamo Tbi
lisi — 46 p, Dinamo Moscova — 
42 p etc.

HANDBAL • In meci amical 
feminin disputat în localitatea 
daneză Bjayerskoy, selecționata 
R. D. Germane a întrecut cu 
15—12 (6—7) formația Danemar
cei.

HOCHEI • în prima zi a tur
neului internațional de la Liublia- 
na echipa Dynamo Weisswa.sser 
(R. D. Germană) a întrecut cu 
15—4 formația iugoslavă Jesenice. 
într-un alt meci, selecționata ora
șului Zagreb a dispus cu 3—2 de 
echipa locală Olimpia.

PATINAJ • s-a încheiat com
petiția internațională organizată 
în Berlinul Occidental. La multi- 
atlon feminin, victoria a revenit 
Christel Rothenburger (R.D.G.), 
urmată de patinatoarea sovietică 
Liubov Sădcikova și canadianca 
Sylvia Burka. în concursul mas
culin a ieșit învingător america-, 
nul Erich Heiden.

SCRIMA • Primul loc în com
petiția internațională de spadă de 
ia Catania a revenit suedezului 
Rudolf Edling, care l-a învins în 
meci de baraj pe englezul Ralph 
Johnsson.

TENIS 9 în turneul demonstra
tiv de la Milano: Borg — Panatta 
G—1, 7—6 ; McEnroe — Vilas 6—1. 
6—2 ® în turneul de la Cairo 
egipteanul Ismail El Shafei l-a 
învins în finală cu 6—2, 6—7, 6—2 
pe englezul John Feaver.
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