
TOVARĂȘUL 
NICOLAE CEAUȘESCU 

A EXAMINAI IERI MODUL CUM SE ÎNFĂPTUIEȘTE 
PROGRAMUL DE TIPIZARE Șl DE REDUCERE 

A CONSUMURILOR DE MATERIALE IN CONSTRUCȚII
In cursul dimineții de marți, 

tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România; 
a examinai — în cadrul unei 
expoziții organizate Ia Com
plexul expozițional din Piața 
Scinteii —, împreună cu cadre 
de conducere din ministere și 
din alte instituții centrale, eu 
specialiști din unități de cer
cetare și proiectare tehnologi
că, din centrale industriala șl 
întreprinderi, modul cum se 
înfăptuiește programul de ti
pizare in construcții, acțiune 
ee se desfășoară la nivelul în
tregii economii naționale, in 
vederea reducerii mai accen
tuate a consumurilor de mate
rii prime și materiale, de e- 
nergie și combustibili.

Această amplă analiză intr-un 
domeniu de o deosebită însem
nătate, de care depinde reali
zarea în cele mai bune condiții 
a marelui program de investi
ții prevăzut în Directivele Con
gresului al Xll-lea al partidu
lui, reflectă în mod pregnant 
preocuparea constantă a secre
tarului general al partidului in 
direcția transpunerii în viață 
a hotărîrilor marelui forum al 
comuniștilor români, a perfec
ționării activității de cercetare 
și proiectare, a aplicării în toa
te sectoarele producției mate
riale a tuturor cuceririlor re
voluției tehnico-științifice.

La intîlnirea de lucru 
au luat parte tovarășii Ilie 
Verdeț, Lina Ciobanu, Nicolae 
Constantin. Ion Dincă, Janos 
Fazekas, Ludovic Fazekas, 
Gheorghe Oprea, Ion Pățan, 
Virgil Trofin, Suzana Gâdea, 
Ion loaifă, Marin Rădoi, Ion 
Ursu, Richard Winter, precum 
și Angelo Mictilescu. viceprim- 
ministru al guvernului.

Problematica acestei 
prînzătoare și temeinice 
nalize este de o deosebi
tă actualitate și importanță, 
întrucit în anul 1980 șl în vi
itorul cincinal urmează să se

cu- 
a-

construiaseA un număr Însem
nat da obiective industriale șl 
soclal-eulturale.

Ia cadrul dialogului de lu
cru, tovarășul NIcoIm 
Ceaușescu, apreciind eforturile 
depuse do ministere, departa
mente, centrale industriale, in
stitute de cercetare șl proiec
tare, de specialiști, in dome
niul tipizării construcțiilor In
dustriale, edilitare, social-cul- 
turale, al economisirii materia
lelor de construcție, a cerut să 
se acționeze in continuare eu 
toată fermitatea pentru obți
nerea de reduceri substanțiale 
la consumul unor materiale do 
bază, in primul rind metal și 
ciment, pe metrul pătrat de 
construcție. Secretarul general 
al partidului a cerut, de ase
menea, să se găsească soluții 
cit mai simple și eficiente care 
să ducă Ia realizarea, in con
diții de maximă eficientă și de 
calitate, a tuturor construcțiilor 
industriale șl social-culturale.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a indicat factorilor de răspun
dere prezenți să definitiveze 
Încă in cursul acestei luni mă
surile de Îmbunătățire a pro
iectelor tip pentru ca ele să 
poată fi aplicate incepind chiar 
din prima lună a anului 1980.

Pariicipanții la intîlnirea de 
lucru s-au angajat în fața to
varășului Nicolae Ceaușescu 
ea, împreună cu colectivele de 
proiectanți, specialiști, de oa
meni al muncii, să depună in 
continuare toate eforturile, În
treaga lor capacitate creatoare, 
pentru îndeplinirea exemplară 
a indicațiilor șl recomandărilor 
ce Ie-au fost făcute, a tuturor 
sarcinilor ce le revin din hotă- 
rîrile și documentele Congresu
lui al Xll-lea pentru înfăptui
rea vastului program de inves
tiții din următorii ani, menit 
să asigure progresul neîntre
rupt al patriei noastre socialis
te, ridicarea continuă a nive
lului material șl spiritual al În
tregului popor — țelul suprem 
ai politicii partidului nostru.

Dup«i exercițiile impuse ale C. M
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Obiectiv major pentru realizarea unei calități noi a vieții,

prevăzut în Documentele Congresului al Xll-lea al partidului
u

Unul dintre obiectivele esen
țiale ale politicii economico- 
sociale a partidului nostru l-a 
constituit și 11 constituie îm
bunătățirea treptată, dar con
tinuă, a amplasării în teritoriu 
a forțelor de producție, dez
voltarea ritmică, armonioasă, 
a tuturor județelor. După cum 
sublinia tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, „numai pe a- 
ceastă cale se asigură ridi
carea gradului de civilizație a 
tuturor localităților, lichidarea 
migrațiel populației spre ora
șele mari, transformarea armo
nioasă a întregii structuri șl 
vieți sociale, făurirea deplinei 
egalități în ce privește condi
țiile de muncă și viață, exer
citarea drepturilor și afirmarea 
în cîmpul vieții 
turor cetățenilor

Ca urmare a 
târî, accentuată 
sul al IX-lea al 
s-a intensificat procesul de o- 
mogenizare treptată a econo
miei naționale sub raport te
ritorial, de apropiere treptată 
a nivelului de dezvoltare a 
județelor. Cu deosebire în ac
tualul cincinal s-au asigurat 
condiții ca in anul 1980 fiecare 
județ să dispună de capacități

sociale a tu- 
țării".

acestei orien- 
după Congre- 

partidului,

industriale pentru o producție 
de cel puțin 10 miliarde lei. 
Dezvoltarea, susținută a Indus
triei — ca și a agriculturii, și 
a celorlalte ramuri economice 
— a asigurat, sub multiple as
pecte, ridicarea nivelului de 
trai al oamenilor muncii din 
toate județele țării. Au cres
cut necontenit venitul pe o 
persoană ocupată, 
desfacerilor de mărfuri șf 
prestărilor de servicii, 
îmbunătățit considerabil 
dițiile de locuit, s-a dezvoltat 
în toate județele țării baza 
materială a învățămîntului, 
culturii, ocrotirii sănătății, pen
tru odihnă șl tratament, edu
cație fizică și sport.

în privința activității de e- 
ducație fizică și sport 
supra căreia dezvoltarea eco
nomică are consecințe favora
bile directe —, este de remar
cat că perioada ultimilor cin
cinale, dar mai ales aceea de 
după apariția Hotărîrii Plena
rei C.C. al P.C.R. din februa- 
rie-martie 1973, a fost carac
terizată de eforturi susținute 
pentru crearea condițiilor ne-

volumul 
al 

s-au 
con-

a-

de 9a Fort Worth

GIMNASTELE NOASTRE AU INTRAT
IN CURSA PENTRU TITLUL MONDIAL

NADIA COMĂNECI a realizat un punctaj care o îndreptățește să aspire la medalia de aur
FORT WORTII/DALLAS. 4 

(prin telefon).
Deși s-a vorbit mint de pla

titudinea exercițiilor «mpuse, 
gala feminină a campionatelor 
mondiale de gimnastică de la 
Center Arena a reușit să atra
gă peste 5 000 de spectatori, 
care au colorat cu entuziasmul 
lor aceste exerciții șablon, re
petate la fiecare oră, în serii, 
de la 8 dimineața la 11 noaptea, 
cum a fost cazul acestei zile 
de marți, încheiată, după o- 
rologiul Bucureștilor, miercuri 
la ora 7 dimineața. Acum cînd 
marele duel al echipelor pentru 
podium a început, echipa Ro
mâniei, deși în postură de des
chizătoare de drum, deci în de
zavantaj față de celelalte can
didate la podium, a reușit, to
tuși, după exercițiile impuse, 
un punctaj total care o insta
lează în lupta pentru primul 
loc. Pînă marți la amiază, ea 
a devansat una din favoritele 
Ia podium, echipa S.U.A., cu 
două puncte (194,25—192,575), 
gimnastele noastre fiind ur
mărite de public, specialiști și 
presă cu atenție deosebită. 
Ele s-au comportat bine și sîn- 
tem convinși că au eliminat 
tracul și starea nervoasă pre- 
competițională care se făcea 
simțită atît în rîndul fetelor, 
cît și al antrenorilor.

In această cavalcadă de e- 
xerciții obligatorii, clasa Nadiei 
Comăneci a fost vizibilă pentru 
toate categoriile de spectatori, 
care au înțeles chiar de la a- 
cest început nespectaculos că 
marile gimnaste trebuie să se
mene cu Nadia sau Nadia să nu 
mai fie Nadia pentru ca s-o 
învingă pe Nadia. Trebuie să 
mărturisim că laolaltă cu toți 
cei din țară aflați aici, am avut 
emoții, în primul rînd pentru 
Nadia Comăneci, care a mono
polizat dinaintea concursului a-

tenția presei și a televiziunii. 
Sînt numeroși ziariștii străini 
de la mari cotidiene sportive 
veniți la Fort Worth nu atît 
pentru propriile lor echipe, 
care se află, unele, la primele 
evoluții internaționale, cit mai 
ales pentru Nadia Comăneci. 
Ziariștii italieni, de pildă, nu 
concep ca Nadia să nu obțină 
titlul mondial și după termina
rea concursului de dimineață, 
împreună cu alti colegi, ne-au 
felicitat pentru evoluția și no
tele Nadiei Comăneci. Intr-ade
văr, Nadia are un punctaj de 
39,50, primul pînă la ora cînd 
transmitem, dar gala de după- 
amiază, în care vor evolua 
gimnaste din U.R.S.S., R. D. 
Germană și Ungaria va aduce 
desigur, lîngă Nadia, și alte 
aspirante la titlul de campioană 
mondială. Emilia Eberle a se
condat-o bine pe Nadia Comă- 
necî, ea are punctajul imediat 
următor (38,95) și dacă la bîr- 
nă nu ar fi comis mici inexac
tități ar fi putut depăși granița 
celor 39 de puncte. Totuși, an
trenorul Bela Karoly nu e pe 
deplin satisfăcut. El ar fi dorit 
mai mult decît 194,25 puncte, 
deși la Strasbourg, după im
puse, echipa noastră totalizase 
192,00 puncte, deci cu două mai 
puțin ca aici, la Fort Worth.

Inclusă, prin tragere la sorti. 
In grupa a II-a (alături de re
prezentativele R. P. Chineze. 
Canadei și Spaniei), echipa fe
minină a țării noastre a evo
luat în primele ore ale zilei 
de marți, fiind astfel dezavan
tajată în lupta directă cu pu
ternicele ei adversare, repre
zentativele Uniunii Sovietice și 
R. D. Germane, programate în 
cursul după-amiezii. Un alt 
dezavantaj pe care l-a resimțit 
echipa noastră a fost acela că 
ea n-a dispus de „deschi-

zătoare* de valoare foarte ridi
cată, care să asigure încă de 
la prima evoluție o notă mare. 
Cu toate acești, fetele noastre 
au dat dovadă de multă ambi
ție, și-au pus in valoare în
tregul lor potențial tehnic si fi
zic, bătîndu-se realmente pen
tru sutimile și zecimile de

Aurel NEAGU

(Continuare in pag. a 4-a)

cesare valorificării cit mal 
bune a potențialului existent 
pe întregul teritoriu al țării, 
astfel ca toate județele să-și 
aducă o contribuție sporită la 
dezvoltarea continuă a spor
tului românesc.

In cadrul procesului de îm
bunătățire a bazei 
necesare practicării
ce și organizate a exercițiilor 
fizice șl sportului — care este 
în directă legătură cu cel al 
armonioasei dezvoltări econo- 
mico-sociale a tuturor județe
lor . . ....
de investiții s-a făcut în 
fel ‘ "
ne,

materiale 
sistemati-

—, repartizarea fondurilor 
așa 

îneît să se asigure stadioa- 
săli și terenuri de sport 

îndeosebi centrelor mai slab 
dotate. în acest fel, marea ma
joritate a reședințelor de ju
deț au ajuns în situația de a 

instalații 
canti ta- 

calitătiv — în compara- 
cele de acum 15—20 d»

dispune acum de 
sportive superioare 
tiv și 
tie cu

Constantîn F1RANESCU

(Continuare in pag. 2-3)

Echipa de tuple grcco-romane a clubului Dinamo București, ta 
citeva minute după cucerirea celui de al 29-lea titlu de cam
pioană : rîndul de sus (de la stingă) — Ion Cernea (antrenor), 
Ivan Savin, Ion Păun, Gheorghe Ciobotaru, Petre Dicu, Ion 
Enache, Dumitru Cuc (antrenor) ; rîndul de jos — Dan Mogo- 
șan, Nicu Gingă, Nicolae Zamfir și Ion Tecuceanu (lipsește din 
fotografie Victor Dolipschi) Foto : Vasile BAGEAC
(în pag. 2—3, articolul „Muncă multă, pe calea aspră spre podiumul 

olimpic”)

Astăzi, etapa a 19-a din Divizia A de fotbal

ÎN TRIVALE, UN MARE DERBY
La Tîrgoviște, joc important pentru evadarea din subsolul clasamentului ® 

pe stadionul din șoseaua Ștefan cel Mare • F.C. Scorni- 
. . . ------ ocai|-a unej ro

tunjiri a golaverajului ? • La Galați, perspectiva unui spectacol al jocului de 
construcție • Se va revanșa, oare, Sportul studențesc la Cluj-Napoca pentru eșecul 
de la București ? • La Tg. Mureș, față in față două vecine de clasament • Re

velația sezonului (Jiul) are posibilitatea să mai salte azi cel puțin un loc

PROGRAMUL MECIURILOR

„Specialiștii remizelor'
cești în fața contraatacurilor lui Cernescu și Cioacă • Liderul și.
■_____________ _______ I______ ___ • 1’0 I «.• • ■ •

Pitești :

Tîrgoviște :
București :

Slatina :
București :

Galați : 
Cluj-Napoca : 
Tg. Mureș : 
Petroșani :

Toate partidele vor începe la ora 14..

F.C. ARGEȘ - UNIV. CRAIOVA
(meci .elevizat)

CLUBUL SPORTIV - GLORIA BUZĂU 
DINAMO - S.C. BACĂU

(stad’onul Dinamo)------------------------------_ pOL|TEHN|CA |AȘ|
- OLIMPIA SATU MARE 

Steaua)
- F.C. BAIA MARE
- SPORTUL STUDENȚESC
- CHIMIA RM. VILCEA
- „POLI" TIMIȘOARA

F.C. SCORNICEȘTI 
STEAUA

(stadionul
F.C.M.
UNIVERSITATEA 
A.S.A.
JIUL

*\\W^\\WX\W^WX\Wă\\\\\\\\\\\\\\VăW\\WW^\\VXW?A\WăVă\\\\\\\\\\V<\\\\\\\\\\\\\\\\\\\v

CLASAMENTUL

1. STEAUA 
Univ. Craiova 
F.C. Baie Mare 
Dinamo
F.C. Arge«
S.C. Bacău 
Jiul
A.SA. Tg. M. 
Chimia Rm V. 
F.C.M. Galați 
„Poli* Ti-.i. 
Sportul stud. 
Poli. Ia$i 
„U* Cluj-Nap. 
F.C. Scornicești

16. C.S. Tîrgoviște
17. Olimpia S. M.
18. Gloria Buzâu

2.
3.
4.
5.«.
7.
S.
9. 

10. 
11.
12.
13.
14.
15.

4
3
2
5
3
8
2
1
2
5
2
2
2
1
3
4
5

18 11 
18 11
18 10

8
9
6
9
9
8
6
7
7
7
7
6
5
4
4 2

18
18
18
13
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18

3
4
6
5
4
4
7
8
8
7
9
9
9 

10
9
9
9

12

43-19
42-19
31-23
30-20
26-20
24-26
14-20
21-24
24- 24
25- 33
26- 24
18- 19
24-26
21-25
23-31
19- 30
16-28
14-30
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(Urmare din pag. 1)

Corespunzător acestei dez
voltări accentuate a bazei ma
teriale — realizate prin grija 
permanentă a partidului și a 
statului nostru — activitatea 
de educație fizică și sport a 
Înregistrat pe întreg cuprinsul 
țării progrese remarcabile. 
Deosebit de semnificativ în a- 
cest sens este exemplul jude
țului Maramureș, un județ în 
plină ascensiune economico- 
«ocială, _ care — valorifici nd 
din plin condițiile ce i-au fost 
asigurate • — a devenit o recu
noscută forță industrială, dar 
și o adevărată citadelă a spor
tului de performanță din țara 
noastră. Asemenea efecte fa
vorabile pe care dezvoltarea 
economică le are și asupra ac
tivității de educație fizică și 
sport sînt de semnalat și 
alte județe (Argeș, Dolj,_ 
stanța, Bacău, Gorj, 
vița, Galați, Mureș, 
doara. Caraș-Severin 
unde s-au afirmat sau sînt pe 
cale de a se afirma cluburi și 
asociații sportive tot mai pu
ternice, unde au crescut și 
continuă să crească autentici 
performeri, campioni și re- 
cordmeni ai țării, componenți 
ai loturilor reprezentative, cu- 
noscuți și prețuiți nu 
tn țară, ci și peste 
riile ei.

înscrisă, atît în 
prezentat de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, cit și în celelalte 
documente adoptate de Con
gresul al Xll-lea al partidului,

în 
Con- 

Dîmbo- 
Hune- 

etc.).

numai 
frunta-

Raportul

între obiectivele esențiale ale 
dezvoltării economiei româ
nești în viitorul cincinal, re
partizarea armonioasă a for
țelor de producție pe întreg 
cuprinsul țării va continua să 
reprezinte una din căile prin
cipale pentru ridicarea econo- 
mico-socială a tuturor zonelor, 
folosirea tot mai judicioasă a 
forței de muncă și asigurarea 
unor condiții 
muncă și viață 
tățenii patriei.

Reflectîndu-se 
țirea, sub toate aspectele, 
calității vieții, efectele 
tive ale dezvoltării economice 
și sociale prevăzute pentru ur
mătorul cincinal și în pers
pectivă mai largă se vor răs- 
frînge, în mod firesc, și asu
pra activității de educație fi
zică. și sport, căreia 1 se vor 
asigura condiții pentru ridi
carea ei pe o treaptă nouă, 
superioară. Așa cum se men
ționează în Programul-Direc- 
tivă de creștere a nivelului 
de trai in perioada 1981—1985 
și de ridicare continuă a ca
lității vieții, pentru educație 
fizică și sport se vor aloca în 
continuare fonduri de la buge
tul de stat, în completarea re
surselor proprii ale cluburilor 
și asociațiilor sportive. Baza 
materială a educației fizice și 
sportului se va lărgi prin a- 
menajarea de noi baze spor
tive, cu participarea tineretu
lui, asigurîndu-se condiții pen
tru extinderea continuă a ac
tivității de masă, care se des
fășoară — cum bine se știe

mai bune de 
pentru toți ce-

în îmbunătă
a 

pozi-

asub Insuflețitoarea egidă 
marii competiții naționale 
„Daciada". în aceeași ordine 
de idei, Programul-Directivă 
de dezvoltare economlco-so- 
cială a României în profil te
ritorial în perioada 1981—1985 
prevede construirea de noi săli 
de sport, patinoare artificiale, 
bazine de înot, repartizate cu 
prioritate în județele care dis
pun de capacități mai reduse 
în acest 
Năsăud,
Olt. Mehedinți, Alba, Suceava. 
Neamț, Ilfov, Satu Mare, Ba
cău, Hunedoara, Sibiu, Har
ghita.

Este firesc să anticipăm că 
aceste noi și importante dotări 
vor determina sensibile creș
teri — nu numai cantitative, 
ci și calitative — ale activi
tății sportive de masă și de 
performanță din județele res
pective și, implicit, ale celei 
pe plan național. Prin condi
țiile mereu mai bune care li 
se asigură, tinerii din toate 
județele țării — români, ma
ghiari, germani și de alte na
ționalități — au tot mai larg 
deschise porțile deplinei lor 
afirmări și în sport. Depinde 
numai de ei, de 
profesorii și educatorii 
rivna pe care o vor 
împreună, pentru ca 
minunate perspective 
mare să devină realitate, pen
tru ca noi și noi generații de 
performeri să contribuie prin 
rezultatele lor la creșterea 
continuă a prestigiului spor
tului românesc în lume.

domeniu : Bistrița- 
Ialomița, Botoșani,

antrenorii, 
lor, de 
depune 
aceste 

de afir-

40000 DE TINERI
ENERGETICIENI

&\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^^^UNIJI PRIN FIRELE
TRAINICE ALE SPORTULUI

O dovadă că oamenii muncii 
care lucrează în ramura ener
giei electrice — întreprinderi 
de reparații electrice, termo
centrale, hidrocentrale, șan
tiere de construcții montaj ș.a.
— iubesc mult sportul este și 
competiția, premieră în 
an, Încheiată 
numită „Cupa 
lui".

Inițiată de 
«indicatelor din 
nieră, petrol, geologie și ener
gie electrică, competiția — mi
nuțios pregătită, bine organi
zată — s-a situat în rîndul în
trecerilor sportive reușite, care 
au atras un număr mare de 
oameni ai muncii la mișcare în 
aer liber, la sport. „Sîntem 
mulțumiți eă la prima ediție a 
„Cupei energeticianului", des
fășurată pe parcursul a aproa
pe șase luni — ne-a spus to
varășul Corneliu Scurta, vice
președinte al uniunii amintite
— am reușit să atragem circa 

oameni al muncii.
pe 
la 

fntre- 
fntre- 

a 
ee- 
a! 
«ă 

atragem cit mai mulți tineri și 
adulți In practicarea sportului, 
«tlmulîndu-i să-și petreacă a 
parte din timpul lor liber in 
aer liber. Nu uitați, este 
vorba despre oameni care lu
crează intr-un sector preten- 
|îos, care le solicită mult aten
ția și care, firesc, au multă 
nevoie de destindere, de recu
perare după orele de program*'.

acest 
cu mult succes, 

energetlcianu-

către Uniunea 
ramura ml-

«0 000 de 
Evident, avem In vedere 
toți cei care au participat 
etapele anterioare ale 
cerii pe secții, ateliere, 
prinderi, județe. Acțiunea 
fost organizată in cinstea 
lui de-al xn-lea Congres 
P.C.R. și prin ea am vrut

Ne-am aflat printre cel în- 
vitați să urmărească finala 
acestei competiții la Bacău — 
bună gazdă, întotdeauna, a fes
tivalurilor sportive muncito
rești. Un număr de 280 de par- 
ticipanți, oameni ai muncii din 
diferite unități economice e- 
nergetice, din aproape toate 
județele țârii (I.R.E. Suceava, 
Uzina electrică Arad, Secția de 
distribuție a energiei electrice 
Bihor, Trustul de construcții 
hidrotehnice Pitești ș.a.) t-au 
Întrecut la atletism — în probe 
de semifond, săritura în lun
gime și aruncarea greutății, 
precum și la handbal, volei, 
tenis de cimp șl șah. Au con
curat laolaltă Vasile Nicoară
— inginer la Zalău, Vasile Ni- 
eolae — forjor la Ploiești, Io
nel Buzbuchi — muncitor la 
Constanța, Gheorghe Mureșan
— proiectant la Tg. Mureș, Ca
melia Stoica — laborantă la 
Brazi, Elena Ioniță — opera-, 
toare la stația de mecanizare 
în Bacău ș.a.

Referindu-ne la cele mai bu
ne rezultate obținute în aceas
tă competiție a energeticieni- 
lor, trebuie să menționăm, ne
apărat, succesul atleților din 
județul Gorj (I. E. Rovinari), 
care au cîștigat cinci locuri I, 
aducînd întreprinderii și un 
premiu special, cel primit de 
Inginerul Robert Schwartz, de 
la LR.E. Timiș, care, la «7 de 
ani, a cîștigat turneul de tenis 
de eîmp. Tînăra muncitoare 
din Rovinari, Anatolia Barna, 
a ieșit învingătoare în două 
probe atletice : săritura în lun
gime și aruncarea greutății.

Iată și cîștlgătorii acestei fru
moase competiții muncitorești : 
800 m — Emilia Miulescu (I.E. 
Rovinari) ; 1 500 m — Marti- 
nlan Șomtcu (I. E. Rovinari) ; 
greutate — Anatolia Barna

(I.E. Rovinari) și Gerhard Pl- 
culschl (I.E. Cluj) ; săritura 
în lungime — Ion Bură (I.E. 
Rovinari) și Anatolia Barna 
(I.E. Rovinari) ; tenis de cîmp 
— Paraschiva Medrea (I.R.E. 
Deva) și Robert Schwartz 
(I.R.E. Timiș) ; șah — Emil 
Buzoianu (I.R.E. Pitești); hand
bal — T.C.H. Pitești (m) ; vo
lei — I.R.E. Cluj (D și I.R.E. 
Ploiești (m).

Modesto FERRARIN1

HZZ3S

LOTUL DE JUDO AL ȚARII NOASTRE 
>1 PLECAT LA CM. DE LA PARIS

lotul repre- 
al țării noas- 
Paris pentru 
campionatele

Ieri dimineață, 
aentativ de judo 
tre a plecat la 
a participa la
mondiale, care încep joi du- 
pă-amiazâ. Au făcut depla
sarea Arpad Szabo (cat. su- 
perușoară), Constantin Nicu- 
lae (semiușoară), Nicolae Vlad

(ușoară), Mihalache Toma 
(mijlocie) și Mihai Cioc (grea), 
Însoțiți de antrenorul Gheor- 
ghe Ilie și de dr. Nicolae An- 
dreescu. tn timpul competiției 
mondiale va avea loc și con
gresul Uniunii Internaționale 
de judo la care va participa 
și prof. Anton Muraru, secre
tarul responsabil al F.R.J.

SPRE PODIUMUL OLIMPIC!
După comportarea sub așteptări de la campionatele 

mondiale, luptătorii fruntași au dovedit la turneul final 
al Diviziei A de greco-romane că se pregătesc cu deo
sebită rîvnă pentru îndeplinirea obiectivelor stabilite

Prima apariție oficială a 
tuturor luptătorilor noștri frun
tași după campionatele mon
diale de la San Diego a fost 
prilejuită de turneul final al 
Diviziei de lupte greco-ro
mane, care a avut loc la sfîr- 
șitul săptămînii trecute, în sala 
Dinamo din Capitală. Antre
norii celor 8 echipe finaliste 
(Dinamo București, Aluminiu 
Slatina, Dacia Pitești, Steaua, 
Rapid București, Nicolina Iași, 
Farul Constanța și Mobila Ră
dăuți, clasate în această ordi
ne) și-au distribuit luptătorii 
pe categorii de greutate In 
funcție de necesitățile echipe
lor respective. Bunăoară, N. 
Gingă, Gh. Ciobotaru, I. E- 
nache, P. Dicu, I. Savin și V. 
Dolipschi (Dinamo), Șt. Rusu 
(Mobila Rădăuți), G. Dumitriu 
(Steaua) și alți componenți ai 
lotului olimpic au concurat în 
limitele categoriilor in care 
au evoluat și la competițiile 
internaționale. Alții însă, prin
tre care C. Alexandru (Stea
ua), I. Draica (Farul) și I. 
Păun, (Dinamo), n-au mai tre
cut prin saună, evoluînd la 
categorii superioare, multi 
dintre ei cu deplin succes.

Dincolo de comportarea e- 
chipelor finaliste, ne-a intere
sat, îndeosebi, evoluția luptă
torilor din lotul reprezentativ, 
după insuccesele lor — excep- 
tîndu-1 pe C. Alexandru — la 
campionatele mondiale de la 
San Diego. Fapt Îmbucurător 
— o putem spune fără nici o 
reținere —, aproape toți luptă
torii fruntași au concurat cu 
dorința evidentă de a fi uitate 
cit mai repede „amintirile" ne
plăcute de la ultima ediție a 
campionatelor mondiale. N. 
Gingă, Șt. Rusu, Gh. Ciobo
taru, I. Draica, P. Dicu și alți 
componenți ................
gă aportul 
l-au adus 
dovedit cu 
pus serios 
nind obiectivele stadiului 
tual de pregătire. Aceasta

riile respective, nu s-au ridi
cat, prin evoluțiile lor, nici 
din punct de vedere tehnico- 
tactic, nici al pregătirii fizice, 
la nivelul așteptat. Ei vor tre
bui să muncească 
mult mai mult la 
mente, să stăpînească 
deele tehnice pînă la 
țiune, pentru a putea 
apți să concureze cu

ol
Handbal

ai lotului, pe lîn- 
însemnat pe care 
echipelor lor, au 
prisosință că s-au 
pe treabă, lndepll- 

ac-
_______ a

fost și părerea mai multor an
trenori pe care l-am consultat 
tn finalul întrecerilor și Înde
osebi a antrenorului coordo
nator al loturilor reprezenta
tive, Ion Corneanu, și a cola
boratorului său Ion Cernea.

Nu este însă mai puțin ade
vărat că unii dintre sportivi — 
ee-i drept, doar cîțiva, ne re
ferim la M. Zamfir și J. Păun 
(Dinamo), M, Boțilă (Dacia 
Pitești), Șt. Negrișan (Farul) 
și D. Obrocea (Aluminiu Sla
tina) —, deși s-au situat pe 
locurile 1, 2 sau 3 la catego-

de aceea 
antrena- 

proce- 
perfec- 
deveni 
succes 

la viitoarele confruntări și, în 
primul rînd, la Jocurile Olim
pice de la Moscova, obiectivul 
nr. 1 al anului 1980. Dealtfel, 
săptămîna viitoare, mulți din
tre luptătorii lotului reprezen
tativ vor concura la cîteva tur
nee peste hotare, în compania 
unora dintre posibilii viitori 
adversari de la Olimpiadă. 
Deci alte prilejuri de verifi
care a modului cum se înde
plinesc sarcinile de pregătire 
pentru această etapă.

în cronica» turneului final, 
am subliniat succesul repurtat 
la această ediție de formația 
clubului Dinamo București, 
care și-a înscris în inegala- 
bilu-i palmares cel de al 29- 
lea titlu de campioană a țării. 
Dinamoviștii au avut cea mai 
omogenă echipă, alcătuită cu 
multă pricepere de antrenorii 
emeriți Ion Cernea și Dumi
tru Cuc. Aluminiu Slatina și, 
îndeosebi. Dacia Pitești au 
meritul de a fi depășit în 
clasament una dintre forma
țiile fruntașe la edițiile ante
rioare, Steaua. Este adevărat, 
Insă, că 
Plevnei 
de altă 
prezinte 
fără 
nală.

Revelația turneului final a 
fost insă — neîndoios — Farul, 
pregătită de inimosul și sîr- 
guinciosul antrenor Constantin 
Ofițerescu. Echipa constănțea- 
nă s-a aflat, ce e drept, de
parte de podium (s-a clasat 
doar pe locul penultim), dar 
ea are o medie de vîrsță a- 
proape de necrezut 
confruntările primului 
divizionar : 18,3 ani ! Nu mai 
puțin de 6 competitori de la 
Farul sînt juniori mici (15—17 
ani) și juniori mari (18—19
ani) ! Mai mult, unul dintre 
ei, Sorin Herțea, a împlinit în 
luna mai doar 15 ani și la a- 
cest turneu a repurtat nu mai 
puțin de 5 victorii ! De notat 
că acest băiat a devenit cam
pion de copii anul trecut la 
cat. 52 kg, iar acum a concu
rat la cat. 74 kg !

echipa din Calea 
nu mai are garnitura 
dată, fiind nevoită să 
pe saltea mulți tineri 

experiență competițio-

pentru 
eșalon

Costin CHIRIAC

ȘAHIȘTII AU FĂCUT IERI REMIZE...
In contrast aproape total cu 

ziua precedentă, cea de-a treia 
întîlnire in țața tablelor de șah 
a Analiștilor campionatului națio
nal, din --------
stat sub 
rundă a 
fost, în 
cea care 
der al _____________ , _____
Georgescu, marelui maestru Vic
tor Ciocâltea. Nu se efectuaseră 
decît 13 mutări și doar o pereche 
de pioni a fost îndepărtată de pe 
tablă, cînd cei doi adversari au 
socotit oportun să pună capăt 
ostilităților, chiar înainte ca a- 
cestea să... fi început efectiv. 
Cam in același spirit au fost tra
tate șl celelalte confruntări ale 
rundei a 3-a, cu rezultate de re
miză încheindu-se partidele N. 
Hi jiu - Th. Ghițescu, Gh. Miti- 
telu — V. Stoica, M. Ghindă — 
M. Pavlov. C. lonescu — O. Foi
șor. Pentru aceștia doi din urmă 
(care au înscris în fișe remiza la 
mutarea 23), faptul poate părea 
surprinzător, atît Constantin Io- 
nescu cit și Ovldiu Foișor fiind 
Jucători din generația foarte tî- 
nără a șahului nostru, amîndoi 
debutanți în finala seniorilor. Mai 
puțin de criticat este rezultatul 
de egalitate din ultima remiză a 
serii, cea care a încheiat jocul 
dintre Parik Ștefanov și Sergiu 
Griinberg, în care un interesant 
final de turnuri și piese ușoare a 
dus la schimburi de simplificare, 
rezultînd tntr-adevăr o poziție de 
echilibru, la mutarea 37.

după-amiaza de Ieri, a 
semnul echilibrului. O 
remizelor, căci așa a 

frunte cu partlda-deby, 
opunea pe actualul 11- 
clasamentulul, Vasile

Acum, despre cele două par
tide decise ale serii. O ‘ "
grea, pozițională, dar și cu ame
nințări tactice de ambele părți, 
au purtat Corvin Radovici și Mi
hai Șubă, In care schimburile au 
început tîrziu. tn momente de 
reală tensiune. Consumtnd prea 
mult timp de gîndire, Șubă a In
trat tn poziție inferioară șl înain
tea efectuării celei de a 39-a mu
tări stegulețul ceasului său de 
control a căzut, consemntnd vic
toria Iul Radovici. Cu avans de 
un pion șl poziție mal bună, 
Emil Ungureanu (cu albele) l-a 
obligat la grea defensivă pe Paul 
Volculescu, care n-a mal găsit 
continuări salvatoare tn fața pre
siunii adversarului său, căruia i-a 
cedat la mutarea 30.

De consemnat și remiza sur
venită (după 69 mutări) tn par
tida întreruptă din runda prece
dentă, cea dintre Theodor Ghl- 
țescu și Corvin Radovici, reluată 
în dimineața zilei de Ieri. Cu 
care tabelul de rezultate ale ce
lor trei runde consumate pînă 
acum, este complet.

în fruntea clasamentului se 
mențin» VASILE GEORGESCU, 
acum cu 2*/j puncte, urmat de 
un pluton de șase jucători, toți 
eu cite i puncte : Victor Clocăl- 
tea, Constantin lonescu, Corvin 
Radovici, Parik Ștefanov, Valen
tin Stoica și Emil Ungureanu.

Azi (de la ora 15,30), runda a 
4-a. (RD. V.)

luptă

CONSFĂTUIRE CU CADRELE DIN CENTRELE DE GIMNASTICĂ

Astăzi 
din str. 
5—7, se

de Întreținere 
în sala 

Amzel nr. 
o intere- 
lucru cu 

cen- 
întreți-

dimineață, 
Biserica 
deschide 

sântă consfătuire de 
cadrele care activează în 
trele de gimnastică de 
nere. Participantele — profesoare 
de educație fizică, instructoare, 
cadre medicale ș.a. — vor ur
mări, între altele, expunerea 
„Conținutul și organizarea acti
vității la centrele de gimnastică

de întreținere» (respectarea par
ticularităților de vîrstă, adapta
rea la efort și dozarea acestuia, 
alegerea exerclțlllor), filmele 
„10 minute de frumusețe", 
„Exercițiul fizic, sănătate, randa
ment", referate metodice șl lecții 
practice pe tema : „Mijloace mo
derne de predare a exerclțlllor 
fizice la centrele de gimnastică 
de întreținere».

Susținiml 
Craiova, în 
tatlvelor de 
echipele de 
ale țării nt 
o primă eta 
toamnă — i 
țlonal Intern 
însemnările 
mele lotului 
acestea sînt 
întîl trebuie 
momentul d< 
eleni, Valem 
cea Anton, i 
elemente do 
ciflcă fiind 
component, 
sențiale caii 
încercat să 
care să dev 
poată ține 
ternice form 
ropa. Și, în;

„SEZONU 
DI AfÎRM
Convorbire

La Bucure: 
curs de r 
tehnice din 
marginea că 
discuție cu 
nea, președii 
trai de antre

— Dezbatei 
te, ne-a spu 
un fir roșu 
soluțiilor pc 
pid in cond 
te artificiale 
că trebuie i 
tensitatea an 
uscat, acest 
pe Întreaga 
cu ajutorul 
claie. „Noi 
ca de seleci 
cetării științ 
tare», „Căi : 
capacității di 
medlcinei» - 
din subiectel 
iar demonst 
dovedit că 1 
zestrați, cu

— Să înțel 
glstra un pr< 
instruire ?

— Da, pr< 
i-a creat un 
tind, tn ace 
aparatură, ec 
in valoare di 
Colegiul nos 
regulament, 
pentru curse 
talentele dep 
mate către 
unități spori 
existente in

— Ce ne f 
participarea 
la competiții] 
actualul sezo

— După pă 
program in te 
posibilități d

CAMPIONATE • £0M
REZULTATE DIN DIVIZIA B (tineret

In Divizia B (tineret) Ia volei 
s-a desfășurat ultima etapă a tu
rului. Iată rezultatele :

MASCULIN : Steaua II Bucu
rești — Relonul Săvinești 3—1, 
Electra București — Metalul Su
ceava 3—0, Dinamo Brăila — 
PECO Ploiești 3—1, Rapid — 
C.S.U. Galați 1—3, Voința Alba 
Iulia — Voința Zalău 3—2, Mari
na Constanța — I.O.R. București 
1—3, Alumina Oradea — Strun
gul Arad 3—0, Universitatea 
Cluj-Napoca — Electromureș Tg. 
Mureș 3—2, Motorul Baia Mare — 
7 Noiembrie Sibiu 3—0, Electro- 
putere Craiova — I.C.I.M. Bra
șov 3—2, Progresul București — 
SARO Tîrgoviște 1—3.

FEMININ : Braiconf Brăila — 
Spartac București 1—3, Corvinul Deva — - - • - - - - -
A.S.S.U.
Constanța 1—3, 
C.S.Ș. 'J" 
II Iași — Voința București 
C.S.M. ----- —
căra
G.I.G.C.L. Brașov — 
tea Cluj-Napoca 3—1, 
Ploiești — Ceahlăul P. 17““*, 
3—1, Metalotehnica Tg. Mureș — 
* “.tura 3—0, Chimia

Vîlcea — Confecția Bucu-
2—3, C.S. Zalău —

Constructorul Arad 3—0, 
Craiova — Albatros 

. C.S.Ș. Suceava — 
Medgidia 3—0, Penicilina 

” ' ~ l-s,
Libertatea Sibiu — Fla- 
roșie București 1—3, 

Universita- 
Prahova 

Neamț

Armătura Zalău 
Rm. 
reștl

Textila Cisnă 
Dacia Pitești

(CORESPON 
cu, Gh. Lăzi 
Enache, I. Fi 
Crișan, N. E 
P. Giomoiu, 
tea, C. 
Diaconescu, ! 
I. Baltag, V
• La Orad< 

partidele am: 
Olimpia — M 
șl C.S.U. AIu 
tea Debrețin 
torla revenim 
(I. GIIIȘA —

CONCL
LA

in 
înot 
vil de la C.S. 
trat ctteva r< 
Brigitte Prass 
bras șl 2:47,0 
Sorin lonescu 
100 m ___ ,
bras ; Sorin 
la 400 m llbe 
68,1 la 100 m 
VAN — cores

cadrul i 
desfășure

bras

„CUPA BUZĂULUI” LA TENIS Dl
Timp de două zile, la Buzău 

s-a desfășurat o Interesantă com
petiție de tenis de masă, dotată 
cu „Cupa Buzăului". Au partici
pat jucătoare șl jucători din lo
turile de juniori ale tării, de la 
C.S.M. Gloria Buzău șl Voința 
Buzău, precum și o selecționată 
a orașului Sledlce (Polonia).

Competiția s-a dovedit deosebit 
de utilă, mai ales loturilor de 
juniori care se pregătesc pentru 
campionatele europene șl cărora 
organizatorii, C.J.E.F.S. Buzău și 
C.S.M. Gloria, le-au oferit un 
minunat prilej de verificare. La 
feminin, concursul individual a 
fost cîștigat de Olga Nemeș (Co

merțul Tg. » 
Adriana Răcit 
zău) și Beatri 
zău). In con< 
primul— loțu s 
Romanescu (( 
mat de Eugen 
Nlcorescu (an 
tatea Craiova) 
a fost următe 
nloare (Olga 
nea, Marina I 
zău. Selection 
tiv Gloria Bu 
man eseu, Luc 
Dinu), Lotul i 
nata Sledlce.



uni
atu

Juniori

FOND VALOROS EXISTA. EL TREBUIE ADUS
LA NIVEL COMPETITIV INTERNAȚIONAL

I PROGRAMUl JOCURI1OR
I GRUPEI A 4-a

examen la 
lia reprezen- 
ale Ungariei, 
șl junioare 

i-au încheiat 
-o numim de 
jiul competi- 

Vom începe 
cu proble- 

întrucît 
multe. Mal 
nem că in 
el1 doi tehnl- 
ungl și Mir- 
îe un lot de 
ăsătura spe- 
ul fiecărui 
ul acestei e- 
trenoril au 
ă o echipă 
petitivă, să 
elor mai pu- 
lare din Eu- 
parte, ei au

or,

reușit. Meciurile susținute, re
cent, în compania reprezentati
velor R.D. Germane, Poloniei 
șl Ungariei sînt edificatoare, 
deși — trebuie să spunem 
băieții noștri au manifestat____  - . 91 
unele carențe. Atit în întîlnirea 
cu R.D. Germană, cît șl în cea 
cu echipa Ungariei, ei au cîști- 
gat primul meci, dar l-au pier
dut pe al doilea, de unde pu
tem deduce labilitatea lor psi
hică. în această privință, antre
norul Valentin Samungi ne spu
nea : „Datorită neputinței de a 
se concentra 
două meciuri 
baliștii noștri 
din punct de 
(elor tehnice
riori — au cedat cu regularitate 
Intîlnirile-revanșă. Ei au săvîrșit, 
astfel, o mare eroare, anume a- 
ceea că în calculele lor n-a in-

pe parcursul a 
consecutive, hand- 
— deși declar că 
vedere al cunoștin- 
nu au fost infe-

IRNAJIONAL OFERĂ POSIBIIIIÂJI
•ATINATORILOR NOȘTRI DE VITEZĂ"
. A. Dragnea, 

de antrenori
președintele Colegiului central 
al F.R.P.

în-

7ut Ioc un 
a cadrelor 

•viteză, pe 
i purtat o 
adrian Drag- 
leglului cen- 
F.R.P.

ost străbătu- 
jcutorul, ca 
blema găsirii 

progres ra
sei unei pis- 
izia a fost 
lumul și in- 
ntelor pe... 
sfășurîndu-se 
1 a anului 
aparate spe- 

In metodi- 
Lilizarea cer- 
ntru dezvol- 
de mărire a 
‘, „Aportul 
îumai cîteva 
tute pe larg, 
iractice au 
linicieni în- 
«nstructlve.

lor noștri. Dezideriu Jenei, Va- 
sile Coroș și Andrei Erdely se 
află la Inzell pentru cîteva con
cursuri, unde au și fost stabilite 
primele recorduri republicane, 
în continuare, Erdely va fi pre
zent la C.E. de seniori (19—20 ia
nuarie la Trondhein — Norve
gia), Jenei la C.M. de juniori 
(26—27 ianuarie la Assen — O- 
landa), Coroș la C.M. de sprint 
(9—10 februarie la West-Alice — 
S.U.A.), iar apoi toți trei se vor 
alătura delegației țării noastre 
la Olimpiada albă de la Lake 
Placid. Alți patinatori mai tineri, 
din lotul olimpic de perspectivă, 
vor participa Ia o serie de con
cursuri internaționale ce vor 
culmina eu întrecerile „Cupe! 
Prietenia* (22—24 februarie, Iva
novo —• U.R.S.S.).

Traian IOANITESCU

trat și faptul, așa cum s-a 
timplat și la Craiova, că întot
deauna al doilea meci este mai 
greu decît primul deoarece, pe 
de o parte, adversarul îți depis
tează eventualele puncte vulne
rabile, iar pe de altă parte este 
manifestă dorința lui de a se 
revanșa*. Mai trebuie adăugat 
acestor observații și aceea că 
este vădită lipsa unui conducă
tor de joc, „creerul echipei" 
cum îl numea antrenorul. Actua
lul lot dispune, însă, de 
individualități de valoare 
(portarii Adrian Simion 
Ionescu, jucătorii de 
drian Cioroianu — din 
încearcă formarea unui 
tor de joc —, Stelian 
Sorin Paraschiv. Liviu 
opinia generală fiind că echipa 
de juniori a României se află pe 
un drum bun.

In ceea ce privește reprezenta
tiva junioarelor, prima observa
ție care se cere făcută este că 
s-a realizat o selecție de nivel 
superior. Fetele sînt dotate cu 
calități fizice corespunzătoare și 
cu un potențial de joc care le-a 
permis să se mențină în formă 
sportivă corespunzătoare de-a 
lungul multor săptămîni. Dan 
Hotnog, antrenorul principal al 
echipei (el îi are drept colabo
ratori pe Codruț Hanganu și 
Gheorghe Sbora), ne declara : 
„Am reușit să alcătuim și să 
punem în valoare o bună linie 
de 9 metri — Ileana Bălăci, 
Mariana Oacă și Florina Rădoi 
—, problema nr. 1 fiind aduce
rea Ia nivelul corespunzător și 
a jucătoarelor de pe semicerc. 
Este, după opinia noastră, sarci
na cea mai urgentă ce o avem 
de rezolvat și în această direcție 
facem 
trebui 
pentru 
trebuie 
sivă în 
regulamentul, fiind curățată 
„agățări'' - • * • •
expune întreaga 
grad de periculozitate.

Să sperăm că echipele noastre 
de juniori vor reuși' — printr-o 
muncă fără preget — să elimine 
carențele amintite șl neamintite 
de noi, contribuind astfel la ri
dicarea calității handbalului 
românesc.

cîteva 
certă 

și Dan 
cîmp A- 
care se 
conducă- 

Bursuc, 
Jianu),

toate eforturile*. Ar 
muncit, în continuare, și 
consolidarea apărării. Ea 
să devină solidă și agre- 
sensul în care îi permite . ... . - dg 

și îmbrînciri, ceea ce 
echipă unui

Ion GAVRILESCU

se va înre- 
procesul de

iia federația 
material, do- 
, secțiile cu 
t și patine 
e mii de lei. 
efinitivat un 
țe și norme, 
inițiere, iar 

or fl indru- 
;Ie școlare, 
performanță 
de patinaj

une despre 
)r români 
ațlonale din

ea, avem un
1 care oferă 
ire vlteziștl-

C.P.B.

N. Matees- 
oader, Tr. 
I. Pocol, A. 
M. Bonțoiu, 
»o, A. Cris- 
mescu, D. 
ul, L Jura, 
ci.)
i disputat 
iternaționale 
Debrețin (f) 
Universita- 

ambele vic- 
or cu 3—0.
1

ÎNOT 
A
oncurs de 
șlța, sporti- 
au înregis- 
meritorii : 

Ia 100 m 
m bras ;

) 1:13,5 la 
,6 la 200 m 

ani) 4:14,7 
a Schuster 

(D. GLA-

Ă

urmată de 
Voința Bu- 
(Gloria Bu- 
îasculln, pe 

Cristlnel 
3uzău), ur- 
u și Mircea 
(a Unlversi- 
ipe, ordinea 
-otul de ju- 

Nela Stol- 
Gloria Bu- 

lce, respec- 
risttnel Ro- 
>ș, Mircea 
rl, Selecțio-
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IN INIERPREIAREA
La Ziirich s-a desfășurat, așa 

cum am anunțat în ziarul nostru 
de ieri, reuniunea reprezentan
ților federațiilor ale căror echipe 
fac parte din grupa a 4-a preli
minară a C.M. A fost, cum re
marcă unii dintre comentatori, 
una dintre cele mal grăbite gru
pe de a-și fixa calendarul. Fo
rurile de specialitate respective 
au fost reprezentate de președin
ții lor (cazul federației elvețiene) 
•sau de alți oficiali (cazurile ce
lorlalte patru federații). Intere
sant este însă că la reuniunea 

' de la hotelul „St. Gottrhad", din 
Ztirich, s-au aflat și unii condu
cători tehnici ai echipelor din 
serie, adică : Ron Greenwood 
(Anglia), Lakat Karoly (Unga
ria), Leon Walker (Elveția). Deși 
se credea că — dată fiind com
ponența mai largă a grupei și, 
de aici, dificultatea sporită în a 
se ajunge la un calendar conve
nabil tuturor celor cinci părți — 
se va recurge la arbitrajul 
F.I.F.A. pentru mai multe par
tide, pînă la urmă o singură în- 
tîlnire va fi fixată de forul mon
dial, anume Norvegia — Elveția, 
pentru care cele două federații 
interesate nu au găsit o dată ac
ceptabilă. Pentru celelalte 19 
întîlniri au fost stabilite datele 
și iată întregul calendar al gru
pei, în ordinea lui cronologică, 
astfel ca iubitorii fotbalului să 
aibă Imaginea întreagă a desfă
șurării întrecerii din această 
grupă :

1980 : 10 septembrie : Anglia —

Norvegia ; 24 septembrie : Nor
vegia — ROMANIA ; 15 octom
brie : ROMANIA — Anglia ; 29
octombrie : Elveția — Norvegia ;
19 noiembrie : Anglia — Elveția ; 
1981 : 29 aprilie : Elveția 
garla și 
13 mal :
20 mai :
30 mal : ______
nle : ROMANIA

______ Un-
Anglia — ROMANIA : 

Ungaria — ROMÂNIA ; 
Norvegia — Ungaria ; 

Elveția — Anglia ; 3 iu- 
— Norvegia ; 6 

iunie : Ungaria — Anglia ; 9 sep
tembrie : Norvegia — Anglia ; 
23 septembrie : ROMÂNIA — 
Ungaria ; 10 octombrie : ROMA
NIA — Elveția ; 14 octombrie : 
Ungaria — Elveția ; 31 octom
brie : Ungaria — Norvegia ; 7
noiembrie : Elveția — ROMÂ
NIA ; 18 noiembrie : Anglia — 
Ungaria.

Remarcînd 
desfășurarea 
stabilire a 
dintele _____r
Walter Baumann, declara : 
fost o reuniune fructuoasă, 
care delegații federațiilor 
această grupă au dovedit un 
spirit de colaborare, care ar 
tea fi exemplu pentru toate__
riile preliminare europene". Tre
zind la comentariile propriu-zise 
pe marginea programului stabi
lit, iată opiniile altor reprezen
tanți al federațiilor în cauză.

Edgar Obertuefer, director 
federația elvețiană de 
„S-au îndeplinit șapte 
dorințe exprimate de 
consecință, avem toate 
să fim mulțumiți".

buna conlucrare 
operațiunilor 

programului, 
federației

în 
de 

preșe- 
elvețiene,

in 
din 

bun 
pu- 
se-

în
fotbal : 

din opt 
noi. în 
motivele

Divizia de juniori comentată de antrenorii ei

I EFORTURILE PENTRU INSTAURAREA FAIR-PLAY-ULUI 
I
I

NU AVEM NICI O SCUZĂ I
PENTRU INFRINGEREA DE LA ORADEA"
După un debut spectaculos, întrecerea poloiștilor continuă joi, 

cu meciurile etapei a Il-a

I
I

Ron Greenwood, antrenorul c- 
chipei Angliei : „Piuă la sfîrși- 
tul anului 1980, contăm pe un a- 
vantaj dc 5 puncte în contul 
nostru, întrucît jucăm acasă cu 
Norvegia - ■
România 
egal".

Karoly

și Elveția, iar 
mizăm' pe un

m 
meci

Lakat, antrenorul echi
pei Ungariei : „Potrivit calculu
lui nostru, ar trebui să acumu
lăm 5 puncte din primele trei 
jocuri. Ceea ce înseamnă că iu 
meciurile din deplasare cu El
veția și Norvegia, precum și în 
meciul de acasă cu România nu 
avem voie să pierdem".

Ștefan Covaci, vicepreședinte 
al F.R.F. : „Consider că dintre 
toate participantele din grupă, 
noi avem cel mai greu program 
de debut, întrucît, după meciul 
cu Norvegia în deplasare, ur
mează ambele noastre partide cu 
favorita grupei, echipa Angliei. 
Cu toate acestea, mizăm pe un 
anumit număr de puncte în a- 
ceste jocuri. Ne vom strădui să-l 
realizăm".

Sperăm și noi. alături de toți 
Iubitorii fotbalului, ca echipa 
noastră națională să atace difi
cilul examen al preliminariilor 
într-o formă sportivă cît mai 
bună, într-o formulă de echipă 
de maximă eficiență. Dar pentru 
aceasta este nevoie de aportul 
efectiv, neîncetat, al tuturor fac
torilor de răspundere din activi
tatea fotbalistică, de la jucătorii 
și antrenorii din eșalonul de 
performantă pînă la conducerile 
de cluburi și forul de speciali
tate.

Etapa a 19 a a Diviziei A
ULTIMELE VEȘTI

DIN CELE 18 TABERE

Cel de al 35-lea campionat de 
polo al țării a debutat specta
culos, oferlndu-ne chiar din 
start o mică surpriză. Jucătorii 
de la Dinamo București, care 
dețin actualmente titlul de cam
pioni, nu s-au mai întors de la 
Oradea, ca de obicei, cu cele 
două puncte obișnuite în parti
dele cu Crișul, nici măcar cu 
unul (deși au avut „remiza" în 
mînă în ultimele secunde ale în
trecerii) .

Așa cum ne-a relatat corespon
dentul nostru Ilie Ghișa, meciul 
de la Oradea a plăcut mult ce
lor care au umplut pînă la re
fuz piscina acoperită din locali
tate, mai ales prin pasionanta 
răsturnare de situație din final. 
Trecînd cu bine peste șocul unui 
start mal greoi (1—4 și 2—5), po- 
lolștll Crișului au luptat exem
plar, au știut să speculeze la ma
ximum toate greșelile adversari
lor, obținînd două puncte mari. 
Așa cum anticipam și în avan
cronica competiției, mînjil lui 
NIcolae Rujînschi s-au mai ma
turizat și ne atenționează 
Oradea (și sperăm că nu 
acolo) cu greu vor putea 
vlnșl.

Foarte interesantă și pe_ ___
obiectivă ni se pare opinia fos
tului internațional Bogdan Mi- 
hăilescu, care a însoțit echipa 
campioană în această deplasare. 
»Nu avem nici o scuză pentru

că la 
numai 
fi în-

deplin

înfrîngere. Nastasiu este cu to
tul depășit de actualul ritm de 
joc, nu mai are curajul să șu- 
teze nici de la trei metri (!) ; Ră- 
ducanu și A. Munteanu au comis 
gafe inadmisibile in momente 
cînd conduceam confortabil și 
nimeni nu mai bănuia o răstur
nare de scor. Am ratat patru din 
cele șase situații de „om In plus" 
și chiar un penalty. Doar Rus 
șl D. Popescu au evoluat la ni
velul unei echipe campioane. 
Cred că Ia meciurile următoare 
vdm da mai mult credit jucăto
rilor tineri din lot. Foarte bun 
arbitrajul prestat de R. Schilha 
și R. Timoc".

Sugestivă este șl părerea arbi
trului Internațional Radu Timoc 
privind desfășurarea partidei : 
„A fost unul dintre cele mal In
teresante meciuri arbitrate de 
mine In campionatul intern. La 
4—1 șl 5—2 nimeni nu mai cre
dea intr-o inversare a rolurilor. 
Inspirata schimbare a portarului 
Rada (cu Kiss, care a apărat 
fără greșeală) și cele două goluri 
ale ex-dinamovistului V. Ungu- 
reanu, eroul meciului, au dat 
parcă noi aripi Crișului. Nu este 
mal puțin adevărat că și dlna- 
moviștii au greșit nepermis de 
mult. Consider, însă, că față de 
întreaga desfășurare a întrecerii 
un rezultat egal ar fi fost mai 
echitabil*, (a.v.)
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ÎN ACEASTĂ PERIOADĂ
REZULTATE EFICIENTE ÎN CURA BALNEARĂ

EFECTUATĂ LA EFORIE NORD Șl MANGALIA
Aici vin, bineînțeles avînd avizul medicului specialist, mulți 

turiști din țară și de peste hotare pentru a-și trata afecțiuni 
ale aparatului locomotor, reumatisme cronice, afecțiuni orto
pedice, stări postoperatorii pe sistemul osos, muscular și arti
cular, afecțiuni ate sistemului nervos periferic, ginecologice.

Care sînt secretele popularității acestor stațiuni ? Firește, pe 
primul plan sînt factorii naturali, a căror eficiență terapeutică 
este, după cum se știe, hotărîtoare în cura balneară. Amintim, 
pentru EFORIE NORD, apa sărată a mării și a lacului Techir- 
ghiol, nămolul sapropelic extras din același lac.

O NOUTATE: în vederea creșterii eficacității tratamentu
lui complex de balneo-fizioterapie și recuperare, l ’
balnear aplică, la indicația medicului din stațiune, și trata
mentul cu „Boicil forte", „Pell-Amar", „Gerovital" și acupunc
tura. Rezultatele aplicării tratamentului cu aceste produse noi 
*u fost verificate și omologate de institute de cercetări spe
cializate din țară și străinătate.

Pentru MANGALIA, nămolul de turbă din Iacul aflat în apro
piere, apa mezotermală sulfuroasă, hipotonă captată din izvoa
rele de lingă stațiune.

Adăugăm la cele de mal sus condițiile optime de cazare 
(hoteluri în exclusivitate) și de cură (deplasarea din hotel la 
oazele de tratament se face prin spații acoperite și încălzite), 
ca și posibilitățile multiple de agrementare a sejurului care 
caracterizează perioada de tratament la Eforie Nord și Mangalia.

Rețineți: biletele pentru cele două stațiuni de pe malul mării, 
ca dealtfel orice alte informații referitoare la cura balneară 
In această perioadă se pot obține de Ia toate agențiile și filia
lele Oficiilor județene de turism, precum și de la comitetele 
sindicatelor din întreprinderi și instituții.

sanatoriu]

I

— Cum apreciați, ca unul din- 
tre antrenorii cu mare experiență 
în activitatea cu copiii și *—’* 
rii, turul actualei ediții 
trecerii ?

— Clasamentul de mai jos 
cît se poate de clar că _____
două grupuri de echipe. Ih pri
ma parte a ierarhiei (locurile 
1—9) se află reprezentantele clu
burilor care se preocupă, an de 
an, de creșterea unor copii ta- 
lentați. Au fost formațiile cele 
mai omogene, care s-au remar
cat prin tehnicitate și angaja
ment, condiții primordiale pen
tru reușita uno-r promovări. Re
feritor tot la această primă par
te a campionatului trebuie să 
mai spun că unele cluburi (O- 
limpia Satu Mare, A.S.A. Tg 
Mureș, F.C. Baia Mare, Chimia 
Rm. Vîlcea) continuă să „as
cundă" meciurile echipelor de 
juniori în localități vecine, pe 
terenuri neco-respunzătoare, avînd 
ca spectatori... turme de oii Este 
regretabil pentru că, în acest fel, 
ne furăm singuri căciula.

— Prin ce anume se caracteri
zează Politehnica ediției actuale?

— Anul trecut echipa a termi
nai turul la 11 puncte de lider. 
Anul acesta, la 5. Cum formația 
din prezentul campionat, pe care 
o pregătesc de 6 ani, manifestă

CLASAMENTUL 
NAȚIONALE DE

F.C. ARGEȘ
Steaua
A.S.A. Tg. M. 
„U" Cj.-Nap. 
Univ. Craiova 
Sportul stud.

7. Poli. Iași
S.C. Bacău
F.C.M. Galați 
Poli. Tim. 
Dinamo 
Olimpia

13 F.C. Baia
14. Gloria
15. Chimia
16. C.S. T-viște
17. Jiul

18. F.C. Scomlcești

junio- 
» ln-

arată 
există

DIVIZIEI 
JUNIORI

1. 
2. 
X.
4.
5.
6.

1.
9.

10. 
11. 
12.

M.

18 9 7 2 33-11 25
18 9 5 4 46-17 23
18 7 9 2 30-19 23
18 9 4 5 26-22 22
18 8 5 5 38-15 21
18 9 3 6 39-18 21
18 7 7 4 31-21 21
18 9 3 6 26-21 21
18 8 5 5 27-23 21
18 6 5 7 19-20 17
18 6 4 8 19-17 16
18 6 4 8 22-28 16
18 7 2 9 33-42 16
18 5 4 9 23-38 14
18 5 4 9 18-43 14
18 5 3 10 20-32 13
18 6 1 11 22-38 13
18 3 1 14 14-61 7

o mare ambiție și dorința fermă 
de a se autodepăși, îi prevăd 
o frumoasă ascensiune în retur, 
care va fi deosebit de echilibrat 
și cu destul candidați la poziția 
deținută de F.C. Argeș. Burdu- 
șan, Sachelarle, Botez, Radu, An- 
toche și Keresi sînt cîțiva din
tre componenții echipei cu mari 
șanse de a urca, în viitorul a- 
proplat, treptele fotbalului nos
tru, desigur prin filiera... Poli
tehnicii Iași.

— Care în ultimul deceniu s-a 
remarcat prin promovarea unor 
portari de talent...

— Și izvorul nostru de por
tari nu a secat. Hlusco, Hăișan 
și Dohat vor urma lui Bucu, 
Naște, Iordache.

— Ce consideră antrenorul M. 
Bîrzan că trebuie întreprins 
pentru îmbunătățirea activității 
fotbalistice la nivelul copil-juni- 
ori ?

— Multe trebuie 
bule, mal întîl ____ „ _____
volumul de muncă și controlat 
sistematic cît lucrează fiecare 
antrenor. Trebuie apoi corelat 
acest volum cu programa șco
lară a copiilor selecționați pen
tru fotbal. Trebuie. în al treilea 
rtnd, să existe o preocupare 
pentru lucru specific. In acest 
sens aș vrea să subliniez că 
noi, la Iași, pe lîngă „școala" 
de portari despre care s-a mal 
scris, am început să formăm, de 
la copii, cîteva cupluri de ata- 
canți centrali, avînd mereu ca 
model pe I. Ion eseu — Dumitriu 
n șl Badea — Dridea I. înce
putul I-am făcut cu Keresi (ju
cătorul tehnic) — Sachelafle (vîr- 
ful, puncheurul). Rămîne de vă
zut dacă vom reuși. Dar, reve
nind la ceea ce trebuie făcut la 
eșalonul co pil-juniori, nu putem 
omite capitolul disciplină. Se 
muncește puțin din punct de 
vedere educativ. Pentru instau
rarea fair-play-ului pe stadioanele 
noastre, eu propun să fie sanc
ționați — cînd un jucător și-a 
făcut de cap — și antrenorii lui, 
șl conducătorii clubului, toți cei 
răspunzători de educația luL

Duminica 9 decembrie
UN NOU PRILEJ DE SATISFACȚII!

I
I
I
I
I

• NOI MARI SUCCESE
LOTO ! La tragerea obișnuită 
Loto din 23 noiembrie a.c.. s-a 
înregistrat un nou succes nota
bil, respectiv TREI AUTOTU
RISME „Dacia 1300“ obținute la 
categoria I, pe bilete achitate 
25%, de participanții Costea Ha- 
ginetta, Ion Chirilof (ambii din 
București) și Iacob ” "
(Chișineu-Criș, jud. Arad). Deși 
nu constituie un record în ma
terie de mari cîștiguri, este to
tuși un rezultat demn de reținut 
și totodată un îndemn de a vă 
încerca și dv. șansele la acest 
tradițional și îndrăgit sistem de 
joc. ASTAZI ȘI MllNE, agen
țiile Loto-Pronosport vă stau la 
dispoziție pentru a vă procura

Mandinek

făcute. Tre- 
de toate, mărit 

șl controlat 
ză fiecare

Laurențiu DUMITRESCU

• C.S. TIRGOVIȘTE nu anunță 
nici o Indisponibilitate. • 
RIA BUZĂU. întreg lotul 
valid.
• A.S.A. TG. MUREȘ.

GLO- 
este

________ . Se 
contează pe reintrarea lui Pîslaru.
• CHIMIA RM. VILCEA va 
alinia formația standard.
• „U" CLUJ-NAPOCA. Vidi- 

can nu va juca, reaccidentîndu-se 
în etapa precedentă, la Bacău.
• SPORTUL STUDENȚESC. Va 
reintra Cățoi.
• F.C.M. GALAȚI. Titulariza

rea lui Moțoc este sub semnul 
întrebării, depunîndu-se eforturi 
pentru refacerea sa după un ac
cident. € "
Koller, în 
bil.
• JIUL

în „ll“-le _ ,,
TIMIȘOARA va intra pe teren în 
aceeași formulă de echipă ca și 
în etapa de duminică.

---- ARGEȘ. Antrenorul 
menține efectivul 

un rezultat egal 
• UNIVERSITA- 

Nu va evolua 
acclden- 
schlmb.

F.C. BAIA MARE, 
continuare indlsponi-

nu anunță modificări 
de bază. • „POLI*

• F.C. 
Halagian va 
care a „scos" 
la Baia Mare. 
TEA CRAIOVA Nu va 
Beldeanu, in continuare 
tat. Se dă ca certă. în 
reintrarea lui Geolgău.
• F.C. SCORNICEȘTI. 

Petre este suspendat. 
LITEHNICA IAȘI va 
la Slatina echipa obișnuită.
• DINAMO. Vor reapare Dinu, 

Cheran și Augustin. Lui Glonț 
1 s-a scos ghipsul, dar nu va 
putea fi încă utilizat. Dudu 
Georgescu, încă nerecuperat. • 
S.C. BACĂU va apare pe teren 
cu Antohi, în centrul liniei de 
atac. încă din primul minut.
• Liderul. STEAUA, nu are 

nici o problemă în alcătuirea 
formației. • OLIMPIA SATU 
MARE. Kaizer este suspendat.' 
Este posibilă titularizarea lui 
Demarcek.

Petre 
• Po
rt, c plasa

Aseară, Comisia de disciplină, 
luînd în discuție abaterile să- 
vîrșite in etapa de duminică a 
Diviziei A, a dictat următoarele 
sancțiuni :
• Kaizcr — * 

dare.
• Petre Petre 

pendare.
• Samcș

4 etape suspen-

o etapă sus-

avertisment

Oricine joacă poate cîștiga :
• AUTOTURISME „Dacia 1300"
• IMPORTANTE SUME DE BANI de valori fixe și 
variabile
PROCURAȚI DIN VREME BILETE CU NUMERELE 
PREFERATE I

Agențiile Loto-Pronosport vă stau la dispoziție 
pînă sîmbătă 8 decembrie a.c.
MAI MULTE BILETE JUCATE - MAI MULTE SANSE 
DE SUCCES I

LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
bilete la tragerea de vineri 7 
decembrie a.c. NUMAI CINE 
JOACA POATE CIȘTIGA 1
• TRAGEREA PRONOEXPRES 

de astăzi, 5 decembrie 1979, se 
televizează în direct inceplnd de 
la ora 18.15.

77 79 8 15 56 42 48 55 31 50 5 
86 ; FAZA a Il-a : extragerea 
a IlI-a : 57 71 30 47 77 20 ; ex
tragerea a IV-a : 33 29 56 .73 
48 6 ; ......
37 27 
tiguri

extragerea a V-a
87 36. Fond total 
: 721.247 lei.
CÎȘTIGURILE

: 88 81 
de cîș-

CON-

• NUMERELE 
LA TRAGEREA 
NALA LOTO DIN 
BRIE 1979. FAZA 
rea I :
57 28 68 24 ; extragerea a Il-a:

EXTRASE 
EXCEPȚIO- 

4 DECEM-
I ; extrage-

88 75 90 40 47 1 46 22

• —____
CURSULUI PRONOSPORT 
DIN 2 DECEMBRIE 1979. 
Categoria 1 : (12 rezultate) 7 
variante 100% a 18.038 lei și 23 
variante 25% a 4.510 lei ; cate
goria 2 : (11 rezultate) 212,25 a 
1.106 lei ; categoria 3 : (10 re
zultate) 2.202 variante a 160 leL



Învingîndu-I, la Litvinov, și pe Thomas Emmrich De azi, debut la Val d' Isere

FLORIN SFGĂRCEANU
Orășelul industrial Litvinov 

din Cehoslovacia a găzduit 
turneul de debut al tradițio
nalului circuit hivernal de te
nis indoor, care va continua 
cu întrecerile de la Brașov 
(11—16 decembrie). Concursul 
inaugural a prilejuit un fru
mos succes jucătorilor români, 
care au ciștigat ambele tur
nee individuale, prin Lucia 
Romanov si Florin Segăr- 
ceanu.

înainte chiar de a da cu- 
vintul antrenorului de lot 
Gheorghe Viziru, să mențio
năm că în turul 2, la Litvinov, 
tînărul nostru campion Segăr- 
ceanu, a întrecut, spre sur
prinderea generală, pe favori
tul nr. 1 al concursului, repu
tatul jucător din R.D. Germa
nă, Thomas Emmrich, învingă
torul aproape exclusiv al tur-

SPORTIVI ROMANI PESTE HOTARE
DEBUT BUN AL HOCHEIȘTI- 
LOR BUCUREȘTENI LA SOFIA

tn prima zi a turneului in
ternațional de hochei pe gheată 
de la Sofia, selecționata orașu
lui București a învins cu sco-rul 
de 12—2 (3—0, 6—0, 3—2) formația 
locală ȚSKA Septemvrisko Zna- 
me.

Celelalte două jocuri disputate 
s-au încheiat cu următoarele re
zultate : Volan (Ungaria) — 
Levski Spartak Sofia 8—5 ; A- 
kademik Sofia — Slavla Sofia 
5—4.

TURNEE DE ȘAH
Turneul internațional de șah 

de la Buenos Aires a continuat 
cu runda a șasea, tn care ma
rele maestru român Florin Gheor
ghiu a remizat cu marele ma
estru englez Anthony Miles, re
zultat consemnat și tn partida 
Andersson — Panno. Fostul 
campion mondial Boris Spasski
l-a  Învins pe Rubinettl, Najdorf 
pe Franco, Quinteros a ciștigat 
la Tempone, iar celelalte partide 
s-au întrerupt.

In clasament conduc Spasski 
(U.R.S.S.) și Miles (Anglia), cu 
cite 4 ptmete, urmați de Larsen 
(Danemarca) — 3'/s p (2). N’ajdorl 
(Argentina) — 3’,'j p (1), Gheor
ghiu (România) — 3','j p, Ivkov 
(Iugoslavia) — 3 p (1), Andersson 
(Suedia) — 3 p.

■ăr

După opt runde și disputarea 
unor partide întrerupte, In tur
neul internațional feminin de la 
Smederevska Palanka, conduce 
Lazarevici (Iugoslavia), cu 5*4 p 
(1), urmată de Cejici (Iugosla
via) — 47a p. Mureșan (Româ
nia) — -.4 p. Polilironiade (Româ
nia) — 3‘/2 p (l), Dragasevici
(Iugoslavia) — 3'/2 p.

tn runda a 8-a. Elisabeta Po- 
lihronlade a întrerupt partida cu 
Milunka Lazarevici. iar Marga
reta Mureșan a avut zi liberă.

CEI MAI BUNI CICLIȘTI POLONEZI
în clasamentul celor mai 

buni cicliști polonezi pe anul 
1979 pe primul loc este situat 
Jan Jankewicz, vicecampion 
mondial, urmat de K. Sujka, 
R- Szurkowski, C. Lang și J. 
Krawczik.

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
ATLETISM • Henry Rono a 

ciștigat crosul internațional de la 
Vanves (Franța), cronometrat in 
23:55 pe 6 km Pe locurile ur
mătoare învinși la sprintul final, 
s-au clasat portughezul Carlos 
Lopes și englezul David Moor
croft. Au participat 350 de concu- 
ren d.

BASCHET « Pentru sferturile 
de finală ale C.C.E. (feminin) 
s-au calificat următoarele forma- 
ții : Beljerland. Tus 04 Leverku
sen, Sparta Fraga, U.C. Clermont 
Ferrand. Pernik (Bulgaria), B.S.E. 
Budapesta, B.C. Torino șl B.C. 
Belgrad. O Selecționata feminină 
a U.R.S.S și-a început turneul 
In S.U.A., jucînd la Knoxville cu 
echipa Universității statului Ten
nessee, pe care a învins-o cu 
102—59 (58—30). Apoi, la Los An
geles, a întrecut selecționata u- 
nlversllară locală cu 113—57 
(68—28). a In cadrul cam
pionatului masculin de baschet 
al Asiei, care se desfășoară la 
Nagoya (Japonia). selecționata 
R.P. Chineze a învins cu scorul 
de 96—56 (52—26) formația Indiei. 
Alte rezultate : Japonia — Ma
laiezia 84—72 (46—24) : Coreea de 
Sud — Thailanda 130—68 (73—44).

BOB • ..Cupa Națiunilor", pen
tru echipaje de două persoane, 
desfășurată pe pîrtia de la Ko- 
enlgssee (R.F. Germania), a fost 
cîștlgatâ de R.D. Germană — 92 p, 
urmată de R.F. Germania — 
77 p șl Elveția — 70 d.

CICLISM • Cursa de șase zile, 
desfășurată la Zurich, a revenit

ÎN DRUM SPRE 
neelor indoor din ultimii ani, 
care-1 eliminase în primul tur 
pe Laurențiu Bucur cu 6—2, 
6—2. După un meci extrem de 
frumos, care a îneîntat pe cei 
aproximativ 1500 de spectatori, 
Segărceanu a obținut o meri
tată victorie cu 6—3, 6—4, vic
torie care i-a deschis calea 
spre succesul final. Iată cum 
apreciază Gh. Viziru perfor
manța tînărului nostru repre
zentant : „Segărceanu a jucat 
foarte bine, cu un serviciu 
sensibil îmbunătățit, cu dese 
incursiuni la fileu încheiate cu 
voleuri decisive. Trebuie să 
remarc, în acest sens, discipli
na tactică a lui Florin, care 
a urmat toato îndrumările pri
mite. Cu o remarcabilă viteză 
de reacție, el a trimis retu
ruri puternice și cu adresă, 
ceea ce era foarte important

VIRGINIA RUZICl LA SYDNEY

în cadrul concursului de la 
Sydney, Virginia Ruzlci a învin
s-o cu 6—4, 6—2 pe americanca 
Barbara Hallquist. Alte rezultate 
mai importante : Sato (Japonia)
— Newberry (S.U.A.) 6—3, 4—8,
6—2 ; Billie Jean King (S.U.A.)
— Bettim Bunge (S.U.A.) 7—5,
6—3 ; Dianne Fromholtz (Austra
lia) — Pam Shriver (S.U.A.) 6—3, 
6—1 ; Wendy Turnbull (Austra
lia) — Petra Delhees (Elveția) 
6—3, 6—2.

CAMPIONATELE MONDIALE DE
(Urmare din pag. 1)

puncte ale brigăzilor de arbi
traj.

Gimnastele românce au Înce
put concursul ia paralele, apa
rat la care, de atîtea ori, Na
dia Comăneci și Emilia Eberle 
au repurtat frumoase succese 
internaționale. Și de data a- 
ceasta Nadia și Emilia au fost 
la înălțime, tripla campioană 
olimpică de la Montreal fiind 
foarte aproape de nota maxi
mă. Brigada i-a răsplătit im
pecabila execuție cu 9,95, în 
timp ce Emilia a fost notată 
cu 9,85. în schimbul următor, 
echipa României a .trecut la 
bîrnă. De data aceasta, numai 
Nadia a evoluat la nivelul pe 
care-1 așteptam (9,90). celelalte 
componente ale echipei noastre 
avînd mici ezitări si imperfec
țiuni de execuție, care au fost 
sancționate de arbitre. în con
secință, 9,65 pentru Eberle, 9,55 
pentru Melita Ruhn și 9,50 pen
tru Rodica Dunca. La sol, în 
schimb, din nou prestații de 
bună valoare tehnică, o corec
tă interpretare a compoziției 
exercițiului și, ca urmare, note 
ridicate pentru cele șase gim
naste ale noastre : Nadia 9,80, 
Emilia 9,85. Ruhn 9,75, Dunca 
și Marilena Vlădărău 9,70, Du- 
mitrița Turner 9,55. Echipa 
noastră și-a încheiat exercițiile 
impuse la sărituri, probă în 
care, din păcate, s-a greșit și 
cel măi mult, mai ales în ce 
privește precizia aterizării.

cuplului Patrick Sercu (Belgia)
— Albert Fritz (R.F.G.). cu 108 p. 
I-au urmait, la un tur, perechile 
Rene Pijnen (Olanda) — Rene 
Savary (Elveția) și Danny Clark
— Don Allan (Australia).

HANDBAL • Rezultate înre
gistrate în competițiile europene 
lntercluburi de handbal feminin: 
„Cupa campionilor e.uropenl" : 
Suedstadt (Austria) — Skogn- 
Holy (Norvegia) 21—8 (11—4) ;
„Cupa cupelor" : Standard Lu
xemburg — RTV Basel 8—19 
(2—14), Iskra Prlevidza (Ceho
slovacia) — IF Skjerberg (Nor
vegia) 14—12 (7—7). Aarhus (Da
nemarca) — Herstal (Belgia) 31—1 
(16—0).

PATINAJ • Au luat sftrșlt 
întrecerile in concursul Interna
țional de patinaj viteză (sprin
teri) de la Berlin. La masculin, 
pe primul loc al clasamentului 
s-a situat canadianul Gaetan 
Boucher — 162.145 p. urmat de 
Demidov (U.R.S.S.) — 164,295 p
șl Ket (Olanda) — 164.900 p. In 
competiția feminină, victoria a 
revenit Corneliei Jacob (R.D.G.), 
cu 180,070 p, secondată de Tati
ana Tarasova (U.R.S.S.) —
180.310 p. Rezultate înregistrate tn 
ultima zi : masculin : 500 m : 
Hlebnikov (U.R.S.S.) — 39.55 ; 
feminin : 500 m : Jacob (R.D.G.)
— 43,09 ; 1000 m : Valentljn (O- 
landa) — 1:31.47.

RUGBY Q Disputată In localita
tea franceză Bourg en Bresse, tn- 
tilnlrea internațională amicală 
dintre selecționa.ele secunde ale 
Franței șl Tării Galilor s-a înche

TOPUL EUROPEAN!
în fața unor adversari care 
servesc tare. Consider că la 
stadiul în care se află, în plin 
progres, acum cînd e în ulti
mul an de juniorat, Florin 
Segărceanu are neapărată ne
voie de contacte imediate cu 
marii jucători ai lumii (de 
vîrsta lui și chiar mai ma
turi). Din păcate, pe aceleași 
trei terenuri, sub un singur a- 
coperiș, din Litvinov, Traian 
Marcu m-a decepționat din 
nou, evoluînd sub așteptări, 
cu un trist dezinteres. Bucur 
a avut neșansa de a întîlni în 
meciul de debut pe primul 
favorit (Emmrich) ; el efec
tuează un excelent complex 
de mișcări la serviciu (poate 
cel mai bun dintre băieții noș
tri), dar ulterior nu se con
centrează suficient. Liviu Man- 
caș a cedat campionului de 
juniori al Cehoslovaciei, Pohl, 
după trei seturi îndîrjite (4—6, 
6—4, 5—7), jucînd totuși bine. 
Am lăsat la urmă pe cele 
două jucătoare, surorile Maria 
și Lucia Romanov, foarte har
nice, receptive, modeste, care 
merită toată atenția _ noastră. 
Luci a ciștigat, întrecînd floa
rea categoriei de tineret a Ce
hoslovaciei : Natasa Piskacko- 
va, Alena Kulhankova și Ha
na Kopeckova. Jocul ei a de
venit foarte variat, ea lovește 
acum mai repede și cred că o 
așteaptă o carieră frumoasă*.

Victor BĂNCIULESCU

Spunem aceasta, deoarece cele 
mai bune componente ale for
mației, Nadia (9,85), Emilia 
(9,60) și Ruhn (9,80) au făcut 
„pași" la aterizare, inexactități 
care desigur au afectat notele.

Iată și punctajele individuale 
realizate de gimnastele român
ce : Nadia Comăneci 39,50. E- 
milia Eberle 38,95, Melita Ruhn 
38,85. Rodica Dunca 38,45. Du- 
mitrița Turner 38,30. Marilena 
Vlădărău 38,15.

în clasamentul pe echipe : 
România 194,25, S.U.A. 192,575, 
R. P. Chineză 191,40, Japonia 
188,65, Canada 187,65, Elveția 
183,35, Marea Britanie 182,30.

Pentru exercițiile libere, de 
la care sperăm mult, este im
portant faptul că echipa noas
tră are acum mai multă în
credere în posibilitățile ei, decît 
înaintea startului.

Dezavantajați de diferența 
celor opt ore, nu vă putem a- 
nunța, la ora acestei relatări, 
clasamentul final al echipelor, 
după exercițiile impuse. Deci, 
pe mîine.

★
în ciuda previziunilor oa

recum pesimiste, un public 
destul de numeros, cifrat la 
aproximativ 5000 de specta
tori, a fost prezent luni la 
Center Arena pentru a urmări 
evoluțiile din prima zi ale 
participanților la cea de-a 
XX-a ediție a campionatelor 
mondiale de gimnastică. Și nu 
s-ar putea spune că cei care 
au ținut să asiste la prezen
tarea exercițiilor impuse de

iat cu scorul de 33—12 tn favoarea 
gazdelor.

TENIS DE MASA • In campio
natele internaționale ale Franței, 
disputate la Evry, probele pe e- 
chlpe au revenit formațiilor se
cunde ale R.P. Chineze, Învingă
toare tn finale asupra primelor 
garnituri ale aceleiași țări. Spor
tivii chinezi au ciștigat și patru 
dintre probele individuale: simplu 
bărbați: Wang Hulyuan; simplu 
femei: Tlan Jln: dublu bărbați: 
Xle Salke. Shen Hia; dublu mixt: 
Wang Yanshen. Xle Chinylng. La 
dublu femei a ciștigat perechea 
sud-coreeană Sooja Lee, Kyln 
Klm.

ȘAH • Turneul internațional 
feminin de la Bad Kissinger 
(R.F. Germania) a fost cîștlgat 
de campioana mondială Mala Cl- 
burdanldze (U.R.S.S.). care a 
terminat neînvinsă concursul to- 
tallzînd 9'/î p din 11 posibile. Pe 
locul doi, cu 8 p. s-a clasat 
Zsusza VerBczy (Ungaria). • tn 
turneul Internațional de la Bra
tislava, după 12 runde, conduce 
marele maestru cehoslovac Smej- 
kal, cu 7Vî P. urmat de Ftacnik 
(Cehoslovacia) șl Dobosz (Polo
nia) — cite 7 p (1). Holmov 
(U.R.S.S.) — 6 p (1) etc.

SCHI • Proba masculină de 
15 km din cadrul -concursului in
ternațional de schl-fond de la 
Hamar (Norvegia) a revenit 
sportivului norvegian Oddvar 
Braa, cu timpul de 42:13. urmat 
de compatriotul său Per Aaland 
— 42:21 și suedezul Thomas
Wassberg — 42:30.

SCHIORII DIN NOU ÎN URMĂRIREA
„CUPEI MONDIALE"

Apropierea Jocurilor Olim
pice de iarnă de la Lake Pla
cid nu poate anula interesul 
pe care — de vreo 12 ani, din 
1967, cînd au fost inaugurate 
— iubitorii schiului îl mani
festă pentru întrecerile pasio
nante ale „Cupei mondiale”, 
un fel de turneu perpetuu pe 
pistele de schi din lumea În
treagă.

Ediția actuală debutează chiar 
azi, in Franța, la Val d’Isere, 
cu o probă feminină de cobo- 
rîre. în aceeași stațiune de 
baștină a surorilor Goitschell a- 
par, vineri, pentru prima oară, 
șl bărbații, angajați inițial tot 
într-o cursă de cobOrire. Apoi, 
săptămînal. drumurile cohorte
lor de schioare se despart, se 
bifurcă și se reîntîlnesc doar 
rareori, cu cele ale grupului 
masiv de schiori. Oricum, însă, 
itinerarele lor trec succesiv prin 
Italia, Austria, R. F. Germania, 
Elveția, S.U.A.. Canada, pentru 
a se întoarce în final în Eu
ropa, într-o nouă reuniune co
mună, în stațiunea austriacă 
Saalbach, la jumătatea lunii 
martie 1980. Firește că progra
mul prevede o întrerupere de 
la sfîrșitul lui ianuarie pînă la 
sfîrșitul lui februarie 1980, pen
tru a lăsa suficient timp can- 
didaților olimpici să se pregă
tească în vederea întrecerilor

GIMNASTICĂ
către echipele masculine au 
avut ce regreta. Dimpotrivă, 
ni se pare că spectacolul spor
tiv a atins un nivel destul de 
ridicat, multe din execuții 
fiind răsplătite atît cu note 
foarte mari, cit și cu ropote 
de aplauze. Printre cei care 
au captat interesul și atenția 
spectatorilor s-a aflat și mul
tiplul nostru campion Dan 
Grecu, a cărui evoluție la i- 
nele a fost, intr-adevăr, de 
clasă mondială. Confirmînd 
valoarea sa ridicată la acest 
aparat^ Dan Grecu ne-a oferit 
o execuție caracterizată prin 
amplitudine, siguranță și pre
cizie, fiecare mișcare dovedind 
măiestria și virtuozitatea cam
pionului nostru. Iar brigada 
internațională de arbitraj a 
răsplătit și ea, cu o notă pe 
măsură, valoroasa prestație a 
gimnastului român : 9,80. Do
rim cu toții ca miercuri, la li
ber alese. Daa Grecu să evo
lueze la ■ același nivel, pentru 
că numai astfel el va putea 
aspira la una din medaliile ce 
se vor decerna la inele.

Vorbind despre evoluțiile 
din prima zi ale gimnaștiloc 
noștri, este necesar să subli
niem că întreaga echipă a a- 
vut, în general, prestații bune, 
foarte aproape de valoarea 
maximă pe care le-o cunoaș
tem. Celălalt campion absolut 
al țării noastre, Kurt Szilțer. 
a obținut 9,70 la bară fixă și 
9,60 la inele, în timp ce Ion 
Checicheș, campionul mondial 
universitar din Mexic, a fost 
notat cu 9,70 ia sol, notă pe 
care a obținut-o și Nicolae 
Oprescu la inele. în compara
ție cu campionatele mondiale

• ANGLIA (et. 18) : Bolton — 
Bristol 1—1 ; Brighton — Derby
2—0 ; Coventry — Ipswich 4—1 ; 
Leeds United — Crystal Palace
1— 0 ; Liverpool — Middlesbrough 
4—0 ; Manchester City — Wolver
hampton 2—3 ; Norwich — Aston 
Villa 1—1 ; Nottingham Forest — 
Arsenal 1—1 ; Southampton — 
Stoke 3—1 ; Tottenham — Man
chester United 1—2 ; West Brom
wich — Everton 1—1. tn clasa
ment, Manchester United — 25 p, 
Liverpool — 24 p șl Crystal Pa
lace — 21 p.
• ELVEȚIA (et. 14): Lugano — 

Chiasso 0—0, Lucerna — Gras
shoppers ZUrlch 1—1, Neuchatel
— Chenols 3—1, St. Gall — 
Lausanne 1—0. Servette Geneva
— Chaux de Fonds 4—0, F.C. Ba
sel — Sion 1—2, F.C. ZUrlch — 
Young Boys Berna 4—1. Clasa
ment : 1. Grasshoppers — 21 p, 
2. F.C. ZUrlch — 21 p. 3. Servette
— 19 o.
• POLONIA (et. 15) : GKS Ka

towice — LKS Lodz 1—0, Arka 
Gdynia — Slask Wroclaw 2—1, 
Szombierki Bytom — Legla Var
șovia 5—0. Zaglemble Sosnowlec
— Wisla Cracovia 3—1. Odra O- 
pole — Gornlk Zabrze 1—0. Stal 
Mielec — Ruch Chorzow 0—0. 
Lech Poznan — Polonia Bytom
2— 1, Widzew Lodz — Zawlsza
3— 1. La încheierea turului, pe 
primul loc al clasamentului se 

de la White Face, în apropiere 
de Lake Placid.

Formula de disputare a ai 
cestei noi ediții a „Cupei mon
diale" urmează o schemă di
ferită de cea a anilor trccuți. 
în programul masculin figu
rează 7 coborî ri, 8 slalomuri 
speciale, 8 slalomuri uriașe, * 
combinate alpine și un slalom 
paralel (contând doar pentr» 
clasamentul pe națiuni). Con
comitent, programul feminin • 
compus din 7 coborîri, 9 sla
lomuri speciale, 8 slalomuri u- 
riașe, 4 combinate și un slalom 
paralel. Puncte se acordă pri
milor 15 clasați (față de doar 
10 în trecutele ediții).

Menținerea în program a 
combinatei alpine — supusă a- 
desea criticii — este justificată 
de federația internațională prin 
dorința de a păstra tradiția șl 
caracterul ecletic al concurenți- 
lor, împiedicînd, în același timp, 
instaurarea unei prea stricta 
specializări.

Cine vor fi cîștigătorii nott 
ediții a „Cupei mondiale"? 
Greu de presupus, nu numai 
din cauza asaltului viguros al 
tineretului, cit mai ales din 
pricina strategiei generale dife
rite cu care este abordată com
petiția în condițiile interludiu- 
lui olimpic de la Lake Placid, 
care impune prudență și o altă 
eșalonare a pregătirilor.

de anul trecut, de la Stras
bourg, echipa noastră totali
zează la impuse un punctaj 
superior cu 4,80 p, dar se afla 
tot pe locul 7, la numai două 
zecimi de echipa Ungariei.

Revelația primei zile a a- 
cestor mondiale o reprezintă 
echipa R.P. Chineze, a cărei 
evoluție de ansamblu a foot 
unanim apreciată de specialiști 
și spectatori. Aceștia din ur
mă și-au exprimat nemulțu
mirea față de unele note acor
date gimnaștilor chinezi, soco- 
tindu-le sub nivelul execu
țiilor.

în ce privește lupta pentru 
primele locuri, echipa U.R.S.S. 
a luat, după opinia noastră, 
un avans apreciabil, avind 
cele mai mari șanse de a cu
ceri titlul. Pe locurile urmă
toare Japonia și S.U.A., iar 
R.D. Germană trece pentru 
prima oară" în ultimii ani pe 
poziția a patra. Gimnaștii so
vietici au pregătit temeinic e- 
xercițiile impuse’ și au rea
lizat aici cu 6 puncte mal 
mult decît cu un an în urmă, 
la Strasbourg. Iată, dealt
fel, clasamentul individual și 
pe echipe după prezentarea 
exercițiilor impuse : indivi
dual — Aleksandr Ditiatin 
(U.R.S.S.) 58,90, Bart Conner 
(S.U.A.) 53,75, Kurt Thomas 
(S.U.A.) 58,70, Aleksandr Tka- 
cev (U.R.S.S.) 58,65, Roland
Bruckner (R.D.G.) și Vladimir 
Markelov (U.R.S.S.) 58,40 ; e- 
chipe : U.R.S.S. 293,00, Japonia 
290,60, S.U.A. 289,85, R. D. 
Germană 289,75, R. P. Chineză
289.45, Ungaria 284,15, Româ
nia 283,95, R. F. Germania
283.45, Canada 282,00, Bulgaria 
281,90, Elveția 281,55, Ceho
slovacia 281,35.

află echipa Szomblerkl Bytom,' 
cu 21 p, urmată de formațllla 
Slask Wroclaw — 20 p șl Wisla 
Cracovia — 17 p.
• spania (et. 12) : Valencia

— Espanol 5—1, Vallecano — A- 
thietlc Bilbao 2—1, C.F. Barce
lona — Las Palmas 1—0, Al- 
melra — Atletico Madrid 2—1, 
Zaragoza — Sevilla 1—0, Beția 
Sevilla — Malaga 2—1, Salaman
ca — Gijon 0—1, Real Socledad
— Hercules Alicante 1—1, Real 
Madrid — Burgos 2—1. Clasa
ment : 1. Real Socledad — 19 p, 
2. Real Madrid — 19 p, 3. Gllon
— 18 p.
• FRANȚA (et. 19) : Stras

bourg — Nisa 2—3, Laval — So- 
chaux 3—3, Monaco — Valenci
ennes 0—1, Brest — Lyon 5—1, 
Lens — Lille 5—3, Nîmes — An
gers 1—1, Nantes — Marsilia 4—L 
Clasament : 1. Monaco — 29 p, 
2. Nantes — 27 p, 3. St. Etienne
— 25 p (un joc mal puțin).
• ungaria (et. 14) : Pecs — 

Dunaujvaros 2—2, Tatabanya — 
Zalaegerszeg 1—1, Raba Eto — 
Vasas 1—1, Debrecen — Bekes- 
csaba 2—2, Honved — MTK 3—2, 
Ferencvaros — Dlosgyor 3—1. Vi
deoton — Volan 2—1, Ujpesti 
Dozsa — Szekesfehervar 6—1. 
Clasament : 1. Honved — 20 p, 
s. Ferencvaros — 19 p. 3. Video
ton — 19 p.

Pentru


