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Lucrările primei ședințe 

de ieri a Congresului
Vineri dimineață au fost re

luate. in plen, luerările celui 
de-al II-lea Congres al Fron
tului Democrației și Unității 
Socialiste.

Intrarea in sala Congresului 
a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, a celorlalți tovarăși 
drn conducerea partidului și 
Altului, este salutată de cei 
prezenți. delegați și invitați, cu 
vii și îndelungi aplauze. S-a 
scandat cu însuflețire
„Ceaușescu — P.C.R.",
„Ceaușescu și poporul", parti- 
clpanții la Congres dind, din 
nou. glas sentimentelor de 
înaltă prețuire, de profundă 
dragoste pe care întreaga noas
tră națiune le nutrește față de 
secretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Tovarășa Tamara Dobrin, 
care a condus prima ședință, a 
anunțat că pe adresa Congre
sului Frontului Democrației și 
Unității Socialiste au sosit te
legrame din partea a numeroa
se colective de oameni ai mun
cii din unități industriale și dc 
construcții, din unități agricole 
ș: de transporturi, din toate or
ganizațiile și instituțiile compo
nente ale Frontului Democra
ției și Unității Socialiste, a Or
ganizațiilor Democrației și Uni
tății Socialiste, din partea unor 
personalități de frunte ale vie
ții noastre economice, științi
fice și culturale. In telegrame 
se exprimă hotărirea fermă a 
oamenilor muncii români, ma
ghiari, germani și de alte na
ționalități de a milita neabătut 
pentru înfăptuirea exemplară a 
prevederilor Congresului al 
XII-lea al partidului, menite 
să asigure dezvoltarea multila
terală a patriei, ridicarea 
României socialiste pe noi 
culmi de progres și civilizație, 

în cursul zilei de vineri di
mineață, în cadrul dezbaterilor 
generale. au luat cuvintul : 
â^udae Mihalache, delegat al 
^^Kicipiului București, Ana 
^Frnpșan, delegată a Consiliu
lui Național al Femeilor, 
Ghcorghe Radu, delegat al 
UNCAP.

Adoptarea documentelor Congresului și alegerea 

noului Consiliu Național al F. D. U. S.

Congresul a aprobai apoi 
Ranortul Comisiei de validare, 
prezentat de tovarășul Petru 
Enarhe, delegat al organizației 
județene Iași, și a validat in 
unanimitate mandatele celor 
2 850 de delegați, din care 2 220 
delegați aleși la conferințele 
județene și a municipiului 
București și 630 delegați de
semnați de toate organizațiile 
componente ale Frontului De
mocrației și Unității Socialiste.

în continuare a luat cuvin
tul Iuiia Bonțu, delegat al ju
dețului Teleorman.

BIROUL EXECUTIV

AL CONSILIULUI NATIONAL AL FRONTULUI

DEMOCRAȚIEI Șl UNITĂȚII SOCIALISTE

Președintele Frontului Democrației și Unității 
Socialiste, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU

Președinte executiv al Consiliului Național al Frontului 
Democrației și Unității Socialiste — Tamara Maria Dobrin

Prim-vicepreședinte al Consiliului Național al Frontului 
Democrației și Unității Socialiste — Ștefan Voitec

Vicepreședinți ai Consiliului Național — Constantin Arseni, 
Mihai Burcă, Eduard Eisenburger, Ana Mureșan, Ghearghe 
Petrescu, Iosif Uglar

Secretari ai Consiliului Național - Trandafir Cocârlâ, Au
rel Duma, Stan Soare

Membri - Radu Beligon, Doina Benea, Maria Bobu, Pe
tre Brâncuși, Nicu Ceaușescu, Cornelia Filipaș, Mihai Gere, 
Nicolae Giosan, Gheorghe Gomoiu, Pantelimon Găvănescu, 
Ion Irimescu, Vasile Marin, George Macovescu, Eugenia 
Măndiță, Andrei Neagu, Ion Sasu, loan Ursu.

(Continuare in nat). 2-3)

După pauză, lucrările Con
gresului au fost conduse de 
tovarășul Iosif Uglar, care a a- 
nunțat că pentru plenul Con
gresului și in cadrul comisiilor 
s-au înscris la cuvini un număr 
dc 632 delegați și invitați, din 
care au luat cuvintul 37 to
varăși in plen. 214 în comisiile 
de lucru și 21 la Conferința pe 
tară a Organizațiilor Democra
ției și Unității Socialiste de a- 
legere a Comitetului Central, 
in total 272 persoane. Aprcciin- 
du-se că tovarășii care au luat 
cuvintul reprezintă principalele 
domenii de activitate și că au 
tratai în mod cuprinzător pro
blemele economice, cultural- 
științificc și sociale care intră 
in sfera de preocupări a Fron
tului Democrației și Unității 
Socialiste, la propunerea prezi
diului s-a aprobat sistarea dis
cuțiilor. Tovarășii înscriși 
care nu au luat cuvintul ur
mează să depună textele inter
vențiilor la secretariat.

In continuare, președintele 
ședinței a spus :

„Inlrucit la baza întregii ac
tivități a Frontului Democrației 
și Unității Socialiste stă linia 
politică internă și internaționa
lă a Partidului Comunist 
Român, propunem Congresului 
nostru să-și exprime acordul 
deplin și să-și însușească întru 
totul ca documente pro
gramatice ale Frontului 
Democrației și Unității Socia
liste, care vor orienta întreaga 
activitate de viitor, Directivele 
cu privire la dezvoltarea eco- 
nomico-socială a României in 
perioada 1981—1985 și orientă
rile pină in 1990, precum și 
programele de directivă cu pri
vire la dezvoltarea științei și e- 
uergiei pentru perioada 1981 — 
1990 și liniile directoare pină in 
2 0O0 la dezvoltarea eeonomico- 
socială a țării in profil teri
torial și la ridicarea nivelului 
de trai al oamenilor muncii și 
a calității vieții in cursul cin
cinalului viitor, documente ela
borate și aprobate de Congresul 
al XII-lea al Partidului Comu
nist Român, forța politică con - 
ducătoare a națiunii noa.tre 
socialiste".

Supusă votului, propunerea a 
lost adoptată in unanimitate. 
Congresul al II-lea al Fron
tului Democrației și Unității 
Socialiste declarindu-și, astfel, 
întreaga adeziune la documen
tele adoptate de Congresul al 
XII-lea al Partidului Comunist 
Român și exprimindu-și hotă
rirea să acționeze neabătut 
pentru unirea energiilor între
gului popor în vederea transpu
nerii lor in viață.

Au fost, apoi, supuse aprobă
rii documentele dezbătute dc 
Congres.

Congresul a aprobat in una
nimitate dc voturi raportul și 
activitatea desfășurată de Con
siliul Național al Frontului 
Democrației și Unității Socialis
te, de la Congresul I și pină 
in prezent.

A fost aprobat, in unanimita
te. Programul de măsuri pen
tru organizarea și desfășurarea 
alegerilor generale de deputați 
in Marea Adunare Națională și 
in consiliile populare.

Delegații la Congres au apro
bat, cu unanimitate de voturi. 
Manifestul Frontului Democra
ției și Unității Socialiste pentru 
campania electorală în alegeri
le generale de deputați pentru 
Marea Adunare Națională și 
pentru consiliile populare, care 
urmează să fie dai publicității.

Au fost aprobate în unanimi
tate unele modificări ale Statu
tului Frontului Democrației și 
Unității Socialiste.

Congresul a votat in unani
mitate propunerea ca proiectul 
de Rezoluție a Congresului al 
II-lea al Frontului Democrației 
și Unității Socialiste să fie de
finitivat dc Consiliul Național 
ce va fi ales, pe baza exami
nării propunerilor și observații
lor făcute dc delegați.

Congresul a trecui, apoi, la 
alegerea președintelui Frontului 
Democrației și Unității Socialis
te.

Exprimind voința unanimă a 
tuturor delegaților la cel de-al 
II-lea Congres al Frontului De
mocrației ți Unității Socialiste, 
a întregului nostru popor, to
varășul Ștefan Voitec a propus 
realegerea in funcția de pre
ședinte al Frontului Democra
ției ți Unității Socialiste pe 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România.

Propunerea a fost primită cu 
mare entuziasm, cu deosebită 
însuflețire, cu deplină satisfac
ție de toți participanții la 
Congres.
Delegații au reales, într-o 

impresionantă unanimitate, pe 
tovarășul Nicolae Ceaușescu în 
funcția de președinte al Fron
tului Democrației șî Unității 
Socialiste.

întreaga asistență. în picioa
re, aplaudă cu insuflețire, ova
ționează îndelung pe secretarul 
general al partidului, preșe
dintele țării, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, dind astfel glas sen
timentelor de înaltă prețuire, 
de profundă dragoste pe care 
întreaga noastră națiune le nu-

IConiinuare în duo 2-3)

Sub

COMPETIȚII
Zăpada căzută din abunden

ță a declanșat numeroase com
petiții și festivaluri sportive de 
iarnă, care s-au- desfășurat în 
toate județele țării, sub egida 
„Daciadei albe". Iată cîteva re
latări, din numeroasele cores
pondențe pe această temă so
site în ultima vreme la redac
ție :

• IN ORGANIZAREA COEFS 
Curtea dc Argeș și a asociației 
sportive din Valea lașului s-a 
desfășurat, in această comună, 
„Carnavalul zăpezii" la schi și 
săniuțe. Au participat sute de 
sportivi de toate virstcle. In 
afară de concursuri, au avut 
loc demonstrații la schi și

egida „DAC IADEI

PE ZĂPADA SI9
jocuri distractive, întregul car
naval încheindu-se cu un foc 
de tabără și joc de artificii 
etc. Printre eîștigători s-au nu
mărat Eoredana Dumitrescu, 
Ionela Hristea, Ion Cipilică și 
Angheluș Stoicescu (la sanie), 
Daniela Petrescu. Valentin Che- 
fani, Teodora Elpepe și Petre 
Berevoieseu (la schi). (C. STE- 
IlESCU).
• LA CARANSEBEȘ, sub egi

da ..Daciadei" a fost organizat 
festivalul „Bucuria zăpezii", la 
care au luat parte peste 1009 
de elevi ai școlilor generale, 
întrecerile au avut loc pe dea
lurile din împrejurimi, consti
tuind faza orășenească a „Da-

ALBE"

PE GHEATĂ
ciadei" de iarnă. Iată ciștigâ- 
torii : sanie — Mihaela Mărțui- 
că, Simona Popescu, Petru Bal- 
dovina și Adrian Cristescu : 
schi — Mariana Jilan și Sorin 
Puiulescu. (N. MAGDA).

• TRADIȚIONALA „CUPA 
ELORE". care se desfășoară în 
fiecare an într-unul' din satele 
harghitene, a fost găzduită de 
această dată de comuna Suseni. 
Au participat nouă echipe de 
hochei din Ciumani, Dânești, 
Lăzarea, Mădăraș, Remetea, 
Sindoniinic, Cirța, Joseni și din 
comuna gazdă. în acest an, tro
feul a revenit echipei din Jo
seni. urmată de cele din Ciu
mani și Suseni. (V. PAȘCANU).

Campionatul național de baschet feminin

RAPID ȘI-A ASIGURAT LOCUL SECUND
BRAȘOV, 18 (prin telefon). 

Deși rezultatul final nu lasă 
să se întrevadă acest lucru, 
meciul dintre echipele Rapid 
și Voința București. desfășu
rat vineri seara în Sala spor
turilor din localitate, a prile
juit o dispută atractivă prin e- 
voluția scorului. Partida a fost 
dominată la început de 
sportivele de la Voința 
(18—10 în min. 11), apoi 
feroviarele au pus stă- 
pînire pe joc (24—22 în min. 
18), însă finalul reprizei a a- 
parținut tot Voinței. La relua
re. absența Alexandrei Heghe- 
duș (accidentată din min. 5) 
s-a făcut tot mai mult simțită 
în jocul Voinței, în vreme ce 

Ia Rapid acțiunile au devenit 
din ce în ce mai legate, mai 
precise și mai eficiente (Rodica 
Barta și Ștefania Basarabia au 
fost două plăcute surprize), 
astfel că treptat Rapidul s-a 
impus și, din minutul 30, s-a 
distanțat decisiv, obținînd vic
toria cu 83—64 (28—33). cu care 
și-a asigurat locul secund.

Au înscris : Bădinici 23. Bar
ta 19, Chiraleu 17. Basarabia 
16, Gherghișan 4, Cernat 2, Csi- 
kos 2, respectiv Borș 32, To- 
mescu 14, Popescu 8, Soare 8. 
Ungureanu 2. Au arbitrat D. 
Crăciun și F. Baloșescu.

în joc neoficial, Politehnica 
C.S.Ș. 2 București — Selecțio
nata divizionară 61—69 (36—46).
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Lucrările primei ședințe
(Urmare din pag l)

în numele Consiliului Națio
nal pentru Educație Fizică și 
Sport, al întregii mișcări spor
tive românești, exprimăm pro
funda adeziune față de măsu
rile inițiate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu privind 
creșterea rolului Frontului De
mocrației și Unității Socialiste 
în viața politică a țării, a sub
liniat in cuvîntul său tovarășul 
Emil Drăgănescu, delegat al 
C.N.E.F.S. întreaga mișcare 
sportivă susține din adîncul 
inimii toate aceste măsuri care 
se înscriu în amplul proces de 
dezvoltare neîntreruptă a de
mocrației socialiste din țara 
noastră și se angajează să ac
ționeze cu un înalt spirit de 
responsabilitate, cu toată dă
ruirea, pentru îndeplinirea e- 
xemplară a sarcinilor trasate 
de partid.

Prețioasele îndrumări date 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
pentru creșterea calității vieții
— a spus în continuare vorbi
torul — contribuie permanent 
la valorificarea din plin a con
dițiilor minunate create de 
partid și de stat pentru con
tinua dezvoltare și afirmare a 
sportului românesc. Pe această 
linie se înscrie „Daciada", am
pla competiție polisportivă cu 
caracter național organizată 
din inițiativa tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. Prima edi
ție a reunit la întrecerile sale 
peste 8 milioane de cetățeni, 
în cea mai mare parte tineri 
și tinere, de la orașe și sate
— români, maghiari, germani 
și de alte naționalități. între
cerile celei de a II-a ediții, 
aflată în plină desfășurare, vor 
depăși în amploare și calitate 
pe cele ale primei ediții, dc- 
monstrînd că „Daciada" va de
veni, așa cum cere secretarul 
general al partidului, o adevă
rată olimpiadă a sportului 
românesc. La rîndul lor, spor
tivii români de performanță 
obțin succese de prestigiu, re
prezintă culorile patriei cu 
cinste și demnitate. în ultimii 
ani, România ocupă în clasa
mentele mondiale și europene 
locul al V-lea în lume. Sin-

de ieri a Congresului
tem — în același timp — con- 
știenți că în activitatea sporti
vă de masă și de performanță 
există încă multe lipsuri și 
neajunsuri, care pot și trebuie 
să fie înlăturate,

în încheiere, vorbitorul a 
spus : Prin traducerea în viață 
a propunerilor tovarășului 
Nicolae Ceaușescu cu privire 
la creșterea rolului Frontului 
Democrației și Unității Socia
liste în viața politică a țării 
și îmbunătățirea organizării 
sale, mișcarea sportivă din 
țara noastră va putea acționa 
mai bine și mai eficient pen
tru punerea în valoare a po
tențialului uman și material de 
care dispune sportul româ
nesc. Vom asigura participarea 
activă și nemijlocită a maselor 
largi de sportivi la înfăptuirea 
politicii generale de dezvoltare 
economico-socială a țării; ne 
vom face un titlu de onoare 
în a contribui prin succesele 
obținute în întîlnirile interțări 
la sporirea înaltului prestigiu 
de care se bucură România 
socialistă pe plan interna
țional.

Au luat apoi cuvîntul 
Eduard Eisenburger, delegat al 
Consiliului oamenilor muncii 
de naționalitate germană. Ioa
na Zainea, delegat al județului 
Brăila, Pantelimon Găvănescu, 
delegat al U.T.C., general-loco
tenent Gheorghe Gomoiu, de
legat al Ministerului Anărării 
Naționale, Aurica Popa, delegat 
al județului Vrancea, Emeric 
Bencze, delegat al județului 
Satu Mare, Iosif Tripșa, dele
gat al Consiliului Național 
al Inginerilor și Tehnicienilor, 
Ileana Colesnieescu, delegat al 
județului Tulcea, Petre Brân- 
cuși, delegat al Uniunii Com
pozitorilor, Maria Dringă, de
legat al județului Brașov, pa
triarhul Justin Moisescu, dele
gat al Bisericii Ortodoxe Ro
mâne, Viorel Mărginean, dele • 
gat al Uniunii Artiștilor Plas
tici, Dumitru Marica, delegat 
al județului Cluj, Milan Iova- 
novici, delegat al Consiliului 
oamenilor muncii de naționali
tate sirbă din județul Timiș, 
Florica Toma, delegat al jude
țului Iași.

Adoptarea documentelor și alegerea noului Consiliu National
(Urmare din pag. I) 

trește față de cel mai iubit fiu 
ăl poporului nostru, cel ce și-a 
consacrat și își consacră întrea
ga putere de muncă, întreaga 
viață, progresului, bunăstării 
și fericirii patriei noastre so
cialiste, înfăptuirii idealurilor 
de libertate, dreptate, pace, în
țelegere și colaborare ale în
tregii umanități. Se scandează 
eu emoție cuvintele devenite 
simbol al unității de monolit a 
poporului in jurul partidului, 
al secretarului său general, 
„Ceaușescu — P. C. R.“. 
„Ceaușescu și poporul". Cei 
prezenți exprimă, intr-un sin
gur glas, voința unanimă a tu
turor oamenilor muncii — ro
mâni, maghiari, germani și de 
alte naționalități —, muncitori, 
țărani, intelectuali, tineri și 
vîrstnici — uniți in Frontul 
Democrației și Unității Socia
liste — de a milita eu abnega
ție pentru realizarea marilor o- 
biective ale Congresului al XII- 
lea al partidului de edificare 
pe pămintul patriei a societății 
socialiste și comuniste.

în continuarea lucrărilor, lu- 
înd cuvintul pentru a prezen
ta, din partea Comisiei de pro
puneri, propunerile de candi
dați pentru Consiliul Național 
al Frontului Democrației și U- 
nității Socialiste, tovarășul Miu 
Dobrescu a spus :

„Cu cea mai profundă convin
gere că exprim sentimentele 
dumneavoastră, ale întregului 
nostru popor, îmi îndeplinesc o 
sarcină de cea mai aleasă cinste

și onoare, aceea de a propune 
în Consiliul Național al Fron
tului Democrației și Unității 
Socialiste pe cel mai iubit fiu 
al națiunii noastre, secretarul 
genera! al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu".

Se aplaudă cu însuflețire, 
întreaga sală scandează 
„Ceaușescu — P. C. R.”, 
„Ceaușescu si poporul".

Se dă astfel, incă o dată, glas 
sentimentelor de deosebită sti
mă, de înaltă prețuire pe care 
delegații la Congres, întregul 
nostru popor Ie nutresc față de 
secretarul general al Partidului.

Sini prezentate in continuare 
celelalte propuneri dc candi
dați.

Congresul a ales, în unani
mitate, noul Consiliu Național 
al Frontului Democrației și

Unității Socialiste, alcătuit din 
537 de membri.

Ședința de incheiere a Con
gresului Frontului Democrați
ei și Unității Socialiste a fost 
prezidată de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

In cadrul ședinței au fost 
prezentate rezultatele primei 
ședințe plenare a Consiliului 
Național.

In încheierea lucrărilor u luat 
cuvintul tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretar general 
al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socia
liste România, președintele 
Frontului Democrației și Uni
tății Socialiste.

Cuvintele rostite de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu de la inalta 
tribună a acestui adevărat fo
rum al Întregii noastre nați
uni, îndemnurile sale înflăcă
rate, au fost urmărite cu deo
sebită atenție, cu deplină sa
tisfacție de cei prezenți, fiind 
subliniate cu puternice aplau
ze și ovații. S-a scandat înde
lung „Ceaușescu — F.C.R.".
„Ceaușescu și poporul", 
„Ceaușescu — România".

Din nou, delegații — repre
zentanți ai tuturor categoriilor 
sociale ale poporului nostru, 
indiferent de naționalitate — 
au exprimat mindria patriotică 
pentru că in fruntea partidului 
și statului se află bărbatul de 
omenie care și-a făcut un crez 
din înfăptuirea pe păminiul 
scump al patriei a celei mai 
drepte și umane societăți — 
societatea socialistă și comunis
tă.

Prin întreaga sa desfășurare, 
prin importantele documente 
adoptate, acest forum al între
gului nostru popor a demons
trat democratismul profund al 
societății noastre socialiste, 
participarea directă a oamenilor 
muncii la elaborarea și trans
punerea în fapt a politicii in
terne și externe a partidului și 
statului nostru, voința întregii 
națiuni de a milita pentru ri
dicarea pe noi culmi de civi
lizație și progres a patriei noas
tre, pentru apărarea libertății, 
independenței și suveranității 
naționale a României socialiste.

Lucrările Congresului se în
cheie. In sală se revarsă acor
durile inălțătoare ale cintecu- 
lui scump inimilor noastre : 
„E scris pc tricolor Unire".

Cei prezenți intonează ulti
mele versuri ale acestui cintec 
încărcat de istorie și de noua 
strălucire a prezentului socia
list. Aplauzele din Sala Pala
tului Însoțesc și subliniază par
că fiecare gind cuprins în vers:

Tu, Românie socialistă, 
In lume, mindră, vei sui... 
In eră nouă, comunistă, 
Etern, etern, vei dăinui !
Cin tecul ,.E scris pe tricolor 

unire" devine, la propunerea 
președintelui Frontului Demo
crației și Unității Socialiste, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
prin voința unanimă a F.D.U.S. 
Imn. Imn ai marelui front ! 
Imn al Unității și Democrației 
Socialiste !

Peste patria noastră socialis
tă flutură, in libertate și dem
nitate, tricolorul nostru neîn
vins, căruia Imnul „E scris pe 
tricolor Unire" îi sporește, din 
aceste momente, pașnica și 
mindra unduire roș-galbcn-al- 
bastră.

PLENARA CONSILIULUI NAȚIONAL AL FRONTULUI
DEMOCRAȚIEI SI UNITATII SOCIALISTE>

tovarășului
Ceaușescu, secretar 
al Partidului Co- 
Român, 

Socialiste 
președintele 

Democrației și

Din partea Consiliului Națio
nal pentru Educație Fizică și 
Sport au fost aleși în Consi
liul Național al Frontului De
mocrației și Unității Socialiste 
următorii tovarăși : Emil Dră
gănescu — ministrul turismu
lui și sportului, Ion Rinderiu 
— prim-vicepreședinte al 
C.J.E.F.S. Dolj, Lia Manoliu — 
Vicepreședinte al Consiliului 
Național pentru Educație Fizi
că și Sport, Dumitru Ivan — 
prim-vicepreședinte al C.J.E.F.S. 
Constanța, Mihai Grigoraș — 
prim-vicepreședinte al C.J.E.F.S. 
Bacău.

Sub președinția 
Nicolae ~ 
general 
monist 
Republicii 
ni a, 
lui ------------ .—
tații Socialiste, vineri Ia amia
ză au avut loc lucrările _ pri
mei plenare a Consiliului Na
țional al Frontului Democrației 
și Unității Socialiste.

Pe ordinea de zi a plenarei 
a figurat alegerea Biroului 
Executiv al Consiliului Națio
nal al F.D.U.S.

La propunerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, plenara a 
aprobat în unanimitate ca Bi
roul Executiv al Frontului 
Democrației și Unității Socialis
te să fie format din 29 dc 
membri.

De asemenea, plenara a a- 
probat in unanimitate 
nerile făcute în urma 
tării cu organizațiile - ,
nente ca din Biroul Executiv 
să facă parte președintele 
Frontului Democrației și Uni
tății Socialiste, să fie aleși un

Partidului 
președintele 

Româ- 
Frontu- 

Uni-

propu- 
consul- 
compo-
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executiv al Consi- 
. un 

al Consi- 
vicepre-

președinte 
liului Național al F.D.U.S., 
prim-vicepreședinte ' “
liului Național, șase . .
ședinți și trei secretari, care să 
intre, de asemenea, în compo
nența Biroului Executiv.

Plenara a aprobat apoi pro
punerile nominale pentru în
tregul Birou Executiv.

In încheierea lucrărilor 
plenarei, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a propus ca Biroul 
Executiv să constituie comisii
le de lucru — organizatorică, 
de propagandă, de știință și 
pentru problemele internațio
nale — și să treacă la organi
zarea activității acestora, ur- 
mind ca ele sâ fie supuse a- 
probării Consiliului Național la 
viitoarea ședință.

Plenara a aprobat, în unani
mitate, ace,tc propuneri.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
președintele Frontului Demo
crației și Unității Socialiste, a 
urat membrilor Consiliului Na
țional succes deplin in înde
plinirea sarcinilor de răspun
dere încredințate de Congres.

După primul concurs repu
blican de patinaj artistic, „Cupa 
României", desfășurat la Mier
curea Ciuc, patinatorii și pati
natoarele noastre au intrat in 
cea de a doua etapă de pregă
tire, caracterizată prin antrena
mente și mai intense. In peri
oada următoare, sportivii noștri 
se vor prezenta, mai intii, la 
un concurs international la Ka
towice, in Polonia, apoi la con
cursul international „Prietenia", 
găzduit în acest an de capitala 
R.D. Germane și, in continuare, 
la o competiție internațională 
in Bulgaria, la Sofia.

în fotografie, Mariana Chifti 
(Tractorul Brașov), o sportivă 
aflată intr-un real progres la 
figurile de școală.

Foto : Gh. ȘTEFÂNESCU

® CAMPION
SPECTACOL HOCHEISTIC 
DE CALITATE ÎN CAPITALA

Intîlnirea dintre echipa sovietică 
S.K. Uriski Kazan și selecționata 
Divizionară secundă a prilejuit 
unul dintre cele mai frumoase 
jocuri de hochei urmărite, în ul
timă vreme, pe patinoarul artifi
cial din parcul „23 August". Vic
toria a revenit oaspeților cu 6—4 
(3—0, 1—2, 3r—2) Ia capătul unei 
dispute extrem de echilibrate în 
care hotă rit oare au fost... primele 
minute ale partidei.

Hocheișii noștri au început me
ciul stăpiniți de o puternică emo
ție care i-a făcut să joace cris
pați și sportivii sovietici (Uriski 
este lideră in prima ligă și are 
mari șanse să promoveze în cam
pionatul de elită) au profitat și 
au înscris 3 goluri. Apoi jucătorii 
români și-au strîns rândurile și 
au început să acționeze din ce 
în ce mai bine, echilibrând situa
ția și dominînd chiar minute în 
șir.

Punctele au fost înscrise de 
Stoldin Sokolov, Kudriașov,
KahmaJulin și Bakarev, respectiv 
Prakab 2, Ioniță și Chiriță. S-au 
făcut remarcați Rahmalulin și 
Mihailov (ambii componenți ai 
formației de tineret a U.R.S.S., 
campioană mondială), Maslov și 
Nazarov de la Uriski, portarul 
Kelemen, fundașii I. Antal. Ioniță 
și Berdiiă linia de atefc Chiriță, 
Prakab, Gherghișan de la selec
ționata noastră A condus foarte 
bine Naum Reznikov (U.R.S.S.) 
ajutat de Gh. Mureșean u și R. 
Cristescu.

Astăzi și mîine (de la ora 17) 
hocheiștii de la Uriski vor evolua 
în compania jucătorilor din pija
ma noastră selecționată. k

Calin ANTONESCU

SURPRIZĂ ÎN ETAPA A il-a A
STRUCTORUL TIMIȘOARA (Dl
In sălile de sport din munici- lei

piile iași, Brașov, Craiova și „Cu
Arad au început. vineri după- mid
amiază, întîlnirile din cadrul ce- pari

tul

La m. ciuc UN ATRACTIV CONCURS
INTERNATIONAL DE PATINAJ VITEZĂ

Pista din Miercurea Ciuc va 
găzdui astăzi și mîine un in
teresant concurs de patinaj vi
teză, la care participă sportivi 
din R.D. Germană, R.P. Mon
golă, Polonia, Ungaria, Uniu
nea Sovietică și România.

La Miercurea Ciuc tempera
tura se menține scăzută, ceea 
ce a permis organizatorilor să 
pună la punct „inelul de ghea
ță". In programul de azi fi
gurează probele feminine de 
500 m și 1 500 m și cele mas
culine de 500 și 3 000 m. Dumi

nică au loc întrecerile la pro
bele de 1 000 și 3 000 m (fete), 
1500 și 5 000 m (băieți), alcă- 
tuindu-șe în final clasamente 
generale la poliatlonul mic.

Ion Opincariu, Mircea Vrin- 
ceanu, Tibor Kopacz, Cornel 
Munieanu, Niculae Jenei, Ag
nes Rusz, Teodor Faraoncanu, 
Arpad Szekely și ceilalți re
prezentanți ai cluburilor și a- 
sociațiilor noastre sportive vor 
avea de înfruntat adversari 
puternici, în compania cărora 
sperăm să obțină rezultate cit 
mai valoroase.
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Duminică, la Scheltendam 
(Olanda — România) și la Za
greb (Iugoslavia — Bulgaria), 
se încheie jocurile seriei a 2-a 
a grupei B din cadrul campio
natului european de tenis in
door. Cu victoria de joi asupra 
Olandei (cu 2—1, la Helsinki), 
echipa Finlandei și-a asigurat 
de pe acum locul întîi, obți- 
nind dreptul de a disputa tur
neul final al grupei cu câștigă
toarele celorlalte două serii.

Pentru tînăra echipă a țării 
noastre, infrîngcrea suferită la 
Focșani in fața rutinatei for
mații a Bulgariei înseamnă, 
pentru moment, pierderea pri
lejului (destul de favorabil, 
altfel) dc a promova în grupa 
de elită a campionatului conti
nental. Astfel, meciul ultim 
din Olanda nu ne mai poate 
oferi decît consolarea unei vic
torii de palmares.

Revenind la meciul de joi, 
din sala „Vrancca", sintem da
tori să subliniem două aspecte 
importante : L confirmarea 
calităților sportive ale adoles
centului Florin SeSărceanu 
(acum — o dată cu Ghenov — 
la al patrulea campion națio
nal străin învins in decurs de 
o lună !), căruia îi prevestim o 
frumoasă carieră' de tenisman ; 
2. fragilitatea lotului nostru, 
care „cu o singură floare", nu 
poate, firește, obține rezultatele 
așteptate. Această din urmă 
constatare se cuvine să fie în
tregită cu observația că în or
ganizarea, dirijarea și supra
vegherea programului lotului 
național se ivesc neconcordan- 
(e supărătoare. Putem accepta 
că improvizația de la dublu 
(Segărceanu — Bîrcu) a fost

impusă de necesități de mo
ment, dar nu putem înțelege 
nepregătirea (și absența de la 
Focșani) a unui cuplu specia
lizat. Putem accepta că în ca
riera unui sportiv apare și cite 
„o zi proastă", dar nu putem 
înțelege ca la Andrei Dîrzu o a- 
semenea împrejurare să fie 
determinată de lipsă de stăru
ință într-o pregătire sistemati
că, complexă, condusă după 
regulile perspectivei. Sintem 
de acord că întrecerile pe 
echipe nu reprezintă țelul ab
solut al tenisului nostru (care 
rămîne arena de manifestare a 
individualităților), dar cînd 
pornești la formarea unei e- 
chipe naționale (și încă una 
consecvent tinără), trebuie si 
judeci cu răspundere struc 
tura ei.

în primele zile ale lunii fe
bruarie, o nouă competiție pc 
echipe ne așteaptă : meciul cu 
Iugoslavia, de la Zagreb, în 
cadrul „Cupei Davis". Nici de 
xlata aceasta sarcina nu va fi 
cu nimic mai simplă !

Victor BĂNC1ULESCU
Rezultate înregistrate joi : 

grupa A, seria 1 : Anglia — 
Cehoslovacia 1—2 ; R.F. Ger
mania — Suedia 3—0 ; seria a 
2-a : Ungaria — Austria 2—1; 
U.R..S.S. — Franța 3—0 ; gru
pa B, seria 1 : Belgia — El
veția 2—1 ; Danemarca — Nor
vegia 2—1 ; seria a 3-a: Ita
lia — Spania 3—0.

Clasamentul seriei a 2--a din
grupa B :
1. Finlanda 4 3 1 3-4 6
2. Bulgaria 3 2 1 5—4 4
3. Olanda 3 1 2 5—4 2
4. România 3 1 2 4—5 2
5. Iugoslavia 3 1 2 2—7 2

• ■
Ce: ■
iK-
■ ■ -
nun

- -
Uxrv

. ...
seri.
Loz:
rs..

■

ban 
lirei 
?<•!-

miti
Bun

Și ■

Den
Stat
601 ■ 
prii 
ir.țe 
MA
MU



COMPETIȚII •
J

I

I DE LA F.R. FOTBAL
.TEA Șl MARINA POGOREVICI, 
✓uri in turneele principale 
ALULUI ȘAHIST VÎLCEAN"

I telefon). 
h“, ma- 
Ivergură, 
limee — 
Ieste 300 
I s-a în- 
llin suc- 
I bucură 
I în am- 
■interna- 
[t repre-

I ultimele I o serie 
Iru con- 
lale clă
ii plă în- 
[fășurate 
| Astfel,
I Victor 
runda a 
tundă a
I maestru 
lirîndu-și 
Iu Mitiai 
pici, iar 
lat, cu 
re ceie- 
I: Schin- 
Iscu — 
Ghindă,

Is tas z — 
ftefanov, 
knciu —

loc s-a [victor 
L din 11 
rmeazâ : 
pa, Ghi^ 
, Ghijp 
Kertesz,

C. Radulescu, Reicher, Biriescu, 
M. Chiricuță și Kapostasz 6 
puncte.

în turneul principal feminin, de 
asemenea, cu participare interna
țională, partidele centrale ale ul
timei runde au fost remize: Chiș 
— Pogorevici, Bogdan — Zlatano- 
va, i. Kuroesai — Grosz și Jur- 
cinska — Perevoznic.

Primul loc revine astfel, cam
pioanei de junioare a României, 
MARINA POGOREVICI, care, CU 
8’,a p din 11 posibile (neînvinsă), 
obține o excelentă performanță. 
Urmează în clasament: Emilia
Zlatanova Tfa Ilona Kuroesai, Lia 
Bogdan ri Gabriela Olt ea nu 7, 
Maria Grosz, Ana Jurcinska» 
Margareta Perevoznic, Emilia 
Chiș. Simona Mihai, Elena Râdu- 
canu 6V2, Mariana Bădici, Efeo- 
no-a Gogâlea, Rodica Reicher, 
Magdalena Kiss 6, Smaranda Boi- 
cu, Roxana Veniamin, Irina Ți- 
tron-Cohn, Doina Fenyvessi 6 
puncte. (La punctajul egal ordi
nea este dată conform coeficien
ților Bucholtz).

în încheiere se cuvine să evi
dențiem marele efort organizato
ric pe care l-au făcut C.J.E.F.S. 
Vile ea. Comisia județeană de șah 
(președinte prof. C. Rădulescu) 
și, mai ales, Asociația sportivă 
„Voința* Rm. Vîlcea (președinte, 
Ilie Pleșanu) care au asigurat 
condiții ireproșabile de desfășu
rare acestui adevărat festival 
șahlst.

T. NICOARĂ 
arbitru international
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COLUMBIA - SELECȚIONATA DIVIZIONARĂ 
A ROMÂNIEI 0-0

Următorul meci 11 fotbaliștilor noștri, cu Selecționata orașului Caii
BOGOTA, 18 (Agerpres). — 

în ultimul meci al turneului in
ternațional triunghiular de fot
bal desfășurat în Columbia, se
lecționata divizionară din Româ
nia a întîlnit la Caii reprezen
tativa Columbiei, cu care a ter
minat la egalitate : 0—0. Parti
da a fost urmărită de peste 
10 000 de spectatori.

Comentatorii posturilor de 
radio, care au transmis meciul, 
au apreciat jocul bun prestat 
de echipa română.

Selecționata română a aliniat 
următoarea formație : Iordache

(Cristian) — Negrilă, Ștefănes- 
cu, Sameș, Munteanu II, Dinu, 
Boloni, Bălăci, M. Rădueanu, 
Cămătaru, Doru Nicolae.

Reamintim că și celelalte 
două meciuri ale turneului s-au 
încheiat, de asemenea, la ega
litate : România — Ungaria 
2—2 ; Columbia — Ungaria 1—1 

în continuarea turneului din 
Columbia, fotbaliștii români 
vor întîlni selecționata orașu
lui Caii, alcătuită din jucători 
de la cluburile „America", de
ținătoarea titlului de campioa
nă a țării, și „Deportivo".

La reluarea activității, printre divizionarele AI-------------------------------
I CHIMIA Șl A PROPUS SĂ ÎNVEȚE
I CÎT MAI BINE JOCUL

IEI" LA HANDBAL FEMININ: CON- 
i PE MUREȘUL TG. MUREȘ (DIV. A)
Lpale) a 
pbal fe- 
tn treceri 
tnpiona-
B care 
etapă a 
e 10 di-

la mc-

| meci 
„Cupei 
trecut), 

fia A) 
perioare 
[ rapide 
ine pusă 
la Con- 

1(16-4).
6, 

■u 
■T zi- 
[ pentru 
Kereben- 
D. DIA-

Irogresul
Iu 16—15 
Itlla Za-
I plăcută, 
homente
I în joc
IA. Pro- 
periență, 
[minimă, 
paloare :

2. Du-
; Suhai 

|ru Tex-
C. Po

pescu și V. Ciucă (Timișoara). 
Hidrotehnica Constanta — Textila 
Buh uși 23—12 (1^—6).' Joc echili
brat pînă în min. 16. Constăn- 
țencele au preluat apoi inițiativa, 
ciștigînd detașat. Printre marca
toare : Frîncu 5, Dimofte 5, To
mes cu 4, Negru 4 pentru Hidro
tehnica Constanța ; Ciubotaru 5, 
Mihăilă w pentru Textila Buhuși. 
Au arbitrat R. Antochi si H. Bos- 
chrer (Brașov). (C. GRUIA — 
coresp).

Craiova, seria C. Universitatea 
Timișoara — Constructorul Hune
doara 19—9 (10—4). Constructorul 
Baia .Mare — TEROM Iași 16—9

Arad, seria D. Mureșul Tg. Mu
reș — Constructorul 1 Timișoara 
13—17 (6—6). Pretendentă la un
loc în Divizia A în ediția vii
toare a campionatului, echipa ti
mișoreană a oferit prima surpri
ză a zilei, învingînd pe merit pe 
adversara ei care activează în 
Divizia^ A Meciul a fost echilibrat 
doar pînă la pauză. Constructorul 
Timișoara, avind in Viorica Cojo- 
cărița o bună coordonatoare de 
joc, s-a impus net în partea a 
n-a a meciului. Printre marca
toare : Dudaș 4, Kiss 3, Dorgo 2, 
So 11 os i 2 pentru Mureșul ; Plavo- 
sin 4, Cojocărița 4, Mezei 4 pen
tru Constructorul Timișoara. Au 
arbitrat Th. Curelea și 1. Pâu- 
nescu (București). (loan IOANA 
— coresp.).

Competiția se încheie duminică.
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SI EXCURSII 
^peste noxore

NOI ȘANSE DE FRU
MOASE SATISFACȚII ! Se 
efectuează S extrageri cu 
un total d»2 75 numere ! 
ORICINE JOACA POATE 
OBȚINE:

• Autoturisme „Dacia 
1300* șl „Saoda 120 L* • 
Excursii in R.P. Bulgaria 
— Grecia, R.P. Bulgaria — 
Turcia sau In R.D. Ger
mană • Ciștiguri în bani 
de 25.000, 5.000 lei etc.

BILETELE DE 15 LEI 
PARTICIPA LA TOATE 
EXTRAGERILE !

CONSULTAȚI PROS
PECTUL TRAGERII ȘI 
PROCURAȚI DIN VREME 
BILETELE ! Agențiile Lo- 
to-Pronosport vă așteaptă 
pînă sîmbără 19 ianuarie.
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Cu un an în urmă, exact pe 
vremea aceasta. Chimia se pre
gătea, la Snagov, pentru un re
tur de cel puțin ÎS punete, ah- 
solut necesare pentru evitarea re
trogradării. „Ca să reușim să ne 
salvăm, spunea atunci antreno
rul Marcel Pigulea, va trebui să 
alergăm mai mult și mai repede 
decît media echipelor divizionare 
A. Este singura noastră șansa". 
Și „tactica alergării" s-a dovedit, 
după cum se știe, Inspirată, Chi
mia trecînd — e drept, nu Iară 
emoții — examenul de absolvire 
a campionatului, grație, in mare 
măsură, plusului de mișcare și 
de vigoare manifestate de jucă
torii săi.

în lama aceasta, la Govora, 
aproape de casă, dominanta in 
pregătire nu a mai fost alerga
rea. Echipa (ciștigînd o anumită 
experiență, omogenlzîndu-se mai 
bine in ansamblu și la adăpostul 
unei zestre de puncte oricum mai 
liniștitoare) și-a propus să pună 
accentul mai mult pe... fotbal. 
Așa se explică de ce ponderea 
în programul de instruire o au 
acum exercițiile eu balonul și, 
bineînțeles, jocul, ne fapt, ideea 
de bază a pregătirii din această 
perioadă este învățarea jocului, 
pleeîndu-se de la premisa reme
dierii celor mai importante in
suficiențe de ordin tchnico-tac- 
tic, semnalate în prima parte a 
actualei ediții de campionat. Con
cret. antrenorul M. Pigulea și se
cundul său Dumitru Ștefan și-au 
propus rezolvarea cu prioritate a 
două mari probleme: 1. crearea 
unei idei de joc proprii care să 
valorifice la maximum posibili
tățile reale ale lotului de jucă
tori. „Modul nostru colectiv de 
acțiune, precizează M. _ Pigulea_, 
presupune menținerea cit mai 
mult a mingii, păstrarea Iniția
tivei, deci. încercăm să constru
im cu răbdare, jueîntl cit mal 
simplu și mărind tempoul în zo
na de finalizare"; 2. îmbunătăți
rea eficacității. La acest capitol 
trebuie spus că, în comparație cu 
campvvratul trecut,. Chimia a în
registrat in toamna lui 1979 pro
grese simțitoare. Și totuși, echipa 
vfleeană manifestă încă, La me
ciurile susținute în deplasare, o 
scăzută frecvență a șuturilor la 
poartă șl, mai ales, o redusă 
precizie a loviturilor pe spațiul 
porții. Aceasta a impus o serie

I ȘTIRI • ȘTIRI

Ie A FOST DEFINITIVATA 
COMPONENȚA LOTULUI RE
PREZENTATIV DE TINERET

Icare, în perioada 30 ianuarie 
— 9 februarie, va efectua un 
turneu de pregătire in Egipt.

Ilată-i pe cei 17 jucători, care, 
în ziua de 25 ianuarie, se vor 
prezenta la București pentru

Iun scurt stagiu de pregătire : 
Nițu și Istrate — portari ; 
Lică, Vlad, Bumbescu, C. Sd-

Ilomon, Iovan, Ungureanu și 
Vlad — fundași ; I. Mureșan, 
Geolgău, Klein și Bozeșan — 
mijlocași ; Verigcanu, Antohi, 

| Biro I și Irimescu — înaintași.

# STEAUA A SUSȚINUT

Ijoi un meci de verificare cu 
MĂGURA CODLEA, pe tere
nul acesteia, și a cîștigat cu

12—0 (0—0). Golurile bucu-
reștenilor au fost înscrise <lc 
Ad. Ionescu (min. 77) și A»iu 

|(min. 89). Steaua a aliniat for
mația : VVindt — Anghclini, 
FI. Marin, Agiu, Vigu — Du-

Imitru, Nițu, Iordănescu — Pu- 
chea. Ad. Ionescu, Zahiu. (Gh. 
ALEXE — coresp.)

de măsuri speciale în ceea ce 
privește structura și conținutul 
antrenamentelor. Practic, de la 
nici o ședință de pregătire cu 
mingea nu lipsește acum exersa
rea șutului la poartă și nici unul 
dintre jucători nu e scutit de o 
astfel de obligație, la prima ve
dere simplă, dar care în reali
tate este destul de solicitantă, 
prin numărul mare de repetări, 
prin diversificarea pozițiilor și a 
situațiilor din care se execută.

Cum privește Chimia returul 
campionatului ? Potrivit aprecie
rii, realiste considerăm noi, fă
cută de M. Pigulea și D. ștefan, 
actuala poziție a echipei este cu 
mult mai bună decît s-a sperat 
la începutul competiției. Și tot 
antrenorii sînt acela care spun 
— șl alături de ei este întregul 
lot de jucători — că odată ajun
să aici, evident prin meritele ei, 
formația vîlceană are posibilita
tea să-și mențină locul (9) cîști- 
gat și chiar să mai urce pe ver
ticala clasamentului; desigur, tn 
măsura în care sînt rezolvate șî 
sarcinile perioadei actuale de 
pregătire, în măsura în care și 
jocul confirmă un așteptat clști'g 
de calitate. Deocamdată, așa 
cum am avut ocazia să consta
tăm recent la fața locului, la 
Govora, Chimia are asigurate, de 
către conducerea clubului, condi
țiile materiale necesare realizării 
obiectivelor sale de instruire și 
eompetițlonale în perspectivă. In 
cadrul echipei există o atmosfe
ră bună de lucru și o fructuoasă 
colaborare între cei doi antrenori 
și medic, dr. Marius Mărgărit. 
Chimia dispune, de asemenea, de 
un lot omogen din care nu lip- 
Șesc,. totuși, și cîteva individua
lități ca Savu, Teleșpan, Cara- 
bageac, Constantin, toți peste 
media valorică a Diviziei A.

Efectivul complet pe care con
tează Chimia în retur ? Portari • 
Constan an. Roșea și Pavel; fun
dași: Bădilă, Bărbiiț, Lepădatu, 
Cincă, Basno, Iordan și Circeag; 
mijlocași: M. Savu, G. Stan, Ca- 
rabageac și Cilean; înaintași: 
Gingu, Coca I, Coca II șl c. Ni
colae — acesta din urmă refăcut 
după un accident care l-a ținut 
toată toamna trecută pe tușă. 
Din lot mai fac parte și alți trei 
atacanți: stanca, care, probabil, 
urmează a fi supus unei inter
venții chirurgicale la genunchi; 
Teleșpan, in prezent convalescent 
după o plagă suturată la genun
chiul drept, și Săvulea, aflat sub 
control medical, după o hepatită 
vindecată. Pe toți aceștia publi
cul vîlcean îl așteaptă cu încre
dere, la primăvară, atunci ctad 
în fotbal se numără... punctele și 
se ierarhizează valorile.

Mihai IONESCU

Avind in vedere fluctuația 
mare a antrenorilor la echi
pele divizionare din toate eșa
loanele, cu implicații negative 
asupra procesului de instruire 
ti a muncii de perspectivă, Fe
derația română de fotbal cere 
consiliilor județene pentru e- 
ducație fizică șl sport, clubu
rilor și asociațiilor sportive să 
respecte eu strictețe hotărirea 
Biroului F.R.F. din 26 iunie 
'979 cu privire la numirea și 
desfacerea contractelor de 
muncă ale antrenorilor de fot
bal.

Potrivit acestei hotărîri, clu
burile și asociațiile de fotbal 
sînt datoare să semnaleze 
F.R.F. ori de cite ori constată 
că antrenorii nu desfășoară o 
activitate conformă cu cerin
țele dc pregătire și instruire, 
tabilite pentru eșalonul în 

care activează echipa, sau 
comit abateri de la normele 
eticii și echității socialiste. De 
asemenea, antrenorii au obli
gația să sesizeze organele lo
cale ale C.J.E.F.S. sau F.R. 
Fotbal cu privire la neajunsu
rile pe care Ie au în munca 
de antrenor, tot ceea ce consi
deră că îi împiedică să-și 
exercite atribuțiile de serviciu. 
Totodată antrenorii au obliga
ția să nu părăsească echipa 
fără aprobarea scrisă a F.R. 
Fotbal.

F.R. Fotbal analizează sesi
zările primite, verifică activi
tatea desfășurată la cluburile 
sau asociațiile respective, a- 
doptînd, împreună cu organele 
locale, măsurile ce se impun.

întrucit în sezonul de toam
nă marea majoritate a schim
bărilor de antrenori au loji 
făcute incălcindu-se procedura 
stabilită, atragem atenția clu
burilor și asociațiilor sportive 
că nercspectarea, în viitor, a 
prevederilor statutului anuc- 
norilor și hotărirea Biroului 
F. R. Fotbal vor fi sancționate 
eu pierderea meciurilor oficia
le, susținute după data consta
tării de către F.R. Fotbal a si
tuației de culpă ; antrenorii 
vinovați vor fi sancționați cu 
pierderea dreptului de anga
jare Ia echipele divizionare pe 
timp de un an.

In acest sens, pînă la daia 
de 1 februarie 1980 următoa
rele cluburi și asociații spor
tive sînt obligate să definitive
ze, împreună cu F.R. Fotbal, 
contractele antrenorilor prin
cipali sau secunzi pentru o pe
rioadă de 3 ani : Olimpia Salu 
Mare, Politehnica Timișoara. 
Universitatea Cluj-Napota. 
Gloria Buzău* F.C. Scornicești. 
Sp. studențesc, C.S. Tîrgovișie, 
Jiul Petroșani, Portul Constan
ța, C.S.M. Suceava, Cimentul 
Medgidia, Progresul Brăila. 
Muscelul Cîmpulung Muscel, 
Petrolul Ploiești, Rapid Bucu
rești, Șoimii Sibiu, Flacăra 
Automatica Moreni, Mecanică 
Fină București, Poiana Cînipi- 
na, F.C.M. Giurgiu, Oltul Sla
tina, Chimia Tr. Măgurele, 
Pandurii Tg. Jiu, C.F.R. Cluj- 
Napoca, U.M. Timișoara, 
F.C.M. Reșița, Unirea Alba Iu- 
lia, Metalurgistul Cugir, Mine
rul Moldova Nouă, Minerul 
Anina.

ÎNTRE DfJBRIN Șl... PIETRO MfNNEA
(lUilctlii in jurul unul „rug" dc schiuri rupte)

Zilele trecute, La Predeal, în 
fața hotelului „Orizont*, putea fi 
văzut un „rug- de schiuri rupte. 
Se crea impresia că aceste schi- 
mi sînt un bilanț al iernii cu 
zăpadă, după ce sute de începă
tori iși vor fi terminat perioada 
de instruire. Dar cele 70—30 de 
schiuri rupte reprezentau cu to
tul altceva. Erau o parte din 
schiurile de fond rupte de lotul 
olimpic de caiac-canoe care lu
crase pe pantele din jurul Pre
dealului. Să precizăm din capul 
locului că schiurile rupte (cam 
o pereche de fiecare canoist) nu 
denigrează fabrica producătoare. 
Cele mai multe, se spunea, s-au 
rupt din pricina greutății schio- 
rilor-canoiști și a tehnicii lor fi
resc imperfecte. Ele sugerează, în 
schimb, munca uriașă pe care au 
depus-o caiaciștii și canoișrtdi, 
schiind, în general, cam 20 de 
kilometri pe zi.

în timp ce șoferul autobuzului 
iși încălzea motorul în vederea 
drumului spre Capitală, împreu
nă cu ranoiștii. am avut timp să 
stăm de vorbă despre... fotbal. 
Discuția a avut o temă mereu 
actuală: cine și cît muncește pen
tru performanță. Să menționăm 
în primul rînd flair-pLay-ul cano- 
iștilor, care nu au făcut un cal 
de bătaie din marea lor cantitate 
de efort și s-au pronunțat cu 
foarte mult discernămînt. „Sigur 
că noi lucrăm mult — spunea 
Patzaichin —, e suficient să vă 
spun că un canoist este oricînd 
apt să facă 300 de ridicări conse
cutive la bară, dar nu acest lu
cru este esențial. Esențial este că 
tu, ca sportiv, indiferent dacă 
ești canoist, scrimer sau fotba
list, să iii convins că fondul at
letic este necesar în toate ra
murile. Și asta chiar dacă se 
creează impresia că acest fond 
atletic este mult mai important 
pentru canoe, dovadă și faptul 
că unul dintre noi, să zicem Bîr- 
lădeanu, poate împinge o halteră 
de 40 de kg, din poziția culcat, 
de 180 de ori în două minute — 
cred că vă dați seama ce în
seamnă asta*.

CanoiiȘtii știu să facă distincția 
între cantitate și calitaibe. Spu
nea unul dintre ei: „Fotbalul este 
altceva, e adevărat, nimeni nu 
contestă faptul că în momentul 
în care se angajează un duel 
pentru minge Dobrin poate fi 
mai iute decît... Pietro Mennea, 
dar lucrul cel mai important este

că acest duel aparent dispropor
ționat să fie reluat cu succes de 
30, de 10 sau de 50 de cri**.

Această discuție pe tema resur
selor fiz ce se limpezește dacă 
lucrurile sînt privite astfel. Ele 
pun capăt falsei probleme care 
alege între tehnică și alergare și 
care ajunge pînă la ideea absur
dă că pregătirea fizică ar com
promite „fibra tehnicianului*. 
Canoiștii întîlnlți la Predeal erau 
atît de convinși de necesitatea 
îmbinării tehnicii cu pregătirea 
fizică, spre folosul ambelor, incit 
mergeau, cu observațiile, pînă Ia 
contestarea rolului pe care l-ar 
avea testul Cooper. „Ce sens mai 
are testul Cooper ca mijloc de 
control, cînd toți canoiștii sini 
capabili să alerge 4000 de metri 
(în locul celor 3200) de-a lungul 
a 12 minute ?“ Din punctul lor de 
vedere, al ne-fotbaliștilor, testul 
Cooper apare ca un mijloc de 
constatare formală a faptului că 
fotbalistul este apt medical. Nu 
și din punctul de vedere al per
formanței.

Fără îndoială că nimeni nu con
fundă profilul a două sporturi 
atît de diferite. Canoea e un 
sport ciclic, iară contact direct 
cu adversarul, ceea ce schimbă 
mult datele problemei. „Dar nu 
e mai puțin adevărat că fotba
liștii vest-germani sau cei olan
dezi par să S3 fi inspirat puțin 
și din experiența altor sporturi, 
nelimitîndu-se la cercul închis al 
preocupărilor lor pur fotbalistice*.

Fotbaliștii spun deseori că 
sportul canoei nu are nici pe 
departe marele număr de ad
versari de valoare pe care il are 
fotbalul. Canoiștii recunosc că 
fotbalul este „sportul-rege", do
vadă că și ei îl adoră și ii... 
practică, dar nu uită să spună: 
„E adevărat, fotbalul se joacă in 
toată lumea, dar. la noi, la caiac 
sau canoe, se întîmplă deseori ca 
un sportiv învins la selecție cu 
numai o sutime de secundă să 
rămînă acasă, in timp ce rivalul 
său, care l-a învins cu un virf 
de mustață, să devină campion 
olimpic. In fotbal este loc pen
tru mulți. Și poate că de aceea 
unii privesc cu o ciudată supe
rioritate eforturile celor care tru
desc departe de tribunele care își 
poartă eroii pe brațe**.

Poate că ar trebui să medităm 
puțin la aceste profesiuni de cre
dință...

Ioan CHIRILA

SILVIU STĂNESCU Șl „Al LUI", 
lNTR-0 ATITUDINE SEMNIFICATIVĂ...

In perioada vacanței de iar
nă a elevilor l-am căutat de 
cîteva ori acasă — pentru a 
aăspunde la un sondaj — pe 
antrenorul divizionarei de ju
niori Universitatea Craiova, 
Silviu Stănescu. De fiecare 
dată ni s-a răspuns invariabil: 
„Este la antrenament*...

Antrenamente cînd toată lu
mea e află în vacanță ?

„Exact — ne-a răspuns mai 
apoi Silviu Stănescu. Cînd 
s-a terminat sezonul competi- 
țional, noi am continuat 
ne pregătim. La 
de o săptămînă, 
trenamente mai 
în vacanță, am 
am putut,

să 
început, timp 
am făcut an- 
ușoare, apoi, 
accelerat cit 

deoarece am avut

suficient timp la dispoziție**. 
Și astfel, Murgan, Racolța, I. 
Popescu, Firănescu, Voicâ, 
Trăăstaru și ceilalți componenți 
ai lotului s-au supus, cu con
știinciozitate, programului sta
bilit. Pentru că AU ÎNȚELES 
să facă sacrificiul cerut de 
antrenorul lo-r, adică să re
nunțe la două săptămîni de 
vacanță. Singurii care au re
fuzat acest surplus de efort 
au fost... vedetele Preduiescu 
și Gîrleșteanu, cooptați In 
toamnă ca rezerve la lotul 
de seniori. „Eu unul i-am a- 
vertizat că, dacă vor continua 
așa, rezerve vor rămine...**, a 
subliniat, cu destule regrete, 
antrenorul campioanei de ju
niori de anul trecut.

Un fapt oarecare, fără 
portantă ? Nicidecum, 
înainte de toate, O ATITUDI
NE. O atitudine față de efort, 
față de muncă, față de fot
bal. O atitudine de maximă 
seriozitate. O atitudine care 
contrastează adeseori cu ceea 
ce se întîmplă în marea sferă 
a fotbalului nostru. Mai ales 
cu ceea ce se întîmplă 
șalonul lui de bază, la 
și juniori, acolo unde 
mult se invocă motive 
motive, dar fără să se 
practic ceva SERIOS 
TRAINIC I

im- 
Esie.

la e- 
copii 
mai 

peste 
facă 

ȘI

Laurențiu DUMITRESCU



La Pernik și Pazardjik, echipele de volei ale României

debutează duminică în turneele de calificare pentru J. 0.

masculin: ÎN GRUPĂ, 4 OBSTACOLE 
DlflCIU PENTRU StmilJl NOSTRU
PERNIK, 18 (prin telefon). 

In acest oraș minier, cunoscut 
centru voleibalistic al Bulgari
ei — care a dat, cu un deceniu 
și jumătate in urmă, o puter
nică echipă campioană a aces
tei țări, semifinalistă și apoi 
finalistă a C.C.E., echipă care 
ne reamintește de marile suc
cese ale rapidiștilor și dinamo- 
viștilor bucureșteni în compe
tiția continentală a formațiilor 
de club —, reprezentativele 
masculine participante la grupa 
a II-a a turneului de calificare 
pentru J.O. trăiesc din plin 
emoțiile startului de duminică.

O întrecere care stirnește 
sici, in rindul amatorilor de 
sport, un viu interes pentru că 
bătălia din această grupă se a- 
nunță cu mult mai pasionantă 
decît în grupa de la Sofia. 
Dealtfel, se crede aici că pri
mele două clasate la Pernik 
vor Ii, în turneul final de pa
tru de la Sofia, principalele 
candidate' la cele două locuri 
pentru J.O. Gazdele vor avea, 
însă, de partea lor un avantaj: 
terenul propriu.

Pentru voleibaliștii români, 
sosiți in localitate cu citeva zile 
mai devreme, in căutarea unor 
parteneri pentru jocuri de ve
rificare, fiecare dintre adversa
re (în ordine : Ungaria, Ceho
slovacia, Japonia, Coreea de 
Sud)' reprezintă un obstacol 
dificil în îndeplinirea obiecti
vului propus. Deși primul meci, 
cel de duminică, pare a fi cel 
mai ușor, noi știm că voleiba
liștii unguri, chiar și fără tuna
rul Buzek, sint în stare să pro
ducă surprize in debut de com
petiție.

Jucătorii noștri sint însă mai 
preocupați de întilnirea de luni, 
cu echipa Cehoslovaciei, car? 
se prezintă aici cu puține 
schimbări față de lotul aliniat 
în toamnă la C.E. (au fost 
menținuți 9 jucători, între care 
Tomas, Novotny, Prielozny, 
Slambor, Kerabek), dar cu un 
alt cuplu de antrenori, foarte 
apreciați tacticieni : P. Shenk 
— K. Laznicka. Misiunea echi
pei noastre va fi grea și in 
ultimele două zile, cind ea va 
întilni două formații-etalon 
pentru voleiul de stil asiatic. 
Antrenorii N. Sotir, FI. Balaiș 
și St. Tudor preconizează să 
înceapă întrecerea cu un sextet 
în care Oros. Dumânoiu, Pop 
și Girleanu sînt socotiți indis
pensabili. cărora li se vor a- 
dăuga Stoian (titularizat pe ve
chiul loc de trăgător principal 
deținut de Tutovan) și G. Enes- 
cu (care, în urma pregătirii — 
fără hiatusuri, cum s-a întim-

«> In meciul amical cu echi
pa R.D. Germane, voleibaliștii 
noștri au ciștigat cu 3—1, iar 
la ora convorbirii telefonice 
susțin partida amicală cu for
mația S.U.A. 

plat anul trecut — a marcat o 
importantă creștere valorică). 
Din rindul primelor rezerve, 
cele mai bune note în apre
cierile tehnicienilor le dețin 
tinărul coordonator Mari-is 
Căta-Chițiga (despre care N. 
Sotir spunea că acum îl depă
șește pe Oros și că nu va ezita 
să-1 introducă in teren pe locul 
acestuia), Cornel Chifu și Flo
rin Mina. (în lot mai figurea
ză : Macavei, Hinda și Mițu).

Să sperăm că forțele mai 
vechi și mai noi ale reprezen
tativei noastre vor fi în măsu
ră să facă față exigențelor 
mari ale turneului și să ne a- 
ducă bucuria unui succes in 
această grea dispută.

Aurelian BREBEANU

feminin: FIECARE PARTICIPANTĂ 
SPERĂ SĂ CÎȘTIGE TURNEUL...

PAZARDJIK, 18 (prin tele
fon). Șase reprezentative femi
nine de volei — Brazilia, Bul
garia, R.P.D. Coreeană, Mexic. 
România, Ungaria — se vor 
angaja, de duminică, intr-o im
portantă confruntare, fiecare 
sperind să obțină calificarea 
pentru Jocurile Olimpice de^la 
Moscova. Disputele vor fi, fără 
indoialâ. deosebit de dirze, a- 
vind in vedere că doar ciști- 
gătoarea turneului iși va asi
gura locul printre cele opt 
„olimpice".

Echipa României, plecată joi 
seara din Capitală, a ajuns, 
după o călătorie cu trenul pină 
la Sofia și una cu autocarul 
pină la Pazardjik. la locul de 
concurs. Noua sală din locali
tate. situată la circa 30 de km 
de Plovdiv, a și găzduit pri
mele antrenamente. S-a antre
nat și formația României, care 
va susține primul joc in com
pania echipei Bulgariei, meciul 
anunțindu-se foarte dificil. După 
toate probabilitățile, antrenorii 
români vor trimite in teren 
sextetul obișnuit — Mariana 
Ionescu, Iuliana Enescu. Victo
ria Banciu, Irina Petculeț. Ele
na Dobroschi. Doina Săvoiu — 
în timp ce Vasil Simov va a- 
vea, desigur, între titulare pe 
Tania Dimitrova, Tania Ratșe- 
va, Verka Borisova. Rumiana 
Kaișeva, jucătoare cu experien
ță, deținătoare ale titlului bal
canic și clasate pe locul 3 la 
ultimele „europene*. Adversare 
greu de depășit vor fi și volei
balistele din R.P.D. Coreeană, 
cunoscute pentru jocul lor ra
pid, specific stilului asiatic, 
greu de contracarat. Nu se a- 
nunță modificări mari in for
mația Ungariei, aceeași de la 
„europene*, în fața căreia fete
le noastre sint hotărite să-și ia

PR06RVILL JOCURILOR
DE DUMINICA

MASCULIN

Seria I (Sofia) : S.U.A.— 
Bulgaria, Mexic—Canada, 
R.D. Germană — zi libe
ră.

Seria a ll-a (Pernik) : 
Ungaria—România, Ceho
slovacia—Japonia, Coreea 
de Sud — zi liberă.

FEMININ

Pazardjik : R.P.D. Co
reeană—Mexic, Roma
nia-Bulgaria, Ungaria— 
Brazilia.

acum revanșa. Victoriile reali
zate la Alexandria și București 
în fața echipei Braziliei (locul 
7 la C.M.) au creat un ascen
dent moral, dar antrenorul N. 
Roibescu ne spunea că parti
da de aici va fi mult mai difi
cilă, dat fiind caracterul ei 
competițional. în sfîrșit, selec
ționata Mexicului este marea 
„necunoscută". Așadar, drumul 
spre ciștigarea competiției va 
fi dificil pentru toate candida
tele, indiferent dacă unele por
nesc mai bine cotate, astfel că 
un pronostic ar fi hazardant, 
deoarece, după cum ne-au spus 
antrenorii echipelor, fiecare 
speră să cîștige turneul... în 
ceea ce ne privește, sperăm ca 
echipa noastră să aibă o com
portare cit mai bună, pe mă
sura evoluțiilor sale din ultima 
vreme.

Emanuel FĂNTÂNEANU

IlRSIll DI IENIS
DI 11 DIR'IISOU VI (S.I.A.)

NEW YORK, 18 (Agerpres).
I în optimile de finală ale tur- 

■ neului internațional de. tenis de 
la Birmingham (Alabama),

j Die Năstase l-a învins cu 6—1, 
; 3—«. 6—3 pe John Kriek, 
! Jimmy Connors l-a eliminat cu
| 6—7, 6—0, 6—4 pe Taroczy. iar 

Dibbs ’.-a întrecut cu 6—3. 6—1 
pe Pattison. •

„Turneul celor 5 națiuni11 la rugby împlinește 70 de ani

Spre deosebire de întrecerile 
estivale. Jocurile Olimpice de 
iarnă repetă, la cită scară și in 
alt registru, obișnuințe milenare 
ale omenirii confruntată cu vici
situdinile climatice. Infruntind ri
gorile iernilor, omul a tropotit 
pe întinderile de omăt, s-a dat 
la vale pe tălpice de lemn, a 
lunecat pe suprafețele de gheață 
fie cu încălțări, fie în alcătuiri 
anume, lată de ce nu e de mi
rare cind întîinim cu consecvență 
( o singură dată desmințită, în 
1960, la Sqaw Valley) în progra
mul olimpic un sport ce imită 
parcă transportul lemnelor, iar
na, din vîrf de munte spre sa
tul din văiugă. Am numit bobul, 
care a debutat în lume în 1883. 
cind un anume Wilson Smith a 
legat intre ele două sănii cu o 
planșă și a coborit astfel, îm
preună cu cițiva prieteni, ulițele 
înzăpezite de la Saint-Moritz. 
Nici la debutul olimpic, încă de 
la prima ediție din 1924 (Cha- 
mo»ix), bobul nu arăta cu mult 
altfel decît o improvizație, cind 
de lemn, cînd de metal, pe care 
luau loc, cînd culcați, cînd șe- 
zînd, 4 sportivi — ba chiar și 
5 la început. Ingerința tehnicii 
în acest sport — practicat în des
tul de puține țări ale lumii — 
a impus spectaculoase transfor
mări in decursul deceniilor, care 
ou dus de la volan la fisele, de 
la corp fix la părți mobile, la 
corenaje aerodinamice. S-au con
struit piste artificiale (nu prea 
multe în lume), boberii au înce
put să le cunoască și determi
nantă la stabilirea rezultatului a 
devenit nu atit abilitatea pilo
tului (sau omogenitatea echipa
jului), cit forma, construcția bo
bului, calitatea oțelului de pati
ne etc. Fabricanți de boburi ca 
Feierabend, Podar, Sciorpaes au 
deținut o vreme monopoluri scump 
plătite. Această situație avan
sează indirect ideea standardiză
rii boburilor, pentru ca întrecerea 
să devină echitabila.

Printre națiunile care s-au dis
tins in bob (S.U.A., Elveția, 
R.F.G., Italia, Austria, Canada și, 
din 1976 cu deosebire, R.D. Ger
mană) se află în mod tradițio
nal România, patria unor admi- 
rab:li piloți, de talia lui Alexan
dru Papanâ, Alexandru Frim sau 
Ion Panțuru care au concurat 
curajos pe pistele olimpice. De
altfel, singura medalie olimpică 
hivernalâ a sportului nostru e

furnizata de bobul de 2 al lui 
Ion Panțuru — Nicolae Neagoe 
0963) - locul 3 la J.O. de la
Grenoble. începutul l-au făcut 
politehnicienii fraților Socolescu 
— locul 7 în 1928, ia St. Moritz, 
și ciclul provizoriu îl încheie e- 
chipajul mic al lui Dragoș Pa- 
naitescu, locul 8 în 1976 la In
nsbruck. (Să menționăm că bo
bul de 2 iși face apariția în pro
gramul olimpic în 1932, la Lake 
Placid și că abia în- 1952, Ia 
Oslo, se limitează greutatea, e- 
vitîndu-se astfel invazia de coloși. 
Și încă un cuvînt pentru timpii 
mâsurați electronic: în 1924 dife
rența dintre primul și al doilea 
sosit era de 14 secunde; în 1976, 
ea a scăzut la... 57 sutimi de
secundă I).

Mult mai anevoios și-a făcut 
drum în programul olimpic săniu
ța însăși. In timp ce la bob con
curau echipaje, aici era vorba de 
o întrecere individuală. Prima 
sanie de oțel, de aproximativ 50 
kg, a apărut pe pista specială 
Cres*a-Run din St. Moritz, la J.O. 
din 1928, sub numele de skeleton. 
Proba o fost repetată în 1948, 
tot acolo, dar puținătatea concu- 

-renților a impus renunțarea la 
ea. în schimb, tot mai mult și-a 
făcut loc proba de sanie, insta
lată de-a binelea în calendarul 
olimpic din 1964. De atunci — 
de la o vreme chiar pe pîrtii 
comune — sania a însoțit bobul 
la Jocurile de iarnă. Sportivii din 
R.D. Germană sint ocupanții cei 
mai frecvenți ai locurilor pe po
dium la cele 3 probe: individual 
feminin, individual și dublu mas
culin.

In sfîrșit, o tentativă de a in
troduce poliatlonismul în pro
gram: transpunerea modernă a 
„Patrulei militare** (probă demon
strativă prezentă de 4 ori) într-un 
sport adevărat, numit biaîlon, 
cbnstînd dintr-o alergare de fond 
pe schiuri și trageri l-a țintă in
tercalate. Se dispută din 1960, cu 
regularitate, o probă individuală 
pe 20 km, iar din 1968 și o șta
fetă (cîștigatâ mereu de echipa 
U.R.S.S.), pentru ca de anul a- 
cesta, la Lake Placid, să se a- 
dauge șî proba individuală -de 
10 km. Cheia acestui sport hibrid 
rămîne: la ce să fii mai bun,
’a schia! sau la trageri ? Dacă 
nu cum/a la amândouă...

Victor BĂNCIULESCU

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
AZI, DEBUT INTR-0 NOUA EDIȚIE

AUTO • Astăzi, se dă pleca
rea in cea de-a 48-a ediție a tra
diționalul JÎ „Raliu Monte Carlo*, 
la startul căruia vor fi prezente 
255 de echipaje, care se vor în
trece pe un traseu dificil pină la 
25 ianuarie.

BASCHET • în turneul final al 
C.C.E. (m): Partizan Belgrad — 
Sinudyne Bologna 70—96 (40—37); 
Real Madrid — Maccabi Tel Aviv 
87—96 43—48). în clasament, după
patru etape conduc Real Madrid 
și Bosnia Sarajevo cu dîte 7 p, 
urmate de Sinudyne Bologna, 
Maccabi Tel Aviv — 6 p etc.

FOTBAL • La Mar del Plata 
echipa Boca Juniors a terminat 
la egalitate 1—1 (1—1) cu selec
ționata Ungariei. Pentru oaspeți 
a marcat Pusztai (min. 39). • La 
San TUmo. echipa locală a jucat 
cu selecționata R.P. Chineze în 
£ața căreia a pierdut cu . 1—2
(9—1) • în sferturile de finală
ale ..Cupei Italiei*: Ternana (di
vizia B) — Napoli 1—0 !; Torino 
— Lazio 4—3 (după lovituri de 
la 11 m).

HOCHEI • Competiția interna
țională de. la Budapesta a fost 
cîștigatâ de selecționata Italiei — 
6 p. urmată de Ungaria — 3 p, 
Franța — 2 p și iugoslavia — 1 p. 
In ultimele meciuri: Franța — Iu
goslavia 5—2; Italia — Ungaria 
G— 4.

PATINAJ • Proba de perechi 
din C.M. de patinaj artistic (ju
niori). care se desfășoară la M6- 
gdve (Franța) a revenit cuplului 
sovietic Larisa Salezneva — Oleg

Makarov cu 194.80 p, urmat de 
Marina Nikitiuk — Pvașid Kadir- 
kaiev (U.R.S.S.) — 127,86 p și
Kathia Dubec — Xavier DouThard 
(Franța) — 122,90 p. • Pe pa
tinoarul din Alma Ata, proba de 
500 m a fost cîștigatâ de record
manul mondial Evgheni Kulikov 
— 37,8, iar la feminin a ciști
gat Tatiana Tarasova — 41,7. La 
1 000 m. primul s-a situat Ana
toli Medenikov — 1:17.1. • Des
fășurate recent in localitatea Kar- 
vina, campionatele de patinaj ar
tistic ale Cehoslovaciei s-au în
cheiat cu victoria Renat ei Bale- 
rova — 139,50 p. în proba indi
viduală feminină, și a lui Josef 
Sab ove ik — 14012 p. în cea mas
culină.

SCHI • Pe trambulina de la 
Willingen (R.F.G.) victoria a re
venit vest-germanului Thomas 
Klauser — 234,7 p (sărituri de
98 și 95 m».

ȘAH • în runda a doua. Ia 
Wijk aan Zee, americanul Sei- 
rawan l-a învins pe Korcinoi șl 
conduce în clasament, cu 2 p.

TENIS • în „optimile* turneu
lui feminin de la Kansas City: 
Bettina Bunge — Betty Stove 
6—2, 6—1; Dianne Fromholtz — 
Sherry Acker 6—3, 6—3; Pam 
Shriver — Kathy Jordan 4—6, 
6—1. 7—5.

TENIS DE MAS A • în „Cupa 
ligii europene”: Polonia — Sue
dia 5—2 ! Polonezul Kuciarski l-a 
învins cu 2—0 pe suedezul Bengts
son. La Nîmes, Franța — Unga
ria 3—4.

E firesc ca Anglia. care și-a 
asumat paternitatea sportului cu 
balonul oval, născut în 1823 prin 
fantezia elevului William Webb 
Ellis in curtea colegiului din o- 
rașul Rugby, să fi fost prima 
țară care să figureze in palma
resul internațional. In ziua de 27 
martie 1871. la Edinburgh, ayea 
loc primul meci inter-țări în 
sportul numit rugby (după nu
mele orașului în care fusese „in
ventat**) între echipele Angliei și 
Scoției. Trei ani mai tîrziu, en
glezii aveau să... recidiveze, atră- 
gind în mrejele rugbyului și Ir
landa. Țari Galilor va „intra în 
horă ‘ abia în sezonul 1880/81. în- 
tîlnind La rindu-i „15-le tranda
firului**. la Biackheat. Așa s-a 
lansat (începind din 1834) anualul 
Turneu al celor 4 țări britanice.

Dar cum s-a născut „Turneul 
celor 5 națiuni•* ? La începutul 
veacului XX. balonul oval ajunge 
dincolo de frontierele Regatului 
Unit, trimis parcă de șutul unui 
uriaș, aterizînd peste Canalul Mî- 
necii. în Franța, ai cărei emuli 
într-ale ovalului dovedesc deose
bită aplicație. în 1906, în chiar 
prima zi a anului ..cocoșul ga
lic* dispută prima sa partidă in
ternațională de rugby cu repre
zentanții îndepărtatei Noii Zeelan- 
de, ei neîndrăznind încă să dea 
replica britanicilor. 38—8 este 
scorul acestui meci. favorabil 
rugbyștil-or all blacks, care le 
deschide însă francezilor porțile... 
Turneului.

1910. este anul cînd se lansea
ză pe orbita sportivă „Turneul 
celor 5 națiuni". Rezultatele Fran

ței in această primă ediție: 3—11 
cu Anglii. 14—49 cu Țara Galilor, 
0—27 cu Scoția și 3—8 cu irlanda, 
ne arată că orice început e ane
voios (clasamentul: 1. "Anglia 7
p; 2 Țara Galilor 6 p; 3. Scoția 
4 p; 4. irlanda 3 p; 5. Franța 
0 P).

1980 va fi. așadar, un an jubi
liar, care va marca trecerea a 
7 decenii de la nașterea celei mal 
populare și (pină acum) presti
gioase competiții rugbystice in
ternaționale. Debutul, chiar as-tăzi 
după-amiază pe Arms Park (Car
diff) și Twickenham (Londra), 
cu un adevărat aerby al Turneu
lui (Țara Galilor — Franța) 
și un meci de referință (Anglia 
— irlanda), interesant mai ales 
pentru noi >-0 mânii știut fiind 
că la toamnă XV-le nostru na
țional va întreprinde primul său 
turneu oficial în Irlanda.

Care este capacitatea celor cinci 
echipe prezente la startul „Tur
neului* ? Socotim că bătălia pen
tru întîictate se va da, ca dealtfel 
în ultimii cinci ani, între echi
pele Țării Galilor și Franței. 
Fără îndoială că XV-le Iul Quin- 
nell. menținut căpitan și îh acest 
an, este avantajat de faptul că 
întîlnește cel mai redutabil ad
versar (Franța) în chiar prima 
etapă, acasă. Dar, s-a văzut, 
Phill Bennett, Gareth Edwards, 
JPR Willi ms sint greu de înlo
cuit și tinerii Holmes, Davies, 
Richards, Griffiths, pentru a ne 
referi doar la linia de treisfer- 
turi (deoarece înaintarea este 
mereu puternică), vor trebui să 
se întrebuințeze Ia maximum 

spre a rezista sau eventual, a 
se impune în fața șarjelor unui 
atac francez deosebit de inspirat: 
Gallion, Caussade, Bcrtranne, Co- 
domiou (toți oameni de decizie), 
cărora li se adaugă aripile de 
excepție Gourdon și Coste» și 
fundașul Aguirre, considerat cel 
mai bun funuaș în activitate. Și, 
să nu uităm că, sub bagheta 
unui dirijor de talia lui
Pierre Rives, „orchestra* france
ză a cucerit publicul de pe Eden 
Park-ul din Auckland (24—19). 
iar echi ja care infringe Noua 
Zeelandă la ea acasă e în stare 
să cîști.p? în fața oricui și pe 
orice teren !

Anglia, cu cel mai mare număr 
de jucători legitimați din lume, 
dar de un deceniu și mal bine 
în căutarea unei reale - perfor
manțe nu a mai ciștigat „Tur- 
neuh* din 1963. deși anul trecut 
a realizai un promițător 7—6 cu 
Franța), ar trebui să se impună 
în fața Irlandei. Deci, Beaumont 
și Horton (pe grămadă). Neil 
Bennett și Cus worth (pe liniile 
dinapoi) înaintea lui Mike Gib
son și Tony Ward, „oamenii de 
vîrf“ ai irlandezilor. Noi oricum 
vom sta cu privirile ațintite spre 
terenul lor. viitorii noștri adver
sari... Scoțienii, anul trecut cîș- 
tigători ai lingurii de lemn (acor
dată cel o- situați pe ultimul loc!) 
pot. in oofida acestui fapt, in
terveni în lupta pentru primul 
loc. Acaasta-i. la u'ma urmei, 
frumusețea „Turneului celor 5“ !

Dimitrie CALLIMACHI
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