
PLENARA
COMITETULUI CENTRAL AL

PROLETAMI DIM TOATE ȚAHII-g, UNIȚI-VA I

portul
Sub președinția tovarășului 

Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, marți, 16 decembrie, au 
început lucrările Plenarei Co
mitetului Central al Partidului 
Comunist Român.

Plenara a adoptat. în unani
mitate, următoarea ordine de 
zi :

1. Raportul cu privire la 
actualizarea și îmbunătățirea 
corelării prețurilor de producție 
și de livrare, a, tarifelor pentru 
serviciile prestate unităților so
cialiste, precum și a prețurilor 
de producție și dc contractare 
in agricultură.

2. Raportul privind Proiectul 
bugetului de stal pe anul 1981.

3. Programul privind aprovi
zionarea populației pe trimes
trul IV 1980 și semestrul I 
1981.

4. Raportul cu privire Ia în
cheierea acțiunii de majorare a 
retribuțiilor, pensiilor, alocați
ilor de stat pentru copii și a 
altor venituri.

5. Probleme
La lucrările 

pă cadre din 
Iuții centrale și organizații de 
masă, redactori șefi ai presei 
centrale care nu sînt membri 
ai C.C. al P.C.R.

Lucrările plenarei continuă.

internaționale. 
plenarei parlsci- 
ministere, insti-
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Sub genericul „DACIADEI“

finala întrecerilor naționale sătești de trintâ

PE URMELE MARILOR CAMPIONI

A FOST ALCĂTUIT 
LOTUL NATIONAL 

DE BOX

Marți, 16 decembrie, sub pre
ședinția tovarășului Nicolae 
Ceausescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, a 
avut loc ședința 
Politic Executiv ai 
PC.R.

Comitetul Politic 
dezbătut și aprobat un raport 
cu privire la aprovizionarea 
populației în trimestrul IV a.c. 
și semestrul I al anului 1981, 
Pe temelia rezultatelor remar
cabile obținute de oamenii 
muncii în cincinalul care se în
cheie, a dezvoltării in ritm sus
ținut a întregii noastre econo
mii naționale și a creșterii ve
nitului național, a fost înfăp
tuit cu consecvență programul 
elaborat de conducerea partidu
lui și statului, personal de to
varășul Nicolae Ceaușescu, de 
sporire a retribuției tuturor ca
tegoriilor de oameni ai muncii, 
retribuția reală crescînd pe 
parcursul cincinalului cu aproa
pe 29 la sută, față de 18—20 la 
sută cit era prevăzut inițial, 
iar veniturile reale ale țărăni- 
ior cooperatori — cu circa 30 
la sută. Prin îndeplinirea obiec
tivelor stabilite în programul 
partidului, s-a asigurat sporirea 
an de an a cantităților de 
mărfuri alimentare și nealimen- 
tare, puse la dispoziția popula
ției. In acest an, volumul des
facerilor de mărfuri prin co
merțul socialist este eu 50 la 
sută mai mare față de anul 
1975. în 1980 consumurile pe 
locuitor au crescut, comparativ 
cu 1975, Ia carne de la 45 kg 
la 62 kg — sporul absolut fiind 
mai mare decît întregul consum 
din 1950 —, la lapte de Ia 132 1 
Ia 180 1, la zahăr de la 20 kg 
Ia 28 kg, Ia legume — de Ia 
112 kg la 140 kg, la fructe — 
de la 42 kg la G0 kg. Aceste ni
veluri de consum satisfac în li
nii generale necesitățile știin
țific fundamentate și asigură o 
dezvoltare sănătoasă, armonioa
să a populației. Statisticile in
ternaționale situează România 
între primele 10 țări în ce pri
vește caloriile consumate pe un 
locuitor. Sporuri importante 
s-au înregistrat și în ce priveș
te consumul de mărfuri neali
mentare.

îu ciuda condițiilor climateri
ce nefavorabile, datorită activi
tății depuse de oamenii mun
cii din agricultură, a măsurilor 
luate pentru realizarea fondu
lui de stal, s-a asigurat in a- 
cest an, cit și pentru anul vii
tor, pină la noua recoltă, apro
vizionarea populației în concor
danță cu prevederile planului. 
Cu toate acestea, datorită 
dințelor unor cetățeni de 
praaprovizionare și a unor 
samuri peste necesar, cit 
unor deficiențe apărute în 
partizarea pe localități și 
tăți comerciale, in trimestrul IV 
au apărut unele neajunsuri 
aprovizionarea populației cu 
numite produse.

Comitetul Politie Executiv

Comitetului
C.C. al

Executiv a

ten- 
su- 

con- 
și a
re- 

uni-

in 
a-

a 
stabilit măsurile necesare pen
tru o aprovizionare corespunză
toare cu produse agroa'dmcnta- 
re și bunuri industriale de con
sum, alît in perioada pină la 
sfirșitul acestui an, cit și în 
primul semestru al anului vii
tor. Alcătuit în strânsă concor
danță cu prevederile Planului 
de dezvoltare economico-socia- 
lă pe anul 1981, ale planului 
cincinal și ale directivelor ce-

Iui de-al XII-lea Congres al 
P.C.R., planul de măsuri asigu
ră un fond de marfă superior 
celui atribuit perioadei prcce-. 
dente. Creșteri însemnate sini 
prevăzute la produsele agroali- 
mentare de bază, precum 
produsele nealimentare.

Consiliul de Miniștri a 
însărcinat să ia măsuri 
Ministerul Agriculturii și 
dustriei Alimentare, Ministerul 
Industriei Ușoare, Ministerul 
Comerțului Interior, celelalte 
ministere cu responsabilități în 
domeniul aprovizionării popu
lației, Centrocoop-ui, consiliile 
populare, alte organe cărora le 
revin sarcini în domeniul acti
vității comerciale să acționeze 
cn hotărire pentru îndeplinirea 
planurilor de producție și, pe 
această bază, pentru livrarea 
integrală, ritmică, de calitate 
corespunzătoare a tuturor măr
furilor, pentru perfecționarea 
organizării și funcționării rețe
lei comerciale și dc alimentație 
publică.

Comitetul Politic Executiv a 
indicat ca, pentru sporirea con
tinuă a cantităților de mărfuri 
agroalimentare de care benefi
ciază populația, să se acționeze 
ferm pentru folosirea rațională, 
cn eficiență sporită, a fiecărui 
metru pătrat de teren, atit in 
unitățile agricole de stat și co
operatiste, cit și în gospodăriile 
țărănești. La sate, ca și la o- 
rașe este necesar ca toți cetățe
nii care au in folosință tere
nuri, indiferent dc mărime, 
să le cultive cu produse strici 
necesare consumului, să creas
că un număr cit mai mare de 
păsări și animale, care să asi
gure satisfacerea cerințelor pro
prii și, în același timp, să cree
ze unele disponibilități pentru 
piață. Ministerul Agriculturii și 
Industriei Alimentare. Centro- 
coop-ul au primit sarcini să se 
ocupe de procurarea dc utilaje 
necesare gospodăriilor țără
nești, în vederea cultivării în 
bune condiții a întregii supra
fețe pe care o au iu folosință.

Comitetul Politic Executiv 
a hotărit ca Raportul cu privire 
la aprovizionarea populației in 
trimestrul IV/1980 și semestrul 
1/1981 să fie supus spre dezba
tere și aprobare Plenarei C.C. 
ai P.C.R. și........................... .....
ționale.

Comitetul 
dezbătut și 
nea, o hotărire cu _ 
organizarea sărbătoririi revelio
nului 1981 și a pomului de 
iarnă. Tradiționalele sărbători 
de iarnă din acest an se vor 
desfășura sub semnul marilor 
realizări obținute de oamenii 
muncii din tara noastră în edi
ficarea societății socialiste, al 
angajamentului tuturor cetățe
nilor patriei — români, ma
ghiari, germani și <ie alte na
ționalități — dc a munci cu 
toată energia pentru buna pre
gătire a planului pe 1981, pen
tru înfăptuirea în viață a isto
ricelor hotărîri ale Congresului 
al XII-lea al partidului.

Comitetul Politic Executiv a 
hotărit ca organele și organiza
țiile de partid, comitetele sin
dicatelor, consiliile oamenilor 
muncii, organizațiile U.T.C., 
comisiile de femei, organizațiile 
democrației și unității socialis-

și la

fost 
ca 

In-

Marii Adunări Na-

Politic Executiv a 
adoptat, de aseme- 

priviire la

(Continuare in sag 2-J)

Tradiționala trîntă a rămas 
pină azi o formă de întrecere 
îndrăgită, mai ales la sate, din 
munte la câmpie, de acolo de 
unde au plecat, dealtfel, șl 
voinicii-voinicilor din basmele 
copilăriei. Iar, acum, organiza
rea unei competiții de an
vergură, în care să se strîngă 
toți voinicii-voinicilor satelor 
continuă pe alt plan întâmplă
rile din „a fost odată", cu altele 
noi, despre drumul urmat din 
Liești sau Ciacova, din Bala 
sau Munteni pînă la a cuceri 
tricoul de campion național. 
Dovadă, faptul că, sub generi
cul marii competiții naționale 
.Daciada", campionatul națio- 

săteso de trîntă a căpătat 
dimensiuni, noi înțelesuri, 
adinei, care atestă 
activitatea sportivă 

mai ihaTC

a urcat pe podium, nu con
tenește să se bucure. Ca el. și 
Nicolae Coteț, din județul Me
hedinți. și Mircea Slier, de pe 
plaiurile Hunedoarei, și Vasile 
Dumifrache, și Gheorghe Dra
gan, șl Vilmos Galicza din 
Buzău, Prahova sau Timiș șl, 
am spune, toți cei 296 de fi- 
naliști. Mihal Trifan este astăzi 
maistru instructor la Liceul 
de istorie-filologle din Galati. 
De fel este din Slobozia Co- 
nachi. De doi ani a îmbrăcat 
costumul de arbitru. Pînă 
tunci însă a 
8 ori tricoul
„Din comuna mea sînt prcz.cnți 
aici doi băieți, Gheorghe Radu 
șl lom Paraschiv. Și nu-i puțin

Emanuel FANTÂNEANU

a-
îmbrăcat de 
de campion.

nal 
noi 
mai 
sale 
noaște o tot 
pindirc.

La Bistrița 
nire tineri ai 
și Galați, . .
Vilicea, • din Constanța și Me
hedinți, din Iași și Covasna, 
din Gorj șl Neamț, in.tr-un cu- 
vînt din toată țara, tineri ani
mați de dorința de a urca pe 
podium, de a cuceri titlurile 
de campioni. Iar cînd pe sal
telele de concurs, în echipa
mentul alb al arbitrilor, i-au 
văzut și pe campionii campioni
lor, Gheorghe Bcroeamu și Ște
fan Bariu, surpriza a fost mai 
mult decît emoționantă. „Adi
că. tocmai eu. Aurel Toniuța, 
din Ciacova Timișului, să fiu 
sub... ochii unui campion mon
dial și olimpic ? ! Așa ceva nu 
se uită, iar copiii din sat vor 
avea oe asculta zile întregi, a- 
dică atunci cînd mă duc în 
sala liceului din comună să mă 
mai pregătesc Și mecaniza
torul Aurel Tomuta, cel care 
va avea de adăugat șl „peri
pețiile" prin care a trecut pină

că la 
cu- 
răs-

întil-
Timiș

și-au dat 
satelor din 

din Maramureș și

AZI Șl MllNE, STEAUA —
FLOTA GDYNIA LA ÎNOT
In organizarea clubului spor

tiv Steaua, azi și mîlne. înce- 
pînd de la ora 16, se desfășoară 
— în bazinul „23 August" din 
Capitală — întilnirea de înot din
tre echipele Steaua și Flota 
Gdynia.

(Continuare in mg 2-3)

Colegiul central de antrenori 
din cadrul F. R. Box a alcătuit 
lotul național din care urmează 
să fie se'“cționată echipa ce va 
participa xd campionatele euro
pene de anul viitor. Semimus- 
că' : Dumitru Schiopu, Van- 
ghele Bacs ; muscă : Cristian 
Ghecrghișor, Constantin Ti țoi, 
Gheorghe Govici ; cocoș : Du
mitru Cipere, Nicolae Mi țol. 
Daniel Radu ; pană : Titi Cer
cel, Ion Sandu, Dorcl Stănciu- 
iescu ; semiușoară : Viorel Ioa
na, Florin Stan ; ușoară : Paul 
Căpriceanu, Dragomir Ilie, Ca
rol Ilajnal ; semimijlocie : Con
stantin Ghindăoanu, Teodor 
Roșu ; mijlocie mică : Vasile 
Gîrgavu, Marinică Ouatu ; mij
locie : Valentin Silaghi, Marius 
Popa ; semigrea : Georgică Do- 
nici, Ion Cirlan, Petre Borncs- 
cu ; grea : Ion Cernat, Teodor 
Pîrjol, Valentin Vrînccanu. 
Pregătirea lotului a fost încre
dințată unui colectiv de antre
nori condus dc Dumitru Gheor
ghiu.

La Constanța și Oraska, Divizia „A" c’c baschet

STEAUA ȘI
NU SÎNT DE

La Constanța și Oradea 
desfășoară, de astăzi pină 
minică, întrecerile celui de al 
patrulea tur al Diviziei „A" de 
baschet masculin ; primul ora? 
găzduiește jocurile grupei valo
rice 1—6, celălalt ale grupei 
7—12. Referindu-ne la echipele 
fruntașe, ne exprimăm nădej
dea că C.S.U. Brașov, Fardl, 
I.C.E.D. și Rapid nu se vor re
zuma să lupte cu convingere 
doar în partidele directe, ci și 
în cele cu Steaua și Dinamo, 
formații mai valoroase, dar nu 
imposibil de întrecut sau măcar 
de talonat îndeaproape. în acest 
sens, cîteva scoruri înregistrate 
în ultimele ediții ale campiona
tului sînt sugestive : Steaua — 
Farul 84—80 (1979—1980) șl 73— 
81 (1978—1979). Dinamo — Fa
rul 95—95 (1980—1981). Publi
cul constănțean — și nu numai 
el — dorește cit mai multe me
ciuri aprig disputate, de calita
te, purtind amprenta perfectai 
discipline.

Jocurile de azi : Constanța 
(de la ora 15,30) : Dinamo Bucu-

se 
du-

(Continuare in pag 2-3)

DINAMO
NEÎNVINS!

Vasile Popa (cu mingea) șl An
ton Spînu continuă să fie ju
cători de bază ai echipelor Di

namo și, respectiv, Farul

VOCAȚIA SPORTIVĂ A MEȘTEȘUGARILOR ORĂDENI
cere cu Carol Krupka și La- 
dislau Kiss. A luat în cariera 
sa 15—20.000 dd măsuri. Ii pu
nem memoria la 
ce număr 
la picior 7 
de : 24 și 
nea vastă 
vații face

Știți cine a confecționat ghe
tele rugbyștilor noștri care au 
învins . echipa Franței 7 Știți 
cine le-a croit bocanci de fot
bal lui Dobrin, Dembrovschi 
sau Domide 7 Știți cine a luat 
măsura pentru papucii splendi
dei noastre echipe feminine de 
gimnastică 7 Un singur răspuns 
pentru toate aceste întrebări : 
un om cu miini de aur, ciz
marul orădean Ludovic Major, 
prieten discret, neștiut, al 
multor sportivi de seamă ai 
țării (chiar si campioana olim
pică Lia Manoliu și-l aminteș
te astfel). Acolo, sub obrocul 
de beton al tribunei stadionu
lui F.C. Bihor, in două cămă
ruțe modeste, folosind uneori 
și culoarul, meșterul, împreună 
cu cîteva ajutoare, produce a- 
proape 300 de perechi de încăl
țăminte pe lună, pantofi de a- 
tletism cu cuie și 
pentru gimnaste, ghete 
luptători și bocanci 
cu talpa din relon 
după matrițe proprii, 
mină nevoia tălpilor 
port I)

Ludovic Major e un îndră
gostit de sport. Pe vremuri, la 
clubul orădean Esta Sun, era 
el însuși practicant al luptelor 
greco-romane, alături de Iosif 
Tozser, sau sprinter. Ia între-

încercare : 
are Nadia Comăneci 
Fără ezitare, răspun- 
jumătate. Cu aseme- 
experiență, ce obser- 
meșterul Major 7 U-

Miiiii <lc aur" in sprijinul
sportului nostru

„balerini" 
pentru 

de fotbal 
(pregătită 
care eli
de im-

na Interesantă, poate, chiar și 
pentru cercetătorii fenomenu
lui : sportivii cu 3 degete me
diane egale la picior manifestă 
posibilități superioare do de
tentă.

NEASTlMPÂRUL NOVATOR
Fire iscoditoare, mereu in 

căutarea noului, Iosif Lucaci a 
trecut prin mai multe meserii 
practice înainte de a deveni 
profesor de educație fizică și 
activist al C.J.E.F.S. Bihor. De 
acolo îi vine îndemînarea și 
neastîmpărul pentru inovații. 
Ne-a arătat cu mîndrie un sa
lon de gimnastică de întreți
nere pentru femeile orădene, 
dotat în mare parte cu apara-

tară de creație locală. Pro
babil că așa s-a și născut ideea 
lui de a proiecta și monta pro
totipurile unei aparaturi com
plexe pentru dezvoltarea fizică 
generală și specifică a sporti
vilor de performanță.

S-a întovărășit cu fostul 
luptător Vaier lie. strungar la 
întreprinderea „înfrățirea", și 
cu arbitrul de fotbal Voicil 
Bara, tehnician la I.M.P.S. și în 
orele libere a migălit la : apa
rat pentru dezvoltaiea muscu
laturii lombare, bancă 
exerciții 
izometric 
sor oblic 
re, bancă 
După cum 
Lucaci, toate acestea nu 
teaptă decît aprobările necesare 
pentru a intra în fabricație de 
serie și a evita cumpărarea de 
pe piețe străine a unei apara
turi

de împins, 
și izotonic, 

pentru ( 
abdominală 

ne spine

pentru 
cadru 

gli- 
picioa- 
i etc.

Iosif 
aș-

similare
MĂȘTI DE SCRIMĂ 

Șl BAIEURI
Există în industria bihorea- 

nă o întreprindere importantă 
care — spre deosebire de mul
te alte u.nități asemănătoare —

Victor BĂNCIULESCU

(Continuare in pag. 2-3)
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DIVIZIEI „B“5» VOLEI TIMER

(Urmare din pag. 1)

ie să ia măsuri ea in perioada 
de sfîrșit de an si de început 
al noului an să se organizeze 
bogate activități cu caracter 
politico-educativ, atractive, care 
să pună în valoare cu deose
bire creația nouă, pătrunsă de 
spirit revoluționar, înaltele 
idei ale epocii de construcție 
socialistă.

Pentru serbarea pomului de 
iarnă s-a hotărît să se aloce 
de la bugetul statului suma de 
62 milioane lei. căreia i se a- 
daugă fondurile realizate de 
organizațiile de masă si ob
ștești din acțiuni cultural-edu- 
eative si prevederi bugetare. 
Astfel, suma totală folosită a- 
nul acesta pentru organizarea 
pomului de iarnă se ridică Ia 
169.010 550 lei. S-a indicat, tot
odată. să se ia măsuri pentru 
organizarea corespunzătoare a 
vacantei de iarnă a elevilor și 
studenților.

Tovarășul Nicolae Ceausescu 
a prezentat, in continuarea lu
crărilor. o informare cu privi
re la intilnirea conducătorilor 
de partid $i de stat ai țărilor 
participante 1a Tratatul de la 
Varșovia, oare a avut loc Ia 
Moscova la 5 decembrie a.c.

Comitetul Politic Executiv a 
aprobat in unanimitate și a 
dat o înaltă apreciere activită
ții desfășurate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la această 
intîlnîre, subliniind că ea co
respunde ne deplin orientărilor 
celui dc-al XTI-Iea Congres al 
P.C.R. Prin glasul secretarului 
general al partidului, președin
tele republicii, tara noastră 
și-a reafirmat pozițiile con
structive, îndreptate consec
vent spre întărirea unității ță
rilor socialiste, a colaborării 
tuturor forțelor progresiste și 
democratice, promovarea cau
zei destinderii, securității și 
păcii notrivit intereselor fun
damentale ale națiunii noastre 
socialiste și ale tuturor po
poarelor.

Comitetul Politic Executiv 
consideră că mersul evenimen
telor internaționale confirmă 
justețea aprecierilor și actuali
tatea propunerilor formulate la 
Consfătuirea Comitetului Poli
tic Consultativ al statelor par
ticipante la Tratatul de Ia 
Varșovia, din mai 1980. care 
pun pe prim plan grija fată de 
promovarea cauzei păcii și 
destinderii, a dezarmării, do
rința țărilor participante de a 
acționa cu toată hotărirea pen
tru solutionarea pe calc poli
tică, prin tratative, a proble

melor litigioase existente intre 
diferite state, pentru întărirea 
securității și dezvoltarea colabo
rării pe plan european și în 
întreaga lume. In strînsă de
pendență cu aceasta, s-a apre
ciat utilitatea activizării con
tactelor politice între state cu 
orînduiri sociale diferite, con
tinuarea dialogului asupra pro
blemelor fundamentale ale 
vieții politice internaționale, pe 
baza principiilor verificate ale 
suveranității si independenței 
naționale, egalității in drepturi, 
neamestecului în treburile in
terne. nerecurgerii la forță și 
Ia amenințarea cu forța, stimei 
și avantajului reciproc.

Comitetul Politic Executiv a 
luat act cu deosebită satisfac
ție de hotărirea țărilor socia
liste de a-și aduce în conti
nuare contribuția la însănătoși
rea climatului internațional, la 
întărirea păcii. Ia continuarea 
politicii dc destindere si dez
voltare a unei largi colaborări 
internaționale, de rezolvare a 

^uturor conflictelor pe calea 
‘negocierilor, la dezvoltarea re
lațiilor cu toate statele, indi
ferent dc orinduirea lor socia
lă.

Comitetul Politic Executiv a 
apreciat, de asemenea, însem
nătatea hotărîrii statelor parti
cipante la întîlnirea de Ia Mos
cova dc a colabora cu toate 
forțele progresiste, democrati
ce. antiimperialiste, pentru în
tărirea solidarității tuturor po
poarelor în lupta împotriva 
pericolului de război, pentru o 
politică de pace, dezarmare 
nucleară, pentru destindere și 
colaborare egală în drepturi. 
Interesată profund în instaura
rea unui sistem trainic de secu
ritate pe continentul european, 
în dezvoltarea largă, neîngră
dită a conlucrării între toate 
statele lumii. România socia
listă, împreună cu celelalte 
țări participante la întîlnire, 
au salutat începerea lucrărilor 
reuniunii general-curopene de 
la Madrid, reliefînd importanța 
desfășurării lor eficiente, în 
spirit constructiv. S-a apreciat, 
totodată, că în actualele con
diții internaționale, cînd situa
ția în lume rămine încordată, 
cînd cursa înarmărilor capătă 
un caracter tot mai periculos, 
iar in diferite zone ale lumii 
se mențin focare de confrun
tări militare, se impune inten
sificarea eforturilor țărilor so
cialiste, ale tuturor statelor și 
popoarelor cointeresate în men
ținerea păcii, securității și co
laborării, creșterea vigilentei 
față dc tendințele agresive ale 
forțelor imperialiste, pentru a-

firmarea destinderii ca tendin
ță principală a evoluției vieții 
internaționale.

Comitetul Politic Executiv a 
subliniat de asemenea, însem
nătatea hotărîrii conducătorilor 
de partid și de stat ai țărilor 
participante Ia intilnirea de la 
Moscova de a întări pe mai 
departe unitatea țărilor socialis
te pe baza marxlsm-lcninismu- 
lui, a solidarității internaționa
le, colaborării reciproc avanta
joase, egale în drepturi, de a 
dezvolta conlucrarea dintre ele 
pe tărîm economic, tehnico-ști- 
ințific, precum și în domeniul 
coordonării planurilor cincinale, 
exprimindu-și convingerea că 
aceasta este în interesul con
strucției socialismului și comu
nismului din țările noastre, a! 
bunăstării și binelui po.poarelor 
noastre.

Comitetul Politic Executiv a 
luat cunoștință de schimbul de 
informații pe care participanții 
Ia intilnirea de la Moscova l-au 
făcut cu privire Ia construcția 
socialistă și comunistă din țări
le lor. de informarea reprezen
tanților P.M.U.P. referitoare la 
evoluția situației din R. P. 
Polonă. Reafirmind, in numele 
întregului nostru partid, al în
tregului popor român, sentimen
tele de caldă prietenie față de 
Partidul Muncitoresc Unit Po
lonez. față de clasa muncitoare 
și întregul popor polonez, Co
mitetul Politic Executiv și-a 
exprimat deplina încredere că 
oamenii muncii din Polonia 
prietenă. sub conducerea 
P.M.U.P,, vor reuși să învingă 
greutățile ivite, vor asigura 
dezvoltarea in continuare a 
Poloniei pe calea socialismului. 
Așa cum a declarat și în alte 
împrejurări secretarul general 
al partidului, (ara noastră își 
exprimă deplina solidaritate și 
sprijină lupta comuniștilor, a 
forțelor progresiste ale clasei 
muncitoare, a poporului polo
nez pentru depășirea actualei 
situații și dezvoltarea socialistă 
a țării, manifestindu-și ferma 
convingere că problemele care 
s-au creat in Polonia pot și 
trebuie să fie rezolvate de po
lonezii înșiși, prin găsirea celor 
mai corespunzătoare soluții, în 
vederea învingerii greutăților 
prezente, potrivit intere
selor oamenilor muncii din 
Polonia, ale cauzei generale a 
socialismului, păcii și progre
sului.

*
Comitetul Politic Executiv a 

soluționat, dc asemenea, pro
bleme ale activității curente de 
partid și de stat.

în ultima etapă a turului, cam
pionatelor Diviziei „B“ de volei 
s-au înregistrat următoarele re
zultate: FEMININ, seria I: Voin
ța Buc. — Spartac Buc. 3—2, 
Prahova Ploiești — C.S.Ș. Sucea
va 3—2, Pemcilina II Iași — 
Braiconf Brăila 3—0, Ceahlăul 
Piatra Neamț — I.T. București 
3—0; seria a Il-a: Univ. Timi
șoara — Chimia Rm. Vîlcea 3—2, 
Albatros Constanța — Confecția 
Buc. 3—2, Dacia Pitești — Calcu
latorul Buc. 1—3, A.S.S.U. Cra
iova — Chimia Tr Măgurele 3—0; 
seria a IlI-a: Corvinul- Dacia 
Deva — C.S.M Libertatea Sibiu 
3—0, Metalotennica Tg. Mureș — 
G.I.G.C.L. Brașov 2—3, Olimpia 
Oradea — C.S. Zalău 3—1. Con
structorul Arad — Textila Cis- 
nădie 3—2. MASCULIN, seria I: 
Constructorul Brăila — Electra 
Buc. 3—1, Steaua II Buc. — 
C.S.M. Suceava 1—3. PECO Plo
iești — Politehnica Iași 3—0,. Vul
can Buc. — Relonul Săvinești 
0—3; seria a Il-a: Progresul Buc. 
— SARO Tîrgoviște 1—3. I.O.R 
Buc. — Calculatorul II Buc. 3—0, 
Electroputere Craiova — I.C.I.M. 
Brașov 2—3, Petrolul Ploiești — 
Metalul Hunedoara 3—1; seria a 
III-a: Voința Zalău — Construc
torul Arad 3—0, Electromureș Tg. 
Mureș — Motorul Baia Mare 0—3, 
Voința Alba iulia — C.S.U. Ora
dea 1—3, .,U“ CluJ-Napoca — O- 
țelul Oraș Dr. Petru Groza 3—0, 
(Rezultate comunicate de cores
pondenții : N. Matcescu, I. Ghi- 
șa, M. Macovei, Șt. Crețu, Gr. 
Rizu, M. Bontoiu, Șt. Gurgui, A. 
Szabo, C. Albu, O. Bălteanu, L 
Pocol, S. Nace, A. Cristca).

La încheierea primei părți a 
campionatelor. clasamentele se 
prezintă astfel:

FEMININ
Seria I

1. VOINȚA Buc,
2. Braiconf Brăila
3. C.S.Ș. Suceava
4. Prahova Ploiești
5. Spartac Buc.
6. Penicilina II Iași
7. Ceahlăul P. Nemț •
8 I.T. București

7 7 0 21; 3 
7 5 2 15:10
7 4 3 16:15
7 4 3 14:14
7 3 4 15:13
7 2 5 10:16
7 2 5 10:17
7 IC 7:20

14
12
11
11
10

9
9
8

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

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

Seria a
UNIV. Tim. 
Calculatorul Buc. 
Confecția Buc. 
Chimia Rm. Vîlcea 
Albatros Constanța 
A.S.S.U. Craiova 
Dacia Pitești 
Chimia Tr. Măg

Il-a
7 

. 7
7
7
7
7
7
7

7 
5
5
4
4
1
1
1

0 21: 3
2
2
3
3
6
6
6

17: 8 
18:12 
16:11 
12:13 
10:18
7:20
4:20

14
12
12
11
11

8
8
8

IM
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7
7
7
7
7
7
7

Mctalotehnica Tg.M. 7

OLIMPIA Oradea
C.S. Zalău 
G.I.G.C.L. Brașov 
Corvinul Deva 
C.S.M. Sibiu 
Constructorul Arad 
Textila Cisnădie

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

5
5
6

16:11 
17:12 
17:12 
17:11 
15:10 
10:17 
10:18
7:18

12
12
12
11
11

9
9
8

MASCULIN
Seria I

C.S.M. Suceava 
Relonul Săvinești 
Steaua II Buc. 
Constructorul Br. 
PECO Ploiești 
Politehnica Iași 

Buc. 
Buc.
Seria a
Brașov

Petrolul Ploiești 
I.O.R. Buc. 
Calculatorul II Buc. 
Metalul Hunedoara 
SARO Tîrgoviște’) 
Electroputere Cv.’) 
Progresul Buc.
’) Jocul dintre aceste formații 

fost programat pen tini ziua de 
decembrie a.c.

Seria a III-a
C.S.U. Oradea 

, „U* CIuj-Napoca 
Motorul B. Mare 
Oțelul Dr. P. Groza 
Voința Alba Iulia 
Electromureș Tg.M. 
Voința Zalău 
Constructorul Arad
• Astăzi, în sala 

Capitală, de la ora 
fășoară meciul masculin Dinamo 
— C.S.M. Delta Tulcea din eta
pa a Vil-a a Diviziei
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VOCAȚIA SPORTIVĂ A MEȘTEȘUGARILOI
(Urmare din pag. 1)

nu a ezitat să accepte, spre 
binele sportului românesc, pro
ducerea unor obiecte de serie 
mică, absolut necesare, înlo
cuitoare ale unor piese scum
pe procurate pînă acum prin 
import. De la întreprinderea 
mecanică și de piese de schimb 
Oradea au fost furnizate 
pucuri de hochei și palmare, 
flexoare și patine reglabile, 
gheare pentru mersul pe 
gheață și altele (unele cu suc
ces chiar și Ja export). Firește 
că secretul acestei vocații spor
tive stă in primul rind în ad
mirabilul director al unității, 
Horia Cosma. aruncător de 
ciocan în tinerețe, fervent 
sportsman în faptă și spirit. 
Printre adjuncții săi să men

ționăm pe ing. șef Valentin Io- 
nescu, membru a! conducerii 
secției de polo a clubului 
Crișul

Șeful Secției nr. 2, ing. 
Nicolae 1‘ămint, ne Însoțește 
în atelierul in care alte „miini 
de aur" pregătesc primele 
măști românești de scrimă — 
care ne fac independenți față 
de necesitățile de import. Ti
nichigiul Ia jos Horvăth a pre
gătit, după o mască veche, șa
bloanele pentru partea meta
lică și țesătura fină ce ur
mează a fi încadrată cu pavăza 
de piele. Nu e mîndrie naunci- 
torească mai mare decît aceea 
să-ți vezi creația apreciată : 
in birou] atelierului stă scri
soarea Federației române de 
scrimă prin care se mulțu
mește colectivului de aici pen
tru măștile experimentate cu 
succes cu prilejul campionate
lor naționale 1

Satisfacția e aceeași la Sec

ția cauci 
Liviu CI 
rnecanicu 
aproape 
acum și 
ciclism 
(unde 1-. 
Iosif Bo 
nu e de 
rit în - a. 
duindu-s 
mele b; 
pînă aci 
port. Pr 
cu asem 
comporta1 
gariei — 
cicliștii î

Dar la 
cările c< 
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armele i 
pentru r 
curse !

CUM ÎNTREȚINEM, CUM FOLOSIM BAZELE SPORTIVE?
PE URMELE MARILOR

La Orăf tie :

POPICĂRIA AȘTEAPTĂ
EVOLUȚIA... ECHIPEI DE FOTBAL!
— Orașul nostru, ORAȘTIE, 

in plină dezvoltare, ca toate lo
calitățile patriei, are baze spef- 
tive suficiente, ne spunea prof- 
Nicolae Căstăian, primvicepre- 
ședintele (neretribuit) al Consi
liului orășenesc pentru educație 
fizică și sport. Dar populația 
crește, industria se dezvoltă, 
oamenii muncii au nevoie dc 
mișcat e, de sport, așa că tre
buie să avem grijă de fiecare 
teren de sport, să gospodărim 
bine utilizarea Iui.

Discuția cu tovarășul Căstăian 
o purtam privind sala de sport 
de la liceu] care poartă nume
le marelui Aurel Vlaicu. Pe te
renul de handbal făceau an
trenament fetele de la o în
treprindere din oraș.

— Terenurile școlilor sînt 
puse și Ia dispoziția întreprin
derilor pentru antrenamentul 
echipelor acestora, ne-a spus 
interlocutorul nostru. Și aceas
ta, pentru că „Daciada" a cîști- 
gat în orașul nostru întreg ti
neretul, iar bazele de care dis
pun școlile pol fi folosite foarte 
bine și dc oamenii muncii. La 
întreprinderea mecanică, de 
pildă, se joacă mult fotbal — 
acolo există 11 echipe care fac 
campionat intern — se joacă 
tenis de masă și popice. La 
întreprinderea chimică se joacă 
handbal, tenis de masă și șah. 
Vă închipuiți cum s-ar putea 
desfășura aceste competiții, 
dacă n-ar fi folosite, Ia maxi

mum, toate bazele sportive din 
oraș. Mai greu o ducem ca... 
popicăriile. Una a fost dată in 
grija întreprinderii mecanice- 
dar cealaltă e în mare... sufe
rință.

L-am rugat pe interlocutorul 
nostru să se explice.

— In Orăștîe sînt dopa popi- 
cării : una dată, precum am 
spus, întreprinderii mecanice, 
iar a doua — in grija asociației 
sportive „Dacia". Ei bine, de 
cînd ,.Dacia“-Orăștie a in
trat îu Divizia „B“ la 
fotbal, nu ne mai pu
tem înțelege cu conducerea 
asociației. © „Noi ținem acum 
de . București, direct de federa
ția de fotbal", ne spun dinșii. 
© „Foarte bine, zicem noi. Dar 
cu popicăria ce faceți ? Că 
i-ați scos scindările, să le dați 
cu bitum, S-o refaceți și uite 
că se împlinesc doi ani de cînd 
oamenii muncii din Orăștie 
așteaptă s-o vadă gata, să joa
ce". Toate intervențiile noastre 
sint însă zadarnice- Acum, la 
noi, la Orăștie, s-or scornit și 
niște versuri, care zic așa : „De 
cînd cu echipă-n B / Popicărie 
nu mei e / Cu ei nu poți să 
vorbești 1 / Că ei țin de... Bucu
rești".

E timpul să vă schimbați ati
tudinea. tovarăși de la asocia
ția sportivă „Dacia" ! Fiindcă 
asociația nu o conduce federația 
de la București...

Sevei NORAN

La Lupeni:
■irillI^IIWIMTMH IIH<1 > 4

DOUĂ PATINOARE NEFOLOSITE

(Urmare din pag. 1)

în situația cînd ani de-a rin- 
dul patinoarul „Minerul" din 
Lupeni se număra printre cele 
mai reușite din județ și era 
singurul din Valea Jiului, sur
priza de anul trecut, prilejuită 
de înființarea unui nou pati
noar, in cartierul Braia. de 
către preparatorii kipeneni, 
s-a constituit într-o reușită 
deplină.

Anul acesta însă... Sîmbătă 
6 și duminică 7 decembrie a.c., 
cînd am vizitat cele două... 
foste patinoare, am rămas ne
plăcut surprinși de aspectul a- 
cestor-a. La patinoarul „Mine
rul" scaunul de arbitraj și ba
rele de susținere pentru tenis 
de cîmp. iar la patinoarul „Pre
paratorul" porțile de handbal 
așteptau parcă... primăvara ! 
In rest, nici urmă de manti
nele, de gheată, sau patinatori. 
Am remarcat, în cele cîteva 
minute cit am stat acolo, re
gretul copiilor care venehu, 
vedeau ca și noi lacătele atîr- 
nînd pe ușile celor două pati
noare și plecau să patineze pe 
străzile și aleile orașului.

Știind că orașul are si o sală 
de sport, ne-am gîndit să o 
vizităm. Discutăm cu profeso
rul Eduard Gydngyosi. inimo
sul și veșnic tînărul antrenor 
care a inițiat-o în tenis de ma
să pe multipla campioană euro
peană la junioare Iidiko Gy6n- 
gyăsi, fiica lui, „Situația pe 
care ați surprins-o la a- 
ceastă sală de sport — 
ne spunea — dăinuie mai

de mult. Reparația care 
imobilizează și acum sala a în
ceput de aproape șapte (!) 
luni. Și asta pentru montarea... 
ritorva tribune. în tot acest 
timp, deși în oraș există o 
mulțime de copii care ar dori 
să practice tenisul de masă, nu 
am unde să fac antrenamente 
cu ei".

Sala, ca și cele două pati
noare, care în anul trecut — 
de exemplu — erau mîndria 
Văii, sîntem siguri că așteaptă 
nu... primăvara, ci niște mîini 
de gospodari, așa cum cu si
guranță se găsesc la cele două 
asociații sportive, „Minerul" 
și „Preparatorul". Ar fi de do
rit ca măcar acum, la apariția 
acestor rânduri, lucrurile să se 
îndrepte și după ce în Lupeni 
ninge, iar temperatura este 
mereu sub 0°C, factorii care 
răspund de cele două pati
noare să afle și ei că... iarna 
a sosit, spre bucuria copiilor.

La o săptămînă după raidul 
nostru, mai precis duminică 
14 decembrie a.c., am mai făcut 
o încercare, dcar-doar s-o fi 
schimbat ceva. La patinoarul 
„Preparatorul" nimic nou. doar 
zăpada bătătorită, semn că ti
nerii veniti să patineze au... 
jucat fotbal. La patinoarul 
..Minerul" au apărut mantine
lele, nu însă și gheata, deși 
timpul a fost mereu mai muM 
decît favorabil. Așadar, „amin
tirile" și așteptările continuă... 
întrebarea e. pînă cînd ?

Ioan-ALEXANDRU TATAR

lucru, pentru că la finala ju
dețului nostru a fost, parcă, 
mai tare ca aici. Au participat 
320 de concitrenți". Și ne vor
bește apoi de cele 7 centre de 
luptă de la Liești, Ivești, In
dependenta, Tulucești, Bujoru. 
Berești și Munteni, unde elevi 
și tineri din comune se ini
țiază în sportul luptelor, că 
„găh.țcnii-s voinică, nu glumă!" 

Lectorul universitar Dumitru 
Hîtru, de la I.E.F.S. București, 
directorul de concurs, anunță 
rezultatul final. Explozie de 
bucurie în tabăra mehedinte- 
nilor. Lor le-a revenit o fru
moasă cupă de cristal acordată 
județului cu cele mai bune 
performante. Tractoristul Nico
lae Coteț, din Bala*, a devenit 
campion, contabilul Gigu Va- 
silian, din Podu Gros, s-a cla
sat al doilea, casierul comunal 
Ion Bibilici, din Stîngăceaua. 
a fost al patrulea... Discutăm 
cu Ștefan Constanlinescu, acti
vist al Comitetului județean 
U.T.C. Mehedinți • Ce Ioc o- 
cupă această activitate la dum
neavoastră 7 Ținînd seama de 
condițiile de care dispunem, 
împreună cu Inspectoratul șco
lar am ajuns la concluzia ca 
pe perioada de iarnă în toate 
școlile să se practice trînta 
• Cum au fost organizate eta
pele precedente ? O preocupa
re deosebită am acordat-o ti
nerii tuturor fazelor, de la 
nivel de asociație șl pînă la 
cea județeană, pentru a-1 se
lecționa pe cei mai buni. Și 
faptul că am ajuns să cuce
rim locul întîi înseamnă că 
n-am greșit în modul de a ne 
organiza concursul. • Și acum? 
Cîștigarea cupei și a celorlalte 
trofee nu înseamnă decît ter
minarea unei etape șl startul

in alta, 
vește tri 
celelalte 
vem inse 
cadrul 
„Daciada'

...„în ti 
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Cind lucrurile se simplifica
seră de tot și' F.C.M. Brașov 
promovase — deși mai rămăse
seră de disputat cîteva etape — 

am solicitat antrenorului Nicolac 
Proca și căpitanului echipei. 
Nicolae Pescaru, să ne dezvă
luie „secretele" frumoasei și 
spectaculoasei curse a promo
vării ; o cursă singulară, fără 
contracandidată. încheiată cu 
un... tur avans. Antrenorul 
ne-a dezvăluit atunci trei din
tre ele : 1. disciplina fermă 
(sub toate aspectele ei) ; 2.
munca serioasă, fără rabat ; 3. 
sprijin eficient din partea tu
turor factorilor. La rîndul lui, 
căpitanul echipei și veteranul 
primei noastre divizii sublinia 
că F.C.M.-ul a fost și va ră- 
mîne „o echipă fără vedete, 
adepta unui joc simplu și 
eficace". Care era această e- 
echipă ? Iat-o : Balasz — Pa
puc, Naghi, Vărzaru (Panache), 
Pescaru — Chioreanu, Șulea, 
Furnică (Bucur) — Bența; Pa- 
raschivescu, Boriceanu. Cu a- 
cest „11“ (plus cele două... pa
ranteze) a început Brașovul 
campionatul. Și l-a început 
destul de timid, doar cu' un 
2—1 pe teren propriu ta fața 
gălățenilor. în partida urmă
toare. însă, F.C.M.-ul a poposit 
la Baia Mare cu frica-n oase, 
acolo unde s-a temut mult de 
o întringere la scor și unde a 
realizat un 1—1, 
care putea fi 
chiar un 2—1, 
pentru brașo
veni... După acel „plus 1“ ob
ținut din start, echipa a res
pirat ușurată, a PRINS CU
RAJ și, în continuare, a căl
cat vîrtos și sigur pe terenul 
Diviziei „A“, strunită SEVER 
și INTELIGENT de antrenorul 
ei, surd la orice scuză, in
transigent fata de orice încer
care de abdicare de la primele 
două „secrete" care l-au adus 
promovarea. Pe parcursul eta
pelor post-Baia Mare au inter
venit și cîteva „mutări strate
gice" în echipă, mișcări bine 
gîndite, ca în acele frumoase 
partide de șah filmate de 
B.B.C. Panache l-a scos din
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ȘTIRI •
• NOUL REGULAMENT AL

ORGANIZĂRII ACTIVITĂȚII
FOTBALISTICE. Recent a apărut 
noul regulament de organizare a 
activității fotbalistice, editat de 
Federația Română de Fotbal șl 
redactat de un colectiv format 
din Ion Alexandrescu, Florin 
Dumitrescu, Petre Mihăescu, An
drei Rădulcscu și Petru Tătar. 
Noul regulament intră în vigoare 
la 1 ianuarie 1981, cind se abrogă 
ediția 1975 a „Organizării acti
vității fotbalistice".
• DIN DIVIZIA „C“: Comisia 

de competiții și disciplină a 
F.R.F. a omologat cu 3—0 meciul 
C.P.L. Sebeș — Unirea Alba Iu- 
lia, în favoarea formației din 
Alba Iulia, nedisputat în etapa 
a XII-a, deoarece organizatorii 
n-au asigurat asistenta medicală 
pe teren. Jocul din etapa a XV-a. 
Metalul Rădăuți — Nicotină Iași, 
nedisputat la data respectivă din 
cauza întârzierii cu 15 minute a 
echipei ieșene, a fost reprogra- 
mat pentru primăvară. Comisia 
de apel a F.R.F. a revenit asu
pra unor hotărîri ale Comisiei de 
disciplină, dînd cîștig de cauză 
echipelor Hușana Huși (3—0 în 
meciul cu Cimentul Bicaz (din 
etapa a xni-a) care a substituit 
un jucător în partida respectivă 
și Minerul Știința Vulcan (men- 
ținînd rezultatul de 1—0, de pe

LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
NUMAI ASTAZI Șl MI1NE...

Vineri 19 decembrie 1980 se va 
desfășura ultima tragere obișnui
tă Loto din acest an. Așadar — 
o bună șansă de a vă număra 
printre marii cîștigători ai anu
lui în curs la acest traditional 
și avantajos sistem de joc, la 
care se atribuie cu regularitate 
AUTOTURISME „Dacia 1300" și 
IMPORTANTE SUME DE BANI. 
Agențiile Loto-Pronosport vă mal 
stau la dispoziție doar astăzi și 
mîine pentru a vă procura bile
te cu numerele preferate.

3. F.C.M. Brașov 17 9 3 5 23-19 21
0 Puncte realizate: 21 (18 acasă 4- 3 in deplasare).
• Golgeterii echipei: Chioreanu 5 goluri. Paraschiveseu 4, 

Bucur 3, Gherghe și Bența — cite 2, Naghi, Șulca, Spirea, 
Borlceanu, Manciu și Pescaru — cite 1.
• Jucători folosiți: 19 — Paraschiveseu — 17 mecuri, Naghi, 

Șulea, Panache — cite 16, Bucur 15. Furnică, Spirea, Bența — 
cite 14, Papuc 13, Chioreanu 12, Balasz, Manciu, Gherghe” — 
cite 11, Pescaru 10, Boriceanu, Dărăban — cite 9, Popa 6, 
Sandu 4, Vărzaru 2.

• Cartonașe roșii: nici unul.
• Cartonașe galbene: 15 (9 jucători), cele mai multe Bența 4.
0 A beneficiat de 2 lovituri de la 11 m, ambele transformate 

(Șutea și Bucur); a fost sancționată cu 4 penalty-url, 3 trans
formate, 1 ratat.

0 Media notelor echipei: 6,43

apărare pe Vărzaru, Chioreanu 
a parcurs diagonala mijlocaș 
(dreapta) — extremă (stînga), 
trecînd pe poziția lui BoTicea- 
nu, făcînd să dispară paran
teza de la Bucur. în sfirșit, ta 
partea a doua a turului, alți 
doi pioni au apărut pe tablă, 
Manciu ta locul lui Pescaru și 
Popa între buturi, Balasz fiind 
accidentat. Așa s-a prezentat 
noua promovată ia startul pro
bei sale de foc, un fel de mic 
campionat al turului, la 6fîr- 
șitul căruia a ciștigat titlul 
de... REVELAȚIE. Au venit 

meciurile cu Steaua (2—2), la 
București, Universitatea Cra
iova (1—0) și Dinamo (3—1), 
ambele la Brașov. 0 „Dacă 
vom reuși trei puncte din *- 
cestc meciuri, înseamnă eă 
eforturile noastre vor fi răsplă
tite", afirma N. Proca înaintea 
partidei cu Steaua Echipa a 
obținut 5 din 6 și, ta același 
timp, a absolvit examenul ei 
de maturitate, etalind o serie 
de cunoștințe clar și convingă
tor predate de antrenorul ei 
la istovitoarele dar și instruc
tivele lecții de pregătire. 
F.C.M. Brașov a apărut, astfel,

ȘTIRI
teren, în meciul eu Minerul Pa- 
roșenl, din etapa a VIU-a).

0 CUPA „CETATEA" LA MI- 
NIFOTBAL. Asociația sportivă 
Minerul Deva, tn colaborare eu 
C.J.E.F.S. Hunedoara organizează 
prima ediție a competiției de mi- 
nltotbal pentru copil, dotată cu 
Cupa „Cetății-. Vor participa 
fotbaliști' din grupa 1967 (data 
nașterii, după 1 august), de 1® 
următoarele asociații și cluburi: 
Minerul Deva, Universitatea Cra
iova, „U“ Cluj-Napoea, F.C.M. 
Brașov, Jiul, Corvtaul. întrecerile 
se vor disputa între 19 șl 21 de
cembrie și vor fi găzduite de 
Sala Sporturilor din Deva.

0 LA PIATRA NEAMȚ se des
fășoară in zilele de 20—23 decem
brie tradiționala competiție de 
minifotbal, dotată cu „Cupa 30 
Decembrie", aflată la a Vl-a e- 
diție. La întrecerile organizate de 
Inspectoratul județean școlar 
Neamț și Clubul sportiv școlar 
de fotbal din localitate și-au a- 
nunțat participarea 11 echipe: 
F.C. Argeș, S.C. Bacău, F.C.M. 
Galați. Unirea Focșani, C.S.Șe. 
Bacău, Gloria Arad, C.S-Șc Bi
caz, Brașovia Brașov, C.S.Șe. Te
cuci, C.S.Șe. Roman și bineînțe
les C.S.Șe. Piatra Neamț. Echi
pele — formate din 6 jucători 
între 11—14 ani — se vor întrece 
in sala Ceahlăul.

Tragerea obișnuită Pronoexpres 
de astazi. 17 decembrie 1980, se 
televizează în direct începlnd de 
la ora 18.15.
CÎȘTIGURILE CONCURSULUI 

PRONOSPORT
DIN 14 DECEMBRIE 1980

Categoria 1 (12 rezultate) : 
4 variante 100% a 30.044 lei și 
15 variante 25% a 7.511 lei ;

Categoria 2 (11 rezultate) :
202.25 variante a 1.270 Ie';

Categoria 3 (10 rezultate) :
2.634.25 variante a 146 lei.

(6,68 acasă — 6,18 tn deplasare).

ca o echipă alcătuită din jucă
tori cu o mare capacitate de 
efort, disciplinați tactic (fiecare 
știe bine ce are de făcut), care 
alternează tempoul la finalizare 
(atacul în viteză cu cel pozițio
nal), oare aleargă enorm pen
tru a recupera mingea, care 
participă, în egală măsură, la 
ambele faze ale jocului.

Efectul concret al acestor e- 
forturi 7 Nici un punct pierdut 
pe teren propriu, trei cîștigate 
ta deplasare. Dar, trăgind li
nie. adunînd și cotnentînd e- 
voluția echipei sale în prima 

parte a campi
onatului, același 
antrenor Proca, 
lucid și mo

dest, concluziona astfel : parti
ciparea la antrenamente și me
ciuri — mulțumitoare ; jocul 
formației — acceptabil ; rezul
tatele obținute — bune ; evl- 
dențiații — ECHIPA. Foarte 
corect, foarte frumos. Ca și 
epilogul referatului său de la 
consfătuirea antrenorilor, care-1 
caracterizează si definește : 
„Vorbele m-au înduioșat me
reu, dar numai faptele m-au 
convins de adevăr".

Lourențiu DUMITRESCU

După „căderea cortinei" '80

ȘOIMAN CONDUCE „GRUPUL DOI - SPERANȚE"
Merită să stăruim, in comen

tariile noastre (de „la gura so
bei") dedicate sezonului 1980, a- 
supra promovărilor. Merită din 
două motive, credem noi: iutii, 
fiindcă fără promovări neîncetate 
și cît mai reușite, un fotbal, un 
campionat ar imbătrîni repede și 
ar sucomba tot așa de rapid; 
al doilea — din motivul că, spre 
deosebire de alte stagiuni pre
cedente, aceasta care s-a înche
iat e bogată la acest capitol. Noi 
avem datoria, cu atît mai mult, 
prin urmare, să încurajăm, să 
punem în lumină reușitele, preo
cupările, munca cluburilor și an
trenorilor. Vor fi stimulate, ast
fel, ambițiile și energiile acolo 
unde s-au dobindit succese; vom 
trezi, pe de altă parte, sperăm, 
interesul și dorința de imitare 
acolo unde s-a făcut și se face 
prea puțin în această privință.

Va fi vorba, în cele ce ur
mează, de, să-i zicem, un „pluton 
doi“ al pcomovaților. (Despre ti
nerii care au dat de mai mult 
timp semnalul talentului lor și 
al justificării de a intra în lo
turile reprezentative va fi vor
ba Intr-un articol special). Noi 
ne vom ocupa de Jucătorii — in 
mare majoritate intrați in toam
nă in formații divizionare 
„A* — veniți din eșaloane Infe
rioare. Și care promit, care a- 
rată și talent, și hărnicie, și se
riozitate, intr-un cuvin t iînt 
înarmați cu ce le trebuie spre 
a ciștiga teren in zona plină de 
obstacole, a afirmării. Dacă nu 
vor face cumva ca unii dintre 
cei ce i-au precedat. Adică să 
arunce aceste arme și... să se 
lase ademeniți de marii dușmani 
al sportivului de performanță de 
noi toți știuțî.

Am mai subliniat în coloanele 
noastre că preocuparea conduce
rilor de cluburi și asociații față

DUMINICĂ 21 DECEMBRIE 1980, 
PENTRU ULTIMA DATĂ ÎN ACEST AN,

NOI ȘANSE DE SATISFAC
ȚII LA SISTEMUL DE JOC 
PREFERAT !

Cu suma de numai 10 lei, 
oricine joacă poate obține :

• AUTOTURISME „Dacia 
1300“ • CÎȘTIGURI ÎN BANI, 
între 50.000 și 100 lei.

Fiecare bilet participă la toa
te cele 3 extrageri a cite 4 nu
mere, indiferent de cota achi
tată (sută la sută sau 25 Ia 
sută).

JUCAȚI DIN VREME NUMERELE PREFERATE • Agen
țiile Loto-Pronosport vă așteaptă pînă simbătă 20 decembrie 
1980, inclusiv.

Tribuna antrenorului

ION OBLEMENCO: ff

TREBUIE SĂ
„Ținind seama că echipa 

noastră a ciștigat campionatul 
ta ediția trecută, că evoluțiile 
ei, ta toamna lui 1979, au fost 
apreciate și pe plan european 
(calificarea în turul III al „Cu
pei U.E.F.A."), am considerat 
împreună cu colegul C. Oțet, 
că ceea ce s-a realizat foarte 
bine și bine în sistemul ei de 
joc trebuia păstrat și perfec
ționat, revenindu-ne sarcina, 
ta mod special, de a aduce îm
bunătățiri la capitolele mai 
puțin satisfăcătoare, de a sta
biliza în cadrul sistemului o 
concepție clară de joc, de a o 
perfecționa. Cîteva din mijloa
cele folosite : schițe. desene, 
demonstrații la tablă și exer
cițiile de pe teren, care au 
dus la formarea și însușirea 
unor deprinderi proprii echi
pei noastre. Nu am folosit fil
mul, sistemul video, pentru că 
la clubul nostru nu beneficiem 
de asemenea mijloace moder
ne de instruire. Am militat, de 
la început, pentru organizarea 
conștientă și judicioasă a jo
cului și eliminarea, pe cît po
sibil, a improvizațiilor, pentru 
a evita exprimările haotice 
sau inegale pe parcursul unui 
meci și chiar al unei reprize. 
O „secvență" din ceea ce am 
încercat să rezolvăm — circu
lația balonului și a jucătorilor 
între „triunghiurile" Negrită — 
Țicleanu — Crișan ; Țieleanu
— Crișan — Cămătar» ; Bălăci
— Cămătarii — Geolgău ; Un- 
gureanu — Donose — Cîrțu

de întărire, prin întinerire, a lo
turilor s-a arătat în netă, in vi
zibilă creștere. Urmarea direc
tă 7 Intrarea în primele forma
ții a unui grup impozant de de- 
butanți sau cvasi-debutanți (ju
cători cu foarte puține meciuri 
în „A"). îi cităm, fără pretenția

• De la sprinterul băcăuan 
la fundașii laterali tirpureșeni
• 0 nouă ciasă de „premianți" 
hunedoreni? •Cine va apăsa 
pe accelerator? Cine va ajunge

In plutonul „speranțelor" 
avansate ?

de a fi exhaustivi în enumera
rea noastră: F.C.M. BRAȘOV: 
Balasz, Panache, Manciu, Șulea, 
Bucur, Chiorean, Bența, Boricea- 
nu, Sandu, Dărăban; F.C. AR
GEȘ: Băluță, Pană, Sigmirean, 
Nica, Eduard; „U« CLUJ-NAPO- 
CA: I. Popa Lcordean, Măieă- 
neanu, Paniță; S.C BACAU: Șoi
man, Fîșic; CHIMIA: Preda, A- 
lexandru; CORVINUL: Colesniuc, 
Du bin ciur, And one, Ormenișan; 
POLITEHNICA IAȘI: Agachi, Sa- 
chelarie; STEAUA: Rotar, Jurcfi, 
Minea, Popa; A.S.A. TG. 
MUREȘ : Szabo, Fodor, I-
lie, Varo ; JIUL : Neagu, S.
Popa, R. Rusu; PROGRESUL- 
VULCAN: Alexandru, Cristea, M,

CEEA Cf DISCUTĂM 
Șl FACEM“
(sau Irimescu) ; Ungureanu — 
Beldcanu — Geolgău (sau 
Cîrțu), toate desfășurîndu-se 
în cadru! impus de ideea de 
joc colectiv.

Un mijloc pe care-J folosim, 
in mod deosebit, la antrena
mente, în scopul organizării 
tactice cît mai apropiate de 
calitățile jucătorilor noștri — 
și de cerințele actuale, bineîn
țeles, — l-a constituit și jocul 
pe o jumătate de teren, LA 
TREI PORȚI, in care stabilim 
numărul de jucători (uneori, 
mai mulți atacanți; alte ori, 
mai mulți apărători), în func
ție de faza exersată de atac 
sau . de apărare Se creează, 
astfel, momente neprevăzute, 
care se abat de la datele stric
te ale fazei de apărare sau de 
atac. în aceste condiții. atît 
apărătorii cît și atacanții, prin 
apariția celei de-a treia porți, 
trebuie să facă față unor noi 
cerințe, determinîndu-i pe îna
intași să acționeze cu decizie 
(eliminind pasele inutile și cău
tarea poziției ideale de șut), 
cu personalitate, în forță, să 
ducă faza de atac pînă la fi
nalizare capitol la care am 
fost satisfăcuți doar pe jumă
tate in meciurile din toamnă.

Evident, la baza unei con
cepții sănătoase despre joc și 
antrenament au stat și factorii 
teoretic și psihologic, cu aju
torul cărora i-am determinat 
pe jucători să înțeleagă că 
ceea ce DISCUTAM trebuie 
să și FACEM".

Ionescu, Niculcea, M. Anghel, 
Tugulan; F.C.M. GALAȚI: ilan- 
gheriuc.

Și-acum, ne veți întreba: cine 
sini liderii acestui pluton nr. 2, 
cine va țîșni mai întîi spre lo
turile reprezentative, cine va de
veni caz reușit de promovare și 
consacrare 7 Luîndu-ne riscul pe 
care îl prezintă — in fotbal — 
pronosticul, vom încerca uncie 
anticipări, pe baza observațiilor 
antrenorilor acestor „speranțe", 
a celor ce au arătat în meciuri, 
a notațiilor obținute de foarte ti
nerii fotbaliști de care este vor
ba. Un pluton de selecționați 
s-ar prezenta astfel. Un jucător 
care se grăbește, și la propriu 
și la figurat, ni se pare Șoim an. 
Atacantul din Bacău a evoluat 
„metronomic", a terminat în for
ță, atît de convingător incit a 
apărut pe lista selecționaților la 
tineret. Să-1 urmărim și pe Fîșic, 
liderul fostei naționale de ju
niori, bine intrat în rolul (pre
tențios tactic) de centru retras. 
O reușită are și tânărul antrenor 
A. Erdiigh cu perechea de fun
dași laterali Szabo—Fodor, care 
joacă sigur și precis și, mai cu 
seamă, modern, fiind una din
tre cele mai ofensive din „A". 
Căutător neobosit s-a arătat și 
M. Piguiea, aria lui de sondaj 
fiind foarte largă; are două sa
tisfacții, aducerea Iui Preda și 
Alexandru, bine fixați în lotul 
vîlcean. La Pitești, în cunoscuta 
„remaniere Halagian" distingem 
promițătoarea intrare în cam
pionat a talentaților Băluță, Pa
nă, Sigmirean. Steaua se poate 
felicita pentru promisiunii® copi
lului propriu, Minea, și ale sibie- 
nilor Rotar și Jurcă. F.C.M. Bra
șov ne-a demonstrat că se poate 
lupta — și încă bine — tn „A" 
cu aproape o întreagă formație 
de „B" din care se disting 
Balasz, Manciu (mai puțin in
trările sale dure). Bucur, Bența, 
Chiorean. Frumoasă recoltă ’ La 
Jiul continuă să intre în echipă 
necunoscuții. O promisiune: Nea
gu. De la Cluj-Napoca, „U“ a 
deschis o poarta mare tinereții, 
mai ales in finalul marcat de 
„ploaia de accidentări" a tituta' 
rilor și iată-1 pe I. Popa sprin- 
tînd amenințător pentru consa- 
crați. Lingă Rednic, Gabor, Klein 
și Petcu, Mircea Lucescu condu
ce — spre manejul afirmării — 
alți „mînji": Colesniuc și Du- 
binciuc.

Vreți și o selecționată (aproxi
mativă, ca toate selecționatele 
hîrtiei) a „plutonului doi" ? Ar 
arăta așa: Balasz — Szabo, Nea
gu, Colesniuc, Fodor — Fîșic, Mi
nea, I. Popa — Șoiman, Bălu(ă, 
Bența. Doar una dintre cele o 
mie de variante posibile, mai 
ales prin... contrazicerile celor 
omiși, contraziceri vii, în fapte, 
pe teren. Dar ce bine este cînd 
ai elemente de contrazicere pen
tru o selecționată . înseamnă că 
ai de unde alege. Tinerilor și 
foarte tinerilor divizionari „A" 
care și-au anunțat doar intențiile 
le dorim să bată puternic și re
petat la poarta consacrării !

Eftimie IONESCU



ÎN TURNEUL DE ȘAH DE LA KIKffiDA
BELGRAD, lfi (Agerpres). — 

Turneul internațional de șah de 
la Kikinda (Iugoslavia), la ca
re au participat 14 concurenți 
din 4 țâri, s-a încheiat cu 
victoria maestrului român Vo- 
Iodea Vaisman, de la clubul 
Politehnica Iași, care a obținut 
un procentaj remarcabil : 10
puncte din 13 posibile (8 victo
rii, 4 remize și o singură par
tidă pierdută). Pe locurile ur
mătoare s-au clasat Fereno 
Portisch (Ungaria), Grigorov 
(Bulgaria) — cu cite 9 puncte,

Barlov (Iugoslavia), Doda (Po
lonia) — cu cite 8'/» puncte, 
Popov (Iugoslavia), Kovacs 
(Ungaria) — cu cîte 7 puncte, 
Siîagy (Ungaria) — 6'/s puncte, 
S. Knezeviei (Iugoslavia) — 6 
puncte.

în ultima rundă, V. Vaisman 
a remizat cu iugoslavul Pete, 
rezultat consemnat și în parti
dele Barlov — Doda, Silagy — 
Kovacs și Knezeviei — Portisch. 
Grigorov l-a învins pe Djord- 
jevict, iar Zorici a cîștigat la 
Popov.

A

© îoaie tiiluriie cîimpice au rămas ... în Europa © E- 
chipa Uniunii Sovietice s-a impus autoritar © Procesul 

de întinerire a loturilor urmărit atent în timp

BOXERII DE LA VOIAJA
AMSTERDAM, 16 (Agerpres). 

BkiSiîpa de box „Voința" Bucu
rești, aflată intr-un turneu în 
Olanda, a susținut două meciuri 
amicale cu formații ale lotului 
reprezentativ al Olandei, în lo
calitățile Leeuwarden și Haga.

ÎNVINGĂTORI ÎN OLANDA
Ambele meciuri au fost cîștiga- 
te de echipa română cu scorul 
de 14—6 și, respectiv, 8—6.

După „repetiția" de la Prievidza. 
cu prilejul campionatelor europen-a 
desfășurate în luna aprilie, cei mai 
valoroși luptători do „libere- (151) 
s-au întîlnit în sala Ț.S.K.A. din 
Moscova la turneu! olimpic, aștep
tat cu deosebit interes de iubitorii 
acestui sport. A fost, așa cum se 
așteptau toți specialiștii, o confrun
tare de ridicat nivel valoric, poate 
fără prea multe noutăți tehnice, dar 
caracterizată evident de o perfec
ționare a stilului de luptă cunoscut 
șî folosit pînă atunci. Timp de 3 
zile, spectatorii au avut posibilita
tea să urmărească nenumărate me
ciuri echilibrate, încheiate însă — în 
generai — cu victoria fovoriților. lată, 
dar, o primă concluzie pe care ar 
trebui s-o completăm spunînd oă și 
la acest stil sportivii sovietici au 
demonstrat o netă superioritate, cu
cerind 7 din cele 10 titluri I O evo
luție bună au avut-o și luptătorii 
bulgari (două titluri'), singura surpri
ză constituind-o victoria italianului 
Ciaudio Pollio (!) la cat. 48 kg.

„(up<i Mondialii* la schi

ACTUALITĂȚI DIN VIAȚA 

FEDERAȚIILOR INTERNAȚIONALE

După această recapitulare a „au
rului", pe care l-au mai cucerit, în 
ordinea categoriilor: Anatoly Belo
glazov, Serghei Beloglazov, Mago* 
medgasan Abușev, Saipulia Absaidov, 
Valentin Raicev, Ismail Abilov, Sa
na sar Oganezian, Ilia Mate, Soslan 
Andian, ne propunem să subliniem 
și frumoasa comportare a altor 
sportivi și echipe. Nu o facem pen
tru a repeta cronica întrecerilor o- 
limpice ci pentru a desprinde astfel 
o anume ierarhie existentă la sfîrși- 
tul acestui an. In afara sportivilor 
europeni — cum spuneam, cei 'din 
Uniunea Sovietică, Bulgaria, Unga
ria, Iugoslavia, R.D. Germană, Italia, 
Cehoslovacia, Polonia, Franța - au 
impresionat, îndeosebi prin tehnicita
tea ridicată, luptătorii din R.P.D. 
Coreeană, R.P. Mongoîă și India, 
prezenți aproape la toate categoriile 
în „primii 6".

In ceea ce privește evoluția re
prezentanților noștri, ea a fost cu 
mult sub așteptări, nici Aurel Neagu 
(57 kg), nici Vasile Pușcașu (100 
kg), nici Andrei lanko (4-100 kg), în 
care n-e puneam cele mai multe - 
Și mai îndreptățite — speranțe, n-au 
confirmat, comportîndu-se departe de 
nivekil posibilităților de care dis
pun, unii dintre ei pierzînd în fi- 
rvakrl întâlnirilor șansa de a cuceri 
una din medaliile olimpice. In bi
lanțul general — nici o medalie și 
doar 8 puncte I A fost, trebuie să 
recunoaștem, un rezultat oare oglin

dește o mal veche și de neînțeles 
rămînere în urmă. Cu mici „retu
șuri- nu se va putea înregistra sal
tul valoric pe care-i dorim cu toții. 
Unele performanțe izolate nu tre
buie să ducă la concluzia că lucru
rile pot fi îndreptate „din mers-, 
fără măsuri ferme, aplioaie cu per
severență. In echipele Uniunii So
vietice, Bulgariei, în alte reprezen
tative se desfășoară de mai multi 
ani un proces de întinerire a lotu
rilor, de promovare a tineretului și, 
în același timp, de perfecționare a 
metodicii de pregătire. Ceva se face 
și la noi, dar este prea puțin, prea 
timide sînt acțiunile întreprinse pen
tru a elimina decalajul valoric din
tre stilul greco-nomane și cel de li
bere, evident la ora actuală mai 
mult ca aricind. și îndeosebi pen
tru o revenire statornică, concludentă 
în elita luptelor libere pe o'an o- 
limpic, mondial și european.

Acest sezon competițional marcat 
de desfășurarea campionatelor eu
ropene, a Jocurilor Olimpice, a di
feritelor alte întîlniri internaționale 
la care au luat parte sportivii noș
tri a oferit destule repere pentru 
o activitate viitoare care să contri
buie la creșterea contribuției pe care 
luptele libere o pot aduce la re
prezentarea cu cinste a sportului 
românesc.

Dan GÂRLEȘTEANU

PETER MOLLER ÎNAINTEA 
LUI INGEMAR STENMARK
ROMA, 16 (Agerpres). — Cea 

de-a doua probă masculină de 
coborîre din cadrul concursului 
Internațional de la Val Gardena 
(Italia) a fost clștigată de schi
orul austriac Harți Weirather — 
1:52,96, urmat de compatriotul 
său Uli Spîess — 1:53,09 șl el
vețianul Peter Muller — 1:53,36.

In urma acestor rezultate, In 
clasamentul general al „Cupei 
Mondiale" pe primul loc a tre
cut Peter Muller (Elveția) — 65 
puncte, urmat de Ull Spless (Aus
tria) — 56 puncte, Ingemar Sten- 
mark (Suedia) — 50 puncte.

ÎNTRECERILE VITEZIȘTILOR
BERLIN. 16 (Agerpres). — Dis

putată la Karl Marx Stadt, tra
diționala întîlnire internațională 
amicală de patinaj viteză dintre 
echipele R.D. Germane și U.R.S.S. 
s-a încheiat cu scorul general de 
459—348 puncte în favoarea spor
tivilor sovietici. Iată cîteva din
tre principalele rezultate înregis
trate : feminin: 500 m — Tatiana 
Tarasova (U.R.S S.) 41,6 ; 1 000 m 
— Tatiana Tarasova 1 :27,42. Mas
culin: 500 m — Anatoli Medenl- 
kov (U.R.S.S.) 33,23: 3 000 m —
Andreas Dietei (R D. Germană) 
4:16.36.

• Promovarea competițiilor 
indoor la nivel înalt în dome
niul sporturilor estivale nu este 
un apanaj al tenisului. Iată, de 
curînd, F.I.F.A. a decis să con
tinue lasiduu studiul posibilită
ților de creare a unui campio
nat mondial de fotbal în sală, 
în același timp, UIPMB (Uniu
nea internațională de pentatlon 
modern și biatlon) este pe cale 
de a redacta proiectul de re
gulament pentru o competiție 
de pentatlon in sală, rezervată 
cluburilor europene.

O I.A A.F. prevede pentru 
prima oară un baraj (pe loc) 
pentru desemnarea învingătoru
lui dintre concurenți aflați la 
egalitate, Ia săritura în înălți
me și la săritura cu prăjina, 
după ce s-a constatat egalitatea 
la ultima înălțime reușită și la 
numărul de încercări ratate (și 
după care, de acum înainte, nu 
se va mai face apel la numă
rul total de încercări). în 
schimb, federația, internaționa
lă de atletism refuză să înre
gistreze recorduri mondiale de 
juniori sau să includă proba 
feminină de 5 km marș în pro
gramul campionatelor mondiale 
(dar recunoaște, începînd din 
1981, recorduri mondiale femi
nine la 5000 m, 10.000 m, 5 km 
și 10 km marș I).

• Ultimul congres al FIBA 
a hotărît nu numai excluderea 
definitivă a Africii de Sud. ci 
și o importantă modificare in 
regulamentul jocului de bas
chet : 8 greșeli colective (în loc 
de 10 ca pînă acum) pe 
repriză vor fi sancționate cu 
două aruncări libere.

• Două importante federații 
internaționale își schimbă 
conducerile. FINA (federația de 
natație) are un nou președinte 
în "persoana iugoslavului Ante 
Lambasa (care îi succede me
xicanului Javier Ostos). De 
la 1 ianuarie 1931, președinte al 
Federației internaționale de 
scrimă devine italianul Gian- 
Carlo Brusati (înlocuind pe 
francezul Pierre Ferri), postul 
de secretar general fiind acor
dat unui celebru campion olim
pic : Edoardo Mangiarotti (nu 
mai puțin de 6 medalii de aur 
în perioada 1936—1960 !).

• Consiliul mondial al bo
xului, care cuprinde 98 de țări 
membre, și 7 federații conti
nentale, r.u este de acord să fu
zioneze cu cealaltă federație a 
boxului profesionist. W.B.A., a 
declarat președintele W.B.C., J. 
Suleiman. în acest fel se ex
clude pentru moment unifica
rea titlurilor mondiale. astfel 
că fiecare dintre cele două or
ganizații va continua să aibă 
propriii săi campioni mondiali, 
situație care după opinia unor 
comentatori creează confuzie în 
boxul profesionist, aflat intr-un 
declin evident în ultimul dece
niu.

TELEX • TELEX 9 TELEX • TELEX 9 TELEX
BOX • în orașul El Paso 

(Texas) campionul mondial la 
categoria pană (versiunea WBC), 
mexicanul Salvador Sanchez, și-a 
apărat centura în fața șalangeru- 
lui său Juan Laporte (S.U.A.). 
La capătul a 15 seprize, juriul a 
acordat în unanimitate victoria 
la puncte lui Sanchez.

CICLISM • Cursa de șase zile 
de la Herning (Danemarca) a 
fost cîștigată de cuplul Patrick 
Sercu (Belgia) — Gert Frank 
(Danemarca). Pe locul dot, la un 
tur de învingători, s-a situat pe
rechea australiană Dannv Clark 
— Donald Allan.

HOCHEI • Marți, în meciul 
inaugural al turneului internațio
nal de la Moscova, echipa Ceho
slovaciei a învins cu scorul de 
3—4) (0—0, 1—0. 2—0) reprezenta
tiva Suediei. G La Ljubljana s-a 
disputat cel de-al doilea meci 
dintre selecționatele Iugoslaviei 
și Ungariei, încheiat cu scorul 
de 6—4 (3—1, 2—1, 1—2) în favoa
rea gazdelor. In primul joc cîști- 
gase echipa Ungariei cu 6—3.

PATINAJ • Campionatele mon
diale de patinaj artistic pentru 
juniori s-au încheiat la London 
(Ontario) cu proba individuală 
masculină. în care victoria a re
venit lui Paul Wylie (S.U.A.), 
urmat de Iurl Bureiko (U.R.S.S) 
• Proba de dansuri din cadrul

concursului internațional de la 
Moscova a fost cîștigată de pe
rechea sovietică Natalia Liniciuk
— Ghenadi Karponosov, dețină
toarea titlului olimpic. Pe locul 
secund s-a clasat un alt cuplu 
sovietic, Moiseeva — Minenkov.

ȘAH • După trei runde, în 
turneul internațional feminin de 
la Novi Sad conduce Liu Silan 
(R.P. Chineză), cu 2’/« puncte, 
urmată de Lazarevici (Iugoslavia)
— 2 p (1), Szmacinska (Polonia)
— 2 p. în runda a 3-a, I.iu Si
lan a cîștigat la Rldjicki, iar La
zarevici a invins-o pe Szmacinska. 
Jucătoarea româncă Lia Bogdan 
a întrerupt partida cu Armas 
(Cuba).

TENIS G John McEnroe a ter
minat învingător în turneul de 
la Montreal: 6—1, 6—2, 6—1 în
finală cu Vijay Amritraj. în se
mifinale: Amritra.1 — Fleming 
3—6, 6—4, 6—2; McEnroe — Telt- 
scher 2—6, 7—6, 6—2. G Turneul 
feminin de la Adelaide (Austra
lia) a fost cîștigat de Ha na 
Mandlikova, care a învinș-o în 
finală cu 6—2, 6—4 pe Sue Bar
ker. în finala probei de dublu: 
Betty Stove, Pam Shriver — 
Sharon Walsh, Sue Barker 6—4, 
6—3. * In prima zi a turneului 
internațional de la Karachi, Tile 
Năstase l-a întrecut cu 1—6, 6—3, 
6—4 pe Saed Meer (Pakistan).

PREGĂTIRILE FOTBALIȘTILOR BRAZILIENI 
Șl URUGUAYENI PENTRU „EL MUNDIALITO'*

Începînd de azi, ia Brașov și odorîiciu Secuiesc

FIMltlE CAMPIONATELOR NAJIONALf Dt POPICE
Săptămina aceasta vor fi de

semnați campionii țării la po
pice pe 1980, ia cele mai im
portante probe, individual și 
perechi, juniori, junioare, se
niori și senioare. întrecerile 
se vor desfășura, începînd da 
azi și pînă duminică, la Brașov 
— fete (pe arena Hidromecani
ca) și Odorheiu Secuiesc — 
băieții (arena Voința). La dis
pute iîu parte aproape 200 de 
popicari, marea majoritate din
tre ei . calificați din etapele 
precedente ale campionatului, 
maeștrii emeriți ai sportului, 
componenții reprezentativelor 
naționale, campioane mondiale, 
participînd direct la finale. Dis
putele, atît la băieți, cit și la 
fete, vor fi, firește, atractive, 
tabelul favoriților fiind mare.

Cu un frumos palmares . se 
prezintă la această a XX-a 
ediție a campionatelor națio
nale la probele clasice (băieții 
joacă la 200 lovituri mixte, iar 
fetele la 100) Iosif Tismănar 
(Rulmentul Brașov), de trei ori 
campion al țării pină acum, 
Ana Petrescu (Gloria Bucu
rești). cîștigătoare a trei ediții 
a ..individualelor" ș: actuala
deținătoare a titlului mondial, 
Margareta Cătineana (Gloria 
București) care insă n-a repur
tat nic: o victorie la campiona
tele naționale (ea a cucerit pî
nă acum un singur titlu la in
dividual în 1971 dar la ju
nioare)

Iată și actualii campioni : 
individual — senioare Elisa- 
bela Badea (Voința București),

Printre favoritele probei indi
viduale se află și campioana 
mondială, Margareta Cătinea- 

nu, de la Gloria București.

seniori Iosif Tismănar, juni
oare Maria Zsizsik (C.S.M. Re
șița), juniori Alexandru Sze- 
kely (Progresul Oradea), pe
rechi — senioare Elena Stan — 
Ioana Dogaru (Rapid Bucu
rești), seniori I. Tismănar — 
R. Pavel (Rulmentul Brașov), 
junioare Ildiko Szasz — Elisa- 
beta Bonta (Voința Tg. Mureș), 
juniori C. Slamatescu — V. Tu
dor (Gloria București).

Antrenorul reprezentivei brazi
liene de fotbal, Tele Santana, a 
selecționat un lot de 22 de jucă
tori în vederea participării la a- 
propiatul turneu internațional 
„El Mundialito“, ce se va des
fășura între 30 decembrie 1980 și 
11 ianuarie 1981 în Uruguay. Din 
lot fac parte următorii jucători: 
Carlos, Leite (portari); Getulio, 
Edevaldo, Oscar, Juninho, Lui- 
zinho, Edinho, Junior, Podrinho 
(fundași); Batista, Toninho Ce - 
rezo, Renato, Zico, Socrates, Pita 
(mijlocași) și Tita, Paulo Isidoro. 
Reinaldo, Serginho, Ze Sergio și 
Eder (atacanți). După cum so 
remarcă nu au fost selecționați 
Falcao șl Eneas, aflați în pre
zent în Italia, primtil la Roma șl 
cel de-al doilea la Bologna. în 
schimb, a fost inclus în lot Ze 
Sergio a cărui situație este in
certă din cauza unei suspendări 
pentru dopaj.

Federația de specialitate

CAMPIONATE... CAMPIONATE... CAMPIONATE
u-

ruguyană a alcătuit o 
tă de 30 de jucători ce nu 
fi transferați la cluburi de 
hotare înainte de „El 
dialito", Absentă de pe 
unui turneu final al C.M. 
ediția mexicană, selecționata ce
lestă pregătește cu toată atenția 
campania „Mundialjto" în spe
ranța obținerii unui succes de 
prestigiu. în acest scop, antre
norul Roque Maspoli a definiti
vat lotul cu care va aborda tur
neul și care cuprinde cam tot ce 
are mai valoros în țară la aceas
tă oră (ponderea o au cele două 
cluburi-fanion, Nacional, dețină
toarea „Cupei Libertadores* și 
Pefiarol), la care s-ar putea a- 
dăuga cîțiva jucători care acti
vează în străinătate (Morena, în 
Spania, Carrasco și Alzamendi, în 
Argentina). Lot cu care Maspoli 
speră să reabiliteze fotbalul unei 
bicampioane mondiale.

lis- 
pot 

peste 
Mun- 
scena 
de la

frunte se află AZ ’67 Alkmaar 
cu 29 p, urmată de Feyenoord 
cu 25 p (dar cu un joc mai mult 
decit prima). Cîteva rezultate: 
Alkmaar — Kerkrade 3—0, Spar
ta Rotterdam — Twente 1—2, 
Maastricht — Feyenoord 0—0, 
Ajax — Tilburg 1—1, Nijmegen — 
F.C. Utrecht 1—3

REUNIUNEA F.I.F.A
DE LA ZURICH

CEHOSLOVACIA (etapa a 15-a): 
Dukla Fraga — Slavia Fraga 5—2; 
Plastika Nitra — Bohemians Fra
ga 1—0; Lokomotiv Kosice — Ru
da Hvezda Cheb 0—0; Banik Os
trava — Inter Bratislava 2—0; 
Slovan Bratislava — Dukla Bans
ka Bystrica 2—0; Spartak Trnava 
— Z.T.S. Kosice 1—0; Sparta Fra
ga — Tatran Preșov 4—0; Zbro- 
jovka Brno — Spartak Hradec 
Kralove 4—1. Clasament: 1. Du
kla Praga — 21 p; 2. Sparta — 
21 p; 3 Banik — 20 p.

FRANȚA (etapa a 22-a): Stras
bourg — Valenciennes 3—0; Tours
— Nantes 2—3; Nisa — Lens 1—1; 
Bastia — Metz 1—0; Angers — 
Monaco 1—1; Lille — Laval 1—1; 
St. Germain Paris — Auxerre 
2—3: Lyon — Nîmes 4—2; Nancy
— St. Etienne 0—0; Bordeaux —
Sochaux 0—0. Clasament: 1.
Nantes — 33 p; 2. St. Etienne — 
32 d: 3. Bordeaux — 29 p.

BELGIA (clapa a 16-a). în 
sament conduce Anderlecht 
27 p, după ce duminică a 
învinsă în deplasare de S.C.
keren cu 2—0. Alte rezultate: 
Lierse — Bruges 1—1, Beerschot

cla- 
cu 

fost 
Lo-

a8m,n,,,rolie < eoo aucur.jh, ,t>. V Como 16, ol. f.1.1.1». I,
«••ntru HrOmâlote . o&ooomenl, prin IlEXIM - deportomemul eipon import presă,

— Standard Ll&ge 0—2 (remarca
bil joacă Standard în 
Beringen — Warcgem

OLANDA (etapa a

deplasare)
3—1.
16-a)

DE PRETUTINDENI
în

O Echipa Elveției a plecat în- 
tr-un turneu în America de Sud, 
urmînd să joace în Argentina, 
Uruguay și Brazilia. Din lotul de 
19 jucători, condus de antrenorul 
Leon Walker, lipsesc doi titulari, 
Barberis și Sulser, accidentați.
• La Tegucigalpa, în prelimi

nariile C.M : Honduras — Pana
ma 5—0 (3—0).
• Echipa Șahtior Donețk, aflată 

în turneu în Maroc, a jucat cu 
o combinată a cluburilor maro
cane, pe care a învins-o cu 2—1 
(1—0).
• „Maradona este o frumoasă 

promisiune, 
va ajunge 
dar, pentru 
jucător din 
Are multe 
experiență* 
ționalul brazilian 
zeiro) 
stele ale fotbalului mondial.

G Paolo Rossi la Inter I Spe- 
rînd într-o posibilă amnistie — 
implicat în scandalul pariurllor 
clandestine, Rossi a fost suspen-

Poate în cițiva ani 
în fruntea ierarhiei, 
mine, cei mai bun 

lume rămîne Keegan, 
calități și, în plus. 
— a declarat interna- 

Nelinho (Cru- 
referindu-se la cele două 

ale
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• ZURICH, 16 (Agerpres). — 
Președintele F.I.F.A. J. Have- 
lange, a declarat la recenta reu
niune de la Ziirich că forul fot
balistic internațional va face o 
întîmpinare pe lîflfcă Comitetul 
internațional olimpic în legătură 
cu repartizarea, inechitabilă, a 
beneficiilor turneului olimpic. 
C.I.O. a atribuit F.I.F.A. doar 4 
la sută din fonduri, deși 35 la 
sută din totalul spectatorilor de 
la Olimpiadă au fost înregistrați 
la meciurile turneului de fotbal, 
disputat la Moscova, Kiev, Le
ningrad șl Minsk unde au asis
tat 1 800 000 de spectatori. F.I.F.A. 
cere o reglementare mai justă a 
problemelor financiare în relațiile 
sale cu C.I.O. /

dat pe doi ani —, formația din 
Milano a obținut transferul con
troversatului atacant care, în 
rioada interdicției de joc, 
ocupa un post 
echipa de copii.

G După ce a 
lorile clubului 
patru sezoane, I 
Pereira s-a reîntors în patrie și 
îsi va continua activitatea la 
Flamengo.

O Cea de 
pionatului 
încheiat cu 
River Plate, 
trecerea cu un avans de 9 punc
te față de următoarea clasată, 
Talleres Cordoba. De notat că, 
din totalul de 16 titluri cucerite 
pînă acum de „alb-roșii“. nume
le lui Angel Labruna, 
antrenor, 
din

de antrenor

pe- 
va 
la

cu-evoluat sub
Atletico Madrid 

brazilianul Luis

a 50-a ediție a cam- 
„Metropolitan" s-a 
succesul formației 
care a terminat în-

actualul 
aflat la cîrma echipei 

1975, este legat de nu mai 
puțin de 13 victorii finale, de 
ori ca jucător si de 4 ori ca 
antrenor. O carte de vizită cu 
adevărat impresionantă ’
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