
ÎN JUDEȚUL SATU MARE
■ " " ' ......... ......... —

CONSILIILE POPULARE
SPRIJINĂ SPORTUL LA SATE

în intervalul de timp care a 
trecut de la apariția Hotărîrii 
Plenarei C.C. al P.C.R. din fe- 
bruarie-martie 1973, activitatea 
sportivă a înregistrat progrese 
simțitoare șî în așezările rurale 
ale județului Satu Mare. îndru
mată și sprijinită permanent de 
către organele 'locale de partid 
și de stat, această activitate de 
interes social a vizat mase largi 
de elevi din școli generale și li
cee, precum și tineri oare mun
cesc în unitățile socialiste, în 
cooperativele agricole de produc
ție, în întreprinderile agricole de 
stat sau în stațiunile de 
agricole.

In marea, majoritate a 
și comunelor sătmărene, 
liile populare locale s-au 
jit de îmbunătățirea continuă a 
bazei materiale a asociațiilor spor
tive (aproape 80 la număr), de 
sporirea acesteia cu amenajări 
care să impulsioneze dezvoltarea 
disciplinelor celor mai îndrăgite 
și totodată larg accesibile : atle-

mașini

satelor 
consi- 
îngri-

tismul, luptele, fotbalul, popicele 
ș.a. Exemple în acest sens le 
constituie consiliile 
Livada, Craidorolț, 
căceni, Aciș, Botiz, 
etc.

Prin intermediul 
Biroi secretar al C.J.E.F.S. Satu 
Mare, am aflat fapte și cifre deo
sebit de semnificative în privința 
preocupărilor consiliilor popu
lare pentru activitatea sportivă.

De pildă, în perioada care a 
trecut de . la Hotărîrea de partid 
au fost. amenajate sau reamena- 
jate nu mai puțin de 354 de baze 
sportive. Cu o frumoasă înfățișa
re se prezintă cele aparținînd 
comunelor Livada, Odoreu, Crai
dorolț, Micula și Turulung. Prac
tic, la ora actuală nu există așe
zare rurală din județul Satu Ma
re care să nu beneficieze de cel 
puțin o amenajare sportivă, rea
lizată cu mijloace locale, cu spri
jinul nemijlocit al consiliilor

populare din 
Moflinu, Lu- 
Călinești-Oaș

prof. Anton

GALA ȚIUL, O EXCELENTA GAZDA
A „CIRCUITULUI DE TENIS

AL ROMÂNIEI
I

federației noastre de 
de a organiza „Circu- 

“ consti- 
acțiune deosebit de utilă 
„sportul alb“ de la noi. 

de la concursul inaugural 
prime competiții în

Inițiativa 
specialitate 
itul de tenis al României' 
tuie o 
pentru 
încă 
al acestei 
sală (la Brăila), întrecerea celor 
mai buni jucători autohtoni s-a 
bucurat de multă audiență în 
rîndul publicului. Iar cel de al 
doilea turneu, încheiat duminică, 
la Galați a însemnat o reușită pe 
toate planurile. Orașul Galați, 
unde au avut loc numeroase com
petiții internaționale și interne 
de amploare s.-a dovedit și de 
această dată o gazdă ireproșabilă. 
Considerăm ca foarte ilustrative 
aprecierile făcute de 
general al F.R. Tenis, Alexandru 
Lăzărescu, prezent la concurs :

„Am fost plăcut impresionat de 
atenția acordată turneului de or
ganele județene și municipale gă- 
lățene de resort. Strădaniile depu
se au fost încununate de succes, 
asigurîndu-se condiții optime de

secretarul
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CAMPIONATUL FEMININ
DE HANDBAL DIVIZIA A
• TURUL DE SALĂ — 11 JOCURI IN 24 DE ZILE — UN 
VERITABIL MARATON • I.E.F.S. ÎN REVENIRE DE FORMĂ
• SE IMPUNE UN STUDIU ATENT AL CALENDARULUI

COMPETITIONAL
• SE IMPUNE UN

joc, o organizare exceldntă și o 
frumoasă propagandă pe tot tim
pul competiției, iar sportivii în
conjurați cu multă căldură. în 
toate zilele concursului, au asistat 
numeroși spectatori, ca să nu mai 
vorbesc că la "' ‘
de sîmbătă și 
fost arhiplină, 
de sportiv și-a 
satisfacția, 
nismani cu ropote de aplauze. De 
altfel, cele mai multe dintre par
tide s-au ridicat la un bun nivel 
tehnic, oferind dispute dîrze. Am 
convingerea că întrecerile consti
tuie un nimerit prilej de verifi
care și pregătire pentru compo- 
nenții lobului nostru 
pa Davis" și sper 
exemplul Galațiului, 
orașe unde se va 
continuare . „Circuitul", Iași (unde 
al treilea turneu începe miercuri), 
Cluj-Napoca, Timișoara, Hunedoa
ra, Pitești și București vor fi la 
înălțime".

ultimele reuniuni 
duminică 
Publicul 

manifestat 
răsplătindu-i

sala a 
extrem 
deseori 
pe te-

pentru „Cu
că, urmînd 

și celelalte 
desfășura în

Doina Cojocaru, una dintre handbalistele noastre 
fruntașe, s-a înălțat peste defensiva Textilei și 
înscrie. Fază din meciul „U“ Timișoara — Textila 

Buhuși Foto : I. LESPUC

Duminică s-a încheiat la Cluj-Na- 
poca, în Sala sporturilor, cel de al 
doilea tur (desfășurat sub formă de 
turnee) al campionatului feminin 
de handbal. Divizia A. In fruntea 
clasamentului se află Universita
tea Timișoara care, la „zestrea" a- 
vută după primul tur. și-a mai 
adăugat două puncte. Ea este ur
mată, la distanță de cite 4 puncte, 
de alte două formații studențești : 
Universitatea București și I.E.F.S. 
In mod aproape sigur, aceste trei 
formații vor urca pe podiumul de 
premiere la sfîrsitul turului al 
treilea. Există un alt grup de 
echipe (Textila Buhuși, Progresul 
București și Confecția) care-și dis-

pută — cu șanse 
— locurile din pri
ma parte a clasa
mentului.
opus, 
tarea celui de al 
doilea 
retrogradării 
mul aparține... de 
drept Spartei Me
diaș) luptă din 
greu Mureșul Tg. 
Mureș, Voința O- 
dorhei și (surpriză 
neplăcută) Univer
sitatea Iași. In 
ceea ce le priveș
te pe ieșence am 
avut o adevărată 
decepție asistînd la 
evoluția lor : fără 
vigoare, cu o apă
rare ușor penetra- 
bilă, cu un atac ce 

exclusivitate pe Co- 
n-au mai putut face

La polul 
pentru evi-

Loc sortit
(pri-

se bizuie în 
jocărița ele 
față (așa cum se întîmplase în 
prima parte a turului I) nici jocu
rilor de mai mică dificultate.

La Cluj-Napoca am văzut doar 
cîteva meciuri care s-au apropiat de 
exigențele firești. Printre formațiile 
care ne-au oferit (cit de cit) po
sibilitatea de a vedea 
frumusețea hadbalului 
flat, firește, cele 
tea clasamentului.

din 
Cu

ceva din 
s-au a- 

frun- 
toate

CANOTAJ •)

® Anul 1975 a început în... 1974 ! ® 
® Loturile reprezentative ies pe apă în... 
bilanțului de la Lucerna ® Optică nouă în

Spre realizarea a 1200 de ore de antrenament 
februarie • Obiectivul stabilit : reeditarea 
pregătiri ® Masivă întinerire a garniturilor

Disciplină cu pondere tot mai mare în programul 
J. O. (prin introducerea probelor feminize sînt puse 
acum în joc 42 de medalii !), canotajul cunoaște în 
ultimii ani un avînt vertiginos pe plan mondial, nenu
mărate țări căutînd. aici noi posibilități de cucerire a 
laurilor olimpici. La rîndul lor, specialiștii români au 
declanșat — încă de acum cîțivq ani •— o adevărată 
campanie de revitalizare a schitului, orientîndu-se mai 
ales spre canotajul feminin. Aceste preocupări intense, 
ca și munca susținută, desfășurată pe toate planurile 
— pornind de la procesul de selecție și pînă la eșa
lonarea riguroasă a pregătirilor, competițiilor și peri
oadelor de refacere — s-au materializat în CUCERIREA 
UNUI NUMĂR DE 5 MEDALII LA ULTIMELE CAM
PIONATE MONDIALE (Lucerna — 1974) ; aur la 2 f.c. 
feminin, argint la 4-|—1 vîsle feminin și 2 f.c. masculin,

bronz la 8-J-1 și 4 + 1 rame feminin. Aceste rezultate 
alcătuiesc cel mai bun bilanț realizat vreodată de 
canotajul românesc, dar cum OBIECTIVUL PRINCIPAL 
AL SCHIFULUI NOSTRU ESTE OLIMPIADA CANADI
ANĂ, problema care se pune acum constă în menți
nerea performanțelor și . chiar îmbunătățirea lor. Anul 
1975 devine în această situație extrem de important, 
Campionatele mondiale programate în vară la Notting
ham oferind o excelentă testare preolimpică a elitei 
canotajului românesc.

Despre felul în care este pregătită ultima fază a 
ciclului olimpic, despre problemele cele mai importante 
pe care le are în față, în 1975, sportul vîslelor și rame
lor din țara noastră ne-am propus să vorbim astăzi, 
solicitînd opiniile cîtorva dintre factorii principali.

,MEIE“ PENTRU VIITOARELE PERFORMANȚE să asigure cele 
de pregătire și

GHEORGHE GIURCÂNEANU, 
secretarul general al F.R.C.Y : 
„Nu este un secret faptul că pre
gătirea anului 1975 a început pen
tru canotajul românesc încă din 
toamna anului trecut, imediat 
după încheierea „mondialelor" din 
Elveția. Am fost preocupați a- 
tunci de refacerea potențialului 
fizic și psihic al celor mai buni 
schifiști, solicitați deosebit de 
mult intr-un sezon plin de com
petiții importante, la capătul că
rora s-au aflat campionatele lu
mii. Reușita de la Lucerna în
seamnă pentru noi o obligație

mare de ;
Nottingham — ultima mare 
fruntare mondială înaintea 
rilor Olimpice — și de a 
mai exact cu ce posibilități 
dăm întrecerile olimpice.

Anul 1975 înseamnă, deci, și 
pentru canotaj un „an-cheie", în 
care intensificarea pregătirilor, 
coroborarea eforturilor tuturor 
specialiștilor noștri și seriozitatea 
sporită a tuturor sportivilor tre
buie să constituie garanții pen
tru o cit mai bună reprezentare 
la J.O. în această direcție, fede
rația de specialitate a căutat și

a reedita bilanțul la 
con- 

Jocu- 
vedea 
abor-

va căuta continuu 
mai bune condiții _ _
odihnă-refacere, cei mai buni teh
nicieni la conducerea loturilor 
prezentative. Convinși fiind 
grupul de specialiști care 
rijat anul trecut procesul 
trenament reprezintă tot 
mai bun la ora actuală 
jul nostru, Biroul federal 
ca și în 1975 componența 
vului să rămînă aceeași : Victor 
Mociani (antrenor coordonator). 
Stelian Petrov și Sergiu Zelinschi 
(la lotul feminin). Dumitru Popa 
și Alexandru Aposteanu (la lotul 
masculin). Lor li se adaugă pre
zența prețioasă a medicilor A-

acestea, nici chiar Universitatea 
Timișoara (echipă de elită) n-a 
reușit să ne impresioneze. Pusă 
în fața unei apărări 5+1, cu un 
„zburător" activ,; ipspirat, deru
tant (Aneta Șilhâ), . echipa pregă
tită de Constantin Lache n-a știut 
să se descurce, 
me nici soluția 
cipalul pion 
(ținută „om la 
landa Cîmpeanu eficienta Simona 
Arghir ar fi fost cvasianihilată) și 
astfel și-a ratat posibilitatea de a 
demonstra intr-un derby de tra
diție — 
București 
duale au 
Timișoara

N-a găsit la vre- 
de a anihila prin- 
al bucureștencelor 
om" de către Io-

cel cu Universitatea 
— că valorile indivi- 
fost asamblate, că ,,U“ 
a devenit, intr-adevăr, 

o echipă mare. In atare situație, 
felicitări merită echipa lui Con
stantin Popescu.

I.E.F.S., formația care sîmbătă 
va juca cu campioana Olandei, 
Mora Swift Koermund, în sfertu
rile de finală ale C.C.E., ne-a a- 
rătat o oarecare revenire. îm
bucurător este îndeosebi faptul că 
apărarea își recapătă siguranța, 
acționează mai prompt (și mai re
gulamentar). O mai mare varie
tate a acțiunilor ofensive ar ridi
ca considerabil valoarea echipei.

Nu vom omite nici faptul că
Hristache NAUM

(Continuare în pag. 2-3)

Azî la patinoarul „23 August“

LOTUL
SERIA

REPREZENTATIV DE HOCHEI IȘI ÎNCEPE
JOCURILOR DE VERIFICARE SI PREGĂTIRE»

începînd 
(ora 17,30), 
hochei pe 
lungă a meciurilor de verificare 
si pregătire. Primul adversar 
este echipa INGSTAV BRNO, li
deră autoritară în campionatul 
secund din Cehoslovacia, antre
nată de fostul internațional 
Potsch și numărînd în rîndurile 
sale cîteva speranțe ale hocheiu
lui cehoslovac : — - —
Janak, Barton.

Oaspeții, care 
calea aerului, 
desigur, un adversar serios 
pentru reprezentativa noastră, și 
în același timp un excelent parte
ner de întrecere, cunoscută fiind 
valoarea generală a hocheiului 
din Cehoslovacia și avînd în ve
dere faptul că pregătirile jucăto
rilor români sînt încă nefinisate. 
De altfel, la ultimele antrenamen
te, s-a insistat în mod deosebit pe 
creșterea omogenității liniilor de 
atac, a căror alcătuire nu 
încă definitivată.

Meciul dintre selecționata 
zionară și Ingstav Brno va 
loc pe patinoarul „23 August", 
mind ca mîine să aibă loc tot la 
17,30 și tot pe patinoarul „23 
gust“, meciul revanșă. Vineri

de azi după amiază 
lotul reprezentativ de 
gheață intră în seria

Exl, Kocourek,

; au sosit, ieri, pe 
în (fapitală, sînt, 

adversar

este

divi- 
avea 

ur-

I. Gneorghiu, component al primai 
linii de atac

canota- 
a decis 
colecti-

cheiștii cehoslovaci vor întîlni se
lecționata secundă a țării noastre, 
care se pregătește pentru turneul 
de la Budapesta.

Florin Gheorghiu conduce 
in turneul de șah de la Orense 

ECHIPA DE HOCHEI 
A ELVEȚIEI 

PARTICIPA LA „CUPA 
FEDERAȚIEI"

1
I
I
I

(Continuare in pag. 2-3)

I Reprezentativele de tenis juniori ale României, Cehos
lovaciei si Austriei se vor întrece la București într-una ‘ • * _

L din grupele preliminare ale „Cupei Ausonia"
I



BASCHETUL INTRE TEORIA ■ 7

L. E. S

SI PRACTICA ARBITRAJULUI MODERN!
A D

Nu o dată s-au plîns baschet- 
"foaliștii noștri fruntași și antreno
rii lor de maniera severă în care 
sînt conduse meciurile campiona
telor republicane, acuzîndu-i pe 
erbitri că îi dezobișnuiesc să se 
bată cu toată tăria pentru minge, 
așa cum fac jucătorii din țările în 
care acest sport are valoare ridi
cată. Și aveau dreptate, pentru 
perioada respectivă. Dar a trecut 
znultă vreme de cînd „cavalerii 
fluierului" au înțeles să sprijine 
progresul baschetului ăplicînd un 
arbitraj liber (in limitele regula
mentului, bineînțeles), permițînd 
angajamentul fizic în disputa pen
tru balon, mai cu seamă sub pa
nouri. Cum au răspuns unii jucă
tori și antrenori noului (pentru 
țara noastră) mod de arbitraj ? 
Prin tinguiri și proteste, uneori 
vehemente și pe ton nesportiv, 
pentru că — chipurile — în lupta 
bărbătească .ș-ar comite faulturi 
nesancționate. Am constatat 
mai multe ori acest fel greșit 
a întimpina maniera modernă 
.arbitraj și, la timpul cuvenit, 
criticat atitudinea vinovaților.

Din păcate, însă, desfășurarea 
meciului Steaua — Universitatea 
Timișoara a prilejuit o recidivă, a 
cărei gravitate este sporită, pentru 
că autorii respingerii arbitrajului 
liber au fost în primul rînd ac
tuali și foști componenți ai repre-

țării 
Ocze- 
Mol- 
Savu 

Steaua, 
Cîmpea- 

Minius, Czmor 
la Universita-

*■»);, k. f.
Ungaria, Iugoslavia,

IV). - ■
clasate pe primul loc 
pentru turneul final, 
la 7—9 martie, în

Intre 21 și 23 februawe,’ Capi
tala țării noastre va găzdui . o 
importantă competiției ihttă-nați'b- 
nală de tenis. Este vorba despre 
disputarea uneia din cele patru 
grupe preliminare ale „Cupei 
Ausonia", rezervată tenismanilor 
juniori (18 ani). Alături de echipa 
României, vor evolua reprezenta
tivele Cehoslovaciei și Austriei. 
Jocurile urmează să se desfășoare 
în sala de tenis a complexului 
sportiv „23 August".

Iată și componența celorlalte 
trei grupe, prima țară notată fiind 
gazdă : Spania, Franța, Anglia 
(gr. II) ; Suedia, Danemarca, Nor-

vegia, Finlanda (gr. III) ; 
Germania, 
Italia (gr.

Echipele 
se califică 
programat 
Italia.

„CUPA (
După succesul Ir 

mină înainte de 
cerea Liceului expi 
Predeal a inițiat 
slalom, disputat p< 
sub telefericul de 
rea, bine organize 
tinere speranțe a 
Brașov, Miercurea 
deal. Traseul, mar 
lentă, a supus p 
serioase eforturi, 
(600 m) și unei i 
peste 250 m, car 
vilor etalarea înl 
tehnic și tactic. Ce 
de 48 de porți, a 
tat că majoritatea . 
pregătiți, unii dini 
perspective de pro 
apropiat.

REZULTATE TEHH 
juniori mici : 1J 
(L.E.S.) 90,3, 2. LJ 
92,9, 3. Dorin Did 
oai’e mici : 1. Da 
Brașov) 99,3, 2. R| 
Brașov) 109,2, 3. I 
Ciuc) ; juniori rid 
(L.E.S.) 92,0, 2. I 
3. Sorin Irimia (I 
mari : 1. Katalinl
Ciuc) 91,4, 2. Ml 
116,6, 3. Anelise I

A avut loc și o I 
relor. Clasament I 
(L.E.S.) 96,6, 2. I 
106,8, 3. Marilenal

zentativel 
(Zdrenghea, 
lak, Tarău, 
nar, Pîrșu, 
de la 
Mănăilă,
nu, 
de 
tea) și chiar an
trenorul acesteia 
(M. Nedef). Preci
zăm, partida Steaua 
Universitatea Ti
mișoara este doar 
un exemplu, deoa
rece 
pentru 
jocului 
au fost . 
vente in baschetul 
nostru, ele venind 
tocmai din partea 
celor interesați de 
a fi lăsați să lupte 
pentru minge , așa 
cum se face în în
trecerile interna
ționale. Iată de ce 

nou 
un apel jucătorilor 
divizionari și an
trenorilor lor de a 
accepta baschetul 
bărbătesc, arbitra
jul liber, adică 
ceea ce solicită ei 
înșiși teoretic, dar 
refuză în practică. 
Să nu se uite că 
în 
ternaționale 
întîlniți 
obișnuiți 
„bată" și 
îndrumați 
jine această 
nieră care sporeș
te spectaculozitatea baschetului. 
Vremea baschetului de salon a 
trecut de mult !

★
Tenismanli primei reprezentati

va a țării urmează să ia parte la 
trei turnee internaționale, în Spa
nia, în cadrul Circuitului Medite
ranean. Daviscumpanii noștri — 
I. Năstase, D. Ilărădău, T. Ovici, 
M. Tăbăraș, Tr. Marcu — vor 
volua, între 7 și 27 aprilie, 
Barcelona, Murcia și Valencia.

e- 
la

lamentările 
permiterea 

bărbătesc 
și sînt froc-

de
de
de

am' adresăm din

CLASAMENTELE DIVIZIEI A
Etapa de săptămîno trecută a campio- 

(Kitelor republicane de baschet a con
semnat infrîngerea a două dintre frun
tașele clasamentelor : Steaua ia băieți 
>i l.E.F.S. la fete. Insuccesul acestora nu 
afectează, insă, lupta pentru titlurile de 
campioane, la core candidează — în ^con- 
«inuare — Dinamo și Steaua la băieți. 
l.E.F.S. și Politehnica la fete, lată cla- 
•amentele la zi t

MASCULIN,

întrecerile in- 
sînt 

adversari 
să se 
arbitri 

să spri- 
ma-

S-A ÎNCHEIAT CUPA UNIRII

GRUPA 1-*

Dinamo 14 14 0
9. ,,U"Timișoora 14 11 3
3. Steaua 13 11 2
4. l.E.F.S. 14 8 6
5. Rapid 14 6 8

,,U" Cluj-Napo«l 13 6 7

GRUPA 7-1»

-1365- 899 28
1085- 969 25
1158- 904 24 
1041-1047 
949-1040 
916- 946

D. STANCULESCU

Nu așa se luptă sub panou, ne „de
monstrează" Tarău șl Oczelak care-l 
lasă pe Cîmpcanu să înscrie nestin- 
jenlt. Fază din meciul Steaua — „U" 
Timișoara.

Foto : Dragoș NEAGU

22
20
19

FEMININ

Farul 14 7 7
fi. „Poli" Buc. 14 7 7
3. I.C.E.D, 14 6 8
4. „Poli" lași 14 4 10
5. C.S.U. Galați 14 3 11

C.S.U. Tg. Muraf 14 0 14

11
11
11
11

9
9
7
7

1037-1070
973-1013 
978- 989 
959-1079 
948-1179 
868-1142

1. l.E.F.S.
2. Politehnica
3. Crișul

- 4. Rapid
5. Olimpia-Constructorul

21
21
20
18
17
14

2 770-677
2
4
4

890-607 
681-664 
743-678

20
20
18
18

,,U" Timișoara
Voința Buc.
„U" Cluj-Napoca
C.S.U. Tg. Mureș
C.S.U. Galați 
„U" lași

11
11
10
11
11
11
11

7
6
5
4
3
2
1

4
5
5
7
8
9

10

776-732
744-700
629-637
692—796
624-801
677-726 
553—761

18
17
15
15
14
13
12

obligații Înaintea reluării
DIVIZIILOR B, ȘCOLARĂ Șl DE JUNIORI

Duminică se reiau campionate
le divizionare B, școlar și de juniori, 
la care vor putea lua, însă, parte 
pumal jucătorii și jucătoarele care 
vor trece, pînă în ziua startului, 
normele de control. în acest sens, 
cluburile și asociațiile sportive 
sînt obligate să expedieze la se
diul F.R.B. formularele tip refe
ritoare la trecerea normelor de 
control.

ANUNȚ
a 

în 
c.,

încheiat competiția de tenis do
tată cu „Cupa Unirii". Timp de o săp- 
tămînâ, 150 de sportivi și sportive din 
București și din cîteva alte orașe ale 
țării s-au întrecut într-o manifestare de
venită tradițională. In sala „23 August" 
s-au disputat meciurile seniorilor. In fi
nala susținută în compania lui M. Mirza 
(Progresul), 
sportive " 
ziru, a 
7-6. A 
un bun

Finala ___ .....
tigată de reprezentanta clubului 
reștean, Si„>w„w .......
Serestor) care a dispus cu 4—6, 6—4, 6—1 
de Eleno Trifu (Steaua). Rezultatele din

reprezentantul asociație» 
Cuprom Baia Mare, Adrian Vi- 
cîștigat in două seturi : 6—4,
fost un joc spectaculos și de 
nivel tehnic.
competiției feminine a fost ciș- 

. _t______’ i bucu-
Simona Nunweiller (antrenor V.

//
semifinale : Simona Nunweiller — Elena 
Popescu (Dinamo București) — unul din
tre cele mai frumoase meciuri feminine — 
3-6, 6—3, 6—3 ; Elena Trifu — Adriana 
Caraiosifoglu (C.S.U. Construcții Bucu
rești) 6—4, 6-3. Finala de dublu a fost 
ciștigatâ de perechea A. Viziru, Z. Ne
meth, învingători cu 6—2, 3—6, 6—2 asu
pra cuplului R. Bădin (Dinamo) T. Frun
ză (Progresul). Adjudecîndu-și aceste 
două titluri, Adrian Viziru a arătat un 
salt valoric și dorința de a continua 
tradiția familiei. Finala de dublu fete 
a fost ciștigatâ de cuplul stelist Valeria 
Balaj—Elena Trifu, învingătoare cu 6—4, 
3—6, 6—4 asupra surorilor Lucia și Maria 
Romanov (Tot înainte).

S. IONESCU Ion C<

CAMPIONATUL FEMININ DE HANDBAL
(Urmare din pag. 1)

de această dată — arbitrajele 
s-au situat la nivelul dorit (multe 
dintre ele au fost mai bune de
cît... meciurile), „cavalerii fluie- 
ruliii“ . străduindu-se și reușind să 
asigure handbalistelor condiții fi
rești de joc.

Turneul de la Cluj-Napoca ne-a 
arătat insă că programul alcătuit de

'I

19751976,ani de prioritate olimpică!
(Urmare din pag. 1)

driana Deculescu și Gheorghe lo- 
nescu, ca și sprijinul cercetăto
rului științific Cornel Răduț.

O altă problemă care ne preo
cupă intens este strîngerea co
laborării cu cluburile Steaua, Di
namo și Metalul, principalele fur
nizoare de elemente pentru lotu
rile reprezentative, ca și încu
rajarea activității 3in' secții pu
ternice, cum sînt cele de la Vo
ința, Ceahlăul Piatra .Neamț și 
C.N.U. Alături de aceste aspecte, 
trebuie să mai amintim perma
nenta și mereu mai buna colabo
rare cu C.I.L. Reghin, principala 
noastră producătoare de ambar
cațiuni, de la care așteptăm schi
turi la nivelul celor mai înalte 
exigențe.

în fine, nu pot omite proble
mele legate de pregătirea junio
rilor, asupra cărora ne vom în
drepta atenția și mai mult. De 
la acest nivel au pornit și —. 
sîntem siguri I — vor porni ele
mente de mare valoare, în fața 
cărora porțile loturilor olimpice 
sînt oricînd deschise !“.

a-

în

Cu antrenorul federal VICTOR 
MOCANI, care coordonează pre
parativele ambelor loturi repre
zentative (fete și băieți) am pur
tat un dialog mai la obiect, mai 
aproape de „miezul" problemei.

— Ce noutăți vor apare anul 
cesta în pregătirile loturilor 7

— Urmărind să ne încadrăm
limita celor 1 100—1 200 de ore ne
cesare atingerii plafonului optim 
de concurs, am hotărit să începem 
pregătirea specifică mai devreme 
decît anul trecut. Ieșirea p.e apă 
este programată foarte timpuriu, 
in februarie, la Orșova. Clima 
blîndă de acolo ne va permite ca 
pină în martie (luna in care am 
ieșit anul trecut pe apă) să acu
mulăm un număr consistent de 
kilometri și de ore de antrena
ment. O altă noutate se referă la 
optica noastră, a antrenorilor, in 
privința alcătuirii loturilor repre
zentative. Pregătirile făcute pină 
acum au eliminat ideea titulariză
rii... anticipate; toată lumea —

TUDOR Șl CEAPURA

NU ȘI-AU SPUS ULTIMUL CUVÎNT

NUMELE!

federație n-a fost inspirat. Tot se
zonul de iarnă (sală) a durat' 24 
de zile, pe parcursul cărora fie
care dintre cele 12 divizionare a 
fost obligată să susțină cîte 11 
meciuri. Extrem de obositor. Obo
seala și-a pus amprenta asupra 
nivelului general al campionatu
lui, coborîndu-1 îngrijorător. E- 
chipe care astăzi eîștigau la scor, 
pierdeau mîine lamentabil, numă
rul greșelilor tehnice a atins cote 
incredibile chiar și la echipele 
bune, chiar și la jucătoarele cu 
valoare indiscutabilă. Nervii — 
întinși la maximum de acest pro
gram nefiresc condensat, de de
plasările la turnee — au cedat în 
nenumărate rinduri. Ne manifes
tăm nedumerirea pentru această 
bizară așezare a programului tu
rului II. înaintea lui, echipele au 
avut un răgaz de două luni, iar

după el vor : 
luni și jumătaj 
ceasta îngrăma

Socotim că I 
litate are obj 
atent studiu al 
petițional, să I 
țele care deed 
etapelor de cai 
rea unui spat] 
pentru vacanța 
compot ițională]

Cu turneul <| 
așa cum amin! 
intră înlr-unl 
Pină la 30 mal 
angajată în cl 
în întrecere <1 
atît cluburile I 
cale să inițiezi 
întreceri cărei 
activitate și si 
gătirea lor. I

Examenele de avansare 
antrenorilor vor avea loc 
perioada 10—26 martie a. 
după cum urmează :

— 10—12 martie : antrenorii 
de fotbal ;

— 17—19 martie : antrenorii 
de atletism, box, canotaj, yach
ting, caiac-canoe, gimnastică, 
haltere, judo, lupte, modelism, 
•moto, natație, rugby, scrimă, 
și tir ;

•— 24—26 martie : antrenorii 
de baschet, călărie, ciclism, 
handbal, 
popice, schi, șah, 
de masă, turism-alpinism 
volei.

Examenele vor avea 
București, la Institutul 
ducație Fizică, și Sport, 
Maior Ene nr. 12.

Depunerea dosarelor 
înscriere se face pînă la data 
de 10 februarie a. c. la Consi
liul Național pentru Educație 
Fizică și Sport — Biroul de 
propagandă, pregătirea 
fecționarea cadrelor.

Instrucțiunile și 
pentru examene pot fi 
de către cei interesați 
siile județene pentru 
fizică și sport.

călărie,
hochei, oină, patinaj, 

tenis, tenis 
Și

Cuplul Tudor—Ceapura face parte 
din .categoria marilor învinși ai anu
lui 1974. Iată de ce am socotit intere
sant să vorbim acum cu ștrocul am
barcațiunii de 2+1, ȘTEFAN TUDOR, 
despre șansele la „mondialele" de la 
Nottingham și despre J.O. din 1976. 
Interlocutorul nostru ne-a spus :

„M-am frămîntat aproape două 
luni ca să găsesc explicația eșecului 
nostru la Lucerna. Am vorbit cu 
antrenorul D. Popa, cu medici, cer
cetători științifici și colegi de-ai 
noștri. Acum pot să afirm fără tea
ma de a greși că totul s-a datorat 
inhibiției, apărute din dorința noas
tră prea marc de a ciștiga ! Am cla-

cat pur și simplu, gîndindu-ne la 
victorie : Dar greșeala nu se va mal 
repeta, 
vățat... 
dim șl 
vanșă, 
ține. Nu ne permitem nici un 
piro“, muncim înzecit față de anul 
trecut și invățăm să ne pregătim 
mai serios și la capitolul psihologic. 
I.umea a vorbit despre dispariția 
cuplului Tudor—Ceapura, dar Tudor 
și Ceapura nu și-au spus ultimul 
cuvînt ! Vă promit !“

Ce a fost de învățat am in- 
pe de rost. De-acum ne gin- 
ne pregătim pentru marea rc- 
pe care sper că o vom ob- 

„res-

campioni mondiali sau... debutanți, 
dvind același regim în lot, respec- 
tind același program de antrena
ment. Titularizarea și formarea e- 
cliipajelor se va face in exclusi
vitate pe ambarcațiuni mici. Cam
pionatul republican a fost redus, 
în acest sens, la numai două 
probe :' 2 f.c. pentru rame și schif 
simplu pentru vîsle. Aceasta, în 
dorința de a putea evalua exact 
potențialul fiecărui sportiv, de a 
coopta în ambarcațiunile reprezen
tative cele mai bune elemente și 
de a înlătura orice dubii in pri
vința valorii concrete.

— Să înțelegem că numai cam
pionatul pe ambarcațiuni mici va 
decide. asupra componenței lotu
rilor ?

— Firește că nu. Atunci va avea 
loc doar prima reașezare a garni
turilor reprezentative după nivelul 
valoric. Următoarele criterii vor fi, 
insă, date și de concursurile de 
selecție, de constanță, de evoluția 
in regatele internaționale și de— 
disciplină ! Trebuie să precizez că 
loturile vor cuprinde în cele din 
urmă numai pe cei mai buni din
tre cei buni, obiectivele înalte pe 
care le avem și concurența ex
trem de puternică pe plan interna
țional nepermițindu-ne nici o 
greșeală.

— Tinerii de .talent autentic, 
care vor apare eimntuaj în compe
tițiile interne, mai au posibilita
tea să fie promovați in loturi ?

— Sigur că da ! In orice mo
ment un schifist de perspectivă, 
care dovedește că merită selecțio
narea, va fi convocat. Și subliniez 
acest lucru pentru că loturile au 
fost masiv întinerite și pentru a 
stimula încă o dată ambițiile al
tor schifiști și ale antrenorilor lor. 
Pe noi nu 
ticipăm la 
„nume" ci

CONSILIILE
(Urmare âin pag. 1)

PODIUMUL MONTREALULUI!
în 
E-

loc 
de 
strada

pentru

și per

tematica 
studiate 
la Con- 
educație

CORNELIA NEACȘU și MARINELA GHI. gî 
T*. campioane mondiale la 2 f.c., și-au 
reluat pregătirile în vederea apărării^ 
prețiosului titlu. Despre „mondialele" 
din Anglia și J.O. de la Montreal, Cor-^ 
nelia Neacșu ne-a spus : „In primul^ 
rînd trebuie să luptăm pentru titulariza* 
rea în lot I Noile măsuri ale federa'.iei^ 
— binevenite I — ne determina sâ mun- 
cim și mai mult la antrenamente, 
ținîndu-ne totodată, in permanență spiri-^ 
tul de întrecere cu colegele noastre din 
lot. Sper că vom reuși sâ ne situam 
printre fruntașe și câ vom cuceri, astfel,^ 
posibilitatea de a fi prerente în Angli. 
și în Canoda. Odată ajunse acolo, nu^ 
avem dreptul sâ ne gindim decît la...jx 
podiumul de premiere, pentru câ — din-^ 
colo de ambițiile noastre personale 
avem de aparat prestigiu! canotajului^, 
românesc

ne interesează să par- 
marile competiții cu 

cu valori...

Cu toate că interlocutorii noștri au prezentat o bună parte din
tre problemele de importanță majoră ale canotajului românesc în 
anul preolimpic 1975, multe lucruri au rămas nespuse. Sînt, în spe
cial, amănuntele legate de pregătirea concretă, de latura tehnico- 
tactică a antrenamentelor, de ameliorarea capacității fizice și a 
rezistenței. Esențial ni se pare, însă, faptul că, pornind de la condu
cerea federației și pînă la sportivi, toată lumea face eforturi remar
cabile pentru ca obiectivele schitului românesc să fie realizate.

Atenția acordată tuturor eșaloanelor de sportivi, întocmirea 
unui calendar intern și internațional care să slujească în mod cît 
mai •concret preparativelor pentru C.M. și J.O. constituie argumente 
care lasă să se întrevadă noi rezultate de prestigiu, noi contribuții 
la palmaresul bogat al sportului românesc.

In lumea canotajului nostru e liniște Ia această oră o sezo
nului rece, dar liniștea de acum ascunde o muncă febrilă, la bacuri, 
in sălile de forță sau pe schiuri, pe cărările munților, o muncă 
neobosită, care asigură confirmarea unor frumoase tradiții.

POPU
populare. Pentru înfăptuirea unui 
asemenea obiectiv important, în 
toate cazurile a fost vorba de un 
efort colectiv, de dorința comu
nă a oamenilor de. a fi, și prin 
sport, mereu în fruntea acțiunilor 
gospodărești. Fără îndoială că 
n-a fost o acțiune simplă, în acest 
județ în care a mai dăinuit o 
anumită mentalitate, o reținere 
in privința exercițiului fizic, a 
foloaselor sale, dar realitățile de 
azi dovedesc că timpul a făcut 
să se șteargă deosebirile de con
cepție, că oamenii au ajuns să 
prețuiască toate inițiativele din 
sfera activității sportive, încura- 
jîndu-le, partlcipînd la ele.

Și aici, o cifră ne apare sem
nificativă : numai în anul 1974, 
în așezările rurale ale județului 
Satu Mare au fost organizate 878 
de duminici cultural-sportive. în- 
tîietatea, în privința reușitei, au 
avut-o comunele Ardud, Livada, 
Lucăceni și Craidorolț. Credem 
că reușita acestor acțiuni foarte 
populare se poate constata, în 
primul rînd, prin modul cum ti
neretul este prezent în activitatea 
sportivă a comunei în care tră
iește și muncește, la întrecerile 
din cadrul „Cupei tineretului" a- 
tît la ediția de vară, cît și la 
cea de iarnă, la competițiile orga
nizate între comune sau pe cen
tre de comune, mai recent la tre
cerea probelor și normelor Com
plexului „Sport și sănătate" aflat 
îndeosebi în atenția tineretului 
studios. Or, sub acest aspect, enu-
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PREGĂTIRILE DIVIZIONARELOR A
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Coverciano J975

IN DISCUȚIE, MULTIPLE ASPECTE
ALE FOTBALULUI EUROPEAN
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La Coverciano, 
renumitul centru 
federației italiene 
dintre cele mai 
cest gen din Europa, U.E.F.A.

unde se află 
de pregătire al 
de fotbal, unul 

moderne de a-
a 

organizat, în perioada 13—17 ia
nuarie, un nou curs al său, în 
cadrul căruia au avut loc largi 
dezbateri privind prezentul și 
viitorul fotbalului european. Au 
lupt parte tehnicieni, unii de re
putație mondială, din 30 de țări 
ale Europei, cărora li s-au ală
turat și reprezentanții federațiilor 
din Tunisia și Maroc. Printre 
numeroșii specialiști prezenți s-au 
număratx Widdmeyer (R.F.G.), 
Vallcareggi (Italia), Wade (An
glia), Goethals (Belgia), Orman- 
djiev (Bulgaria), Zonin (U.R.S.S.), 
Boulogne (Franța). ~ 
federației noastre au 
N. Petrescu, 
giului central 
V. Stănescu, 
naționale.

Care au fost problemele mai 
importante dezbătute cu acest 
prilej ? Ne-a răspuns ta această 
întrebare prof. N. Petrescu.

— Destul dc multe și 
simpla lor înșiruire ar 
mult spațiu. Mă voi referi îndeo
sebi Ia problema competițiilor, 
adică dacă e nevoie să se schimbe 
regimul actualelor competiții eu
ropene pentru a se salva 
fotbalului practicat și 
interesul publicului.

la ce concluzie

Din partea 
participat 

președintele Cole- 
al antrenorilor, și 
antrenorul echipei
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— A 
punctul 
federația noastră, adică să 
facă un campionat european

s-a a-

avut cîștig de 
de vedere susținut

cauză 
și de 
nu se 
înter-

cluburi, să rămînă actualele cupe 
europene, iar campionatele na
ționale să reprezinte întrecerile 
de bază în fotbalul din toate ță
rile, «iar să se evite solicitările 
exageratei

Ni s-a spus că au fost puse 
în discuție competițiile și cali
tatea jocului «iatorită 
că Ia CJf. *74 nu au 
progrese de valoare. S-au eviden
țiat realizările în ceea 
veste tactica, pregătirea fizică, 
dar» așa cum au argumentat re
prezentanții noștri (cu date con- 
crete), ca și tehnicienii bulgari și 
iugoslavi, erorile din joc sînt în 
creștere, mai ales Ia pasele și 
driblingurile din fața porții. Iar 
eficacitatea in scădere din pri
cina impreciziei în șut. Regresul 
în marcarea golurilor constituie 
nn semnal, o atenționare a teh
nicienilor. . S-a accelerat 
dar spectacolul suferă.

— Ce e de făcut în acest
— Repet, să nu schimbăm 

petițiile, ci să ridicăm 
lor prin antrenamente, prin mun
ca de formare a unor jucători va
loroși. Se cere efectuarea în 
mod științific a procesului de 
instruire, pe bază de experimen
te, susținem noi, care au dat re
zultate și nu pe presupuneri ce 
se dovedesc uneori a fi greșite.

Discuțiile care au avut loc, 
schimbul de experiență de la Co
verciano, ni s-a spus, au fost 
de un real folos. Să sperăm că 
ele nu vor rămîne la nivelul fe
derației și că vor fi cunoscute și 
de tehnicienii de la cluburi.

faptului 
apărut

ce pri-

jocul,

caz ? 
com- 

nivelul
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Politehnica Timișoara este, fără 
doar și poate o beneficiară a re
centei perioade de transferări. 
Trei jucători, Dcmbrovschi, Crîn
gașu șl Istrătescu, au fost legiti
mați în bloc, Anghel și Petrescu 
sînt, apariții de dată recentă, se 
vehiculează și numele lui Cotec, 
un fel de Gcrd Miîller al Diviziei 
B, seria a IlI-a. Vrem să spu
nem că lotul a suferit restruc
turări atît de nete, îneît cei de 
baștină din Buziaș, localitate tra
dițională pentru . pregătirile de 
iarnă ale echipei, poț cădea astăzi 
într-o astfel de .capcană : la o 
„miuță" în care s-a, prins și A- 
drian Chisăliță, organizatorul de 
competiții al clubului, pe un loc 
temporar vacant, | un băiețandru 
de pe margine l-aț întrebat, la 
modul cel mai s?ri6s, pe antre
norul Ion IonescUf „Nene, dar pe 
acesta grasu’ cum ’îl cheamă ?“

De fapt, după ?e ■ Floareș, Co- 
valcic și Manole aii fost retro
gradați la „tineret-speranțe", Ion 
Ionescu a venit la Buziaș în frun
tea noului său lot „de 19“, mînat 
de o singură idee : acest lot tre
buie omogenizat cit mai rapid și 
cit mai trainic, în primul rînd în 
condiții specifice, >de joc. Acestei 
„idei-pilon“, i se [subordonează 
'toate acțiunile PoHtahnicii, în nu
mele ei a fost respinsă; ,și dorința 
spontană -de a schimba, imediat 
după sosire, Buzferșul eu hotelul 
său „Parc" unde [caloriferele sînt 
zgîrcite cu căldură,, cu altă ’ sta
țiune. S-a rămas însă .pe loc, de 
dragul terenurilor J sătești din îm
prejurimi, multe. âe®b(mă calitate 
și fără zăpadă, u^de echipa să-și 

■cu mingea 
care o do- 
De altfel, 

„Poli" a și 
selecționata 

fața a 500

dobîndească, exclusiv 
la picior, dezideratul 
mină: omogenizatei?, 
imediat după sosire, 
încropit o partidă cu 
comunei Ohaba, în 
de spectatori. S-a aliniat forma
ția cu care s-ar putea începe orice 
meci oficial, dacă mîine, prin ab
surd, 
întrecere : Jivan 
dințu (de fapt, 
nișan, 
două etape din retur), Arnăutu,

Bungău (apariție de două ori ine
dită, pe post și la echipă, după 
ce, conflictul mai vechi cu con
ducerea tehnică s-a stins) — Dem- 
brovscbi, ‘Crîngașu, Giuchici — 
Anghel, Bojin, Petrescu. Pe „banca 
rezervelor-", Catona, Popa, Maier, 
Voinea, Lața, Dașcu, Păltinișan 
(bineînțeles), Surdan, a cărui pre
zență, în pragul retragerii sale 
din primăvară, este mai mult vo
luntară. Lipsește doar Istrătescu, 
care își satisface stagiul militar.

Se subînțelege că pregătirea fi
zică nu este cîtuși de puțin ne
glijată. Este doar suprapusă atît 
cît e posibil pe condițiile1' de joc, 
adaptată pe teme tehnicd-tactice. 
în fine, cînd am însoțit Politeh
nica la pregătirile sale, pe un 
teren natural de fotbal înglobat 
în pășunea imensă a C.A.P.-ului 
din Bacova, mărginită de orizont, 
la două capete, de casele arătoase 
ale sătenilor și peria unei pă
duri, la celelalte două, s-a exe
cutat, timp de două ore, următo
rul program : alergare moderată, 
1 600 m, cîteva ture în voltă targa, 
pasîndu-se mingea medicinala, ca 
ța _ru?by> în Șar)e de cîte trei 
jucători. Apoi, zece serii a 200 m 
fragmentate astfel alergare do- 
moală, uneori în zig-zăg !cu sări
tură Ja cap ; ritm întețit, viraj 
înapoi,' cu spatele, ultima pătrime 
în sprint îndesat, după ’care se 
închide cercul . prin revenire la 
pas, cu mîpa pe puls. 
strigă deodată Ion Ionestii. 
Vine răspunsul. ," 
„108!“, răspunde 
„Anghel !“ „118
Anghel din coada 
bine, ne șoptește 
„Poji-, sîntem în 
120—160, aceea a 
maximal"... Jucătorii, cu fețele

„Crîngasu !“, 
„134 !“, 

.Dembrovschi !“ 
Dembrpvschi. 

'izbucnește și 
plutonului 

antrenorul lui 
perioada lui 

efortului sub-

,E

■

omogenizarea 1
îmbrobonate, se scurg pe lîngă 
noi, în caruselul nemilos pe care 
îl face pe Bojin să strîngă din 
dinți. „Foarte bine, cutare!“, ex
clamă din cînd în cînd Ion Io
nescu. La un moment dht se 
confesează : „Nu a fost chiar 
foarte bine, o spun, de fapt, ca 
să audă Bojin, “ ‘ 
să-l ambiționeze, 
nu așa Bojine!, 
replică. E 
traversează o perioadă, cînd, 
zîpd că a pierdut teren, face, 
pare, un pact cu el însuși ; .. 
simt preocupat să recupereze, să 
revină în lînia întii “.

Și în fine, opt jaloane mar
chează patru porți minuscule, ju- 

„pe eu_ 
se împart în echipe de cîte 

Urmează un turneu de

să-l stimuleze, 
Dacă spuneam, 
aveam imediat 

surexeitat, sensibil, 
cînd, vă- 

!, se 
îl

cătorii grupați de acasă 
lori“ i 
patru.
jocuri de cite 15 minute cu tema: 
pasă, după cel mult două atin
geri ; cu intermitențe, marcaj om 
la om. în prealabil, Jivan și Lața 
se debarasează de săculețul cu 
nisip prins la brîu. Trudiseră eu 
el ca să revină la greutatea ideală; 
pentru același motiv, Crîngașu și 
Bojin „săriseră", dezinvolt, peste 
masa de dimineață.

După-amiază, secundul Viorel 
Boiț preia comanda pentru a se 
efectua ceea ce englezii denu
mesc „fartlek", adică alergare 
prin pădure, pe un traseu neame
najat, cu obstacole naturale. A- 
poi, zece alergări în pantă a cite 
50 m. în timpul acesta, între doi 
copaci, Jivan și Catona plon
jează fără să se cruțe, pe pă- 
mîntul zbicit. Un spectator ocazio
nal, captivat cu desăvârșire, ex
clamă : „N-o că-i tare rfain, să 
vă vedem, băieți, la prinfcvara !".

Ion CUPEN

s-ar declanșai, o asemenea
— Mioc, Mehc-

_ .... locui lui Pălti- 
suspendat, ; însă, primele

ț'w.;

A C T U A
TG. MUREȘ - LACUL URSU 
7—0 (6—0). Pe terenul din Sîn- 
de Pădure, A.S.A. Tg. Mureș 

duminică, formația de Dîvi- 
___ ", în 

vervă, au marcat prin Mureșan (2), Va- 
rodi, Muntean, Hajnal, Gligore șl Gurco 
(autogol). N-au jucat Naghi și Nogel 
- ușor accidentați. (A. FEKETE — coresp)

CUPA SILVIU PLOEȘTEANU, EDIȚIA 
A 5-A. Pentru a 5-a oară consecutiv 
se organizează, la Brașov, „Cupa Silviu 
Ploeșteanu", competiție la care vor par
ticipa 11 echipe divizionari din județ, 
plus Utilajul Făgăraș, liderul campio
natului județean. Echipele vor fi . împăr
țite în două serii. Prima etapă se va 
disputa in 29 Ianuarie. Se va juca în fie
care miercuri, pînă în 5 martie, ziua fina
lei. (C. GRUIA -r coresp. jud.)

C. S. TiRGOVIȘTE - SPORTUL STU
DENȚESC 3—0 (0—0). La Pucioasa, într-un 
atractiv meci de verificare, divizionara 
B C. S. Tîrgoviște a întrecut, surprin
zător, cu 3—0, formația bucureșteonă 
Sportul studențesc, care se pregătește în 
această localitate. Golurile au fost mar
cate de Kallo (min. 48 și 81) și Niță 
(min. 60). (M. AVANU — coresp. jud.)

ȘOIMII SIBIU - LESKOV 
sfîrșitul acestei săptămîni, 
va susține un meci omical 
cu echipa bulgară Leskov 
tașă în Divizia B, care se

A.S.A.
SOVATA
georgiu
o intitnit, ......... ......  ...__________ ___
zia C, lacul Ursu Sovata. Mureșenii,

IAMBOL. La 
Șoimii Sibiu 
de verificare 
lambol, frun- 
aflâ la Păl

tiniș pentru o scurtă perioadă de pregă
tire. La începutul lunii februarie, echipa 
din Sibiu va întoarce vizita lui Leskov, 
cu prilejul unui turneu de 3—4 jocuri în

L I T Ă T I
(I. IONESCU — coresp jud.)
VÎLCEA : CUPA CLUBULUI 

Săptămînă aceasta, in zilele 
joi, vineri și duminică se

Știb privirile exigente ale antrenorilor I. Motroc și V. Copil, FI. Marin și Rîșniță au luat încă un start 
«_ spa(ei ceilalți rapidiști iși așteaptă rîndul... Foto : Vaside BAGEAC

tinescu și Mihalache) in care se 
pun multe speranțe, mai ales in 
mijlocașul Petcu, pe care cei mai 
mulți il văd „mai ceva decit Du
mitru !“. Doar Răducanu a rămas 
la București, pentru o operație, 
dar de ieri antrenorul Motroc l-a 
chemat la Predeal, chiar dacă pen
tru portarul echipei naționale pre
gătirile vor începe puțin mai tirziu. 
Antrenorul rapidist nu-i însă 
grijorat. Mizează foarte mult 
dăruirea din ultima vreme, la 
trenamente, a portarului său.

Ion Motroc are mari ginduri 
pentru retur. Nu se gindește doar 
la promovare ; e realist, și știe că 
Rapid n-are de cine să fie amenin
țat in seria a 11-a a diviziei se
cunde. Motroc nu-i insă mulțumit 
de jocul echipei din tur, și, îm
preună cu „secundul", Vasile Co-

in „cursa pe mingile medicinale". In

RAPID
ALEARGA

SPRE... „CUPA 
CUPELOR"...

Dincolo de șine, la vila „Mioa
ra", s-a retras in liniște Rapidul, 
pentru pregătirile de la Predeal. 
Giuleștenii au urcat spre Cioplea 
cu ambiții de echipă care vrea 
să-și refacă total prestigiul lezat 
in vară, și convinși că acum se 
pregătesc pentru întregul an. Ra
pid a urcat la munte cu 20 de 
jucători, printre care și destui ti
neri (Petcu, Naghi, Puriț, Constan-

tn- 
pe 

an-

pil, așteaptă in primăvară „o evo
luție superioară, la nivelul posibi
lităților, un joc mai disciplinat, 
pe posturi și pe compartimente, 
un discernămînt mai mare al sar
cinilor in timpul fiecărei partide". 
Rapid are insă și alte obiective. O 
declară 
proape 
pitanul 
tătorul 
promovarea, nu poate șterge 
prea mult din inima suporterilor 
și a noastră durerea pricinuită de 
neașteptata retrogradare. Dar ne-am 
propus să cîștigăm 
ei 1 Ar mai fi două 
vom juca in 
tic am putea 
dut un an în 
e permanent 
nă !... (M. M.

responsabil și hotărît, a- 
fiecare jucător, și Pop că- 
echipei e intr-un fel pur- 

de cuvint : „Promovarea ca 
ea

Cupa Români- 
jocuri. Și dacă 
cupelor, prac- 
că n-am pier- 

„u ;1 Gindul acesta 
in tabără giuleștea- 
I.)

Cupa 
spune

,B“ !“

CA ÎN FIECARE AN
Duminică dimineața, sala de festivități 

Finanțe-Bănci devenise neîncăpătoare. Se . ___
toți copiii și juniorii centrului de pregătire din str. 
Dr. Staicovici, cei mai mulți dintre ei împreună cu 
părinții, invitați să participe la ședința de deschidere a 
activității pe anul 1975 a centrului Progresul Bucu
rești. Ca in fiecare an...

Antrenorul coordonator al centrului, Ioan Kluge, a 
vorbit pe larg despre realizările anului trecut, despre 
lucrurile care n-au putut fi înfăptuite, despre modul 
cum se efectuează instruirea celor 150 de copii și ju
niori, despre frumoasele perspective pe care le au 
foarte mulți dintre aceștia, despre unele greutăți care 
mai persistă în activitatea acestei pepiniere eare, an 
de an, a lansat spre eșaloanele performanței jucători 
de certă valoare ca Beldeanu, Năstase, Dudu Geor
gescu, Dumitriu IV, Bartales, Filipescu, Bora. Acum

a Clubului 
aflau acolo

■ ■■
bat la poarta consacrării componenții unei noi „se
rii" : Dragu, Dragnea, Parașcan, Iordăchescu, Drago- 
mir, Neagu, Turbata.

în sfirșit, tot ca în fiecare an, părinții care s-au 
înscris la cuvînt au subliniat, la rîndul lor, strădaniile 
antrenorilor centrului (Kluge, Gorgorin, Cosma, Cris- 
toloveanu) de a-i învăța fotbal pe copii, de a contri
bui efectiv la educația acestora, de a le insufla 
dragostea pentru sport, pentru culorile clubului, pen
tru Progresul, echipă pe care ar dori „din tot sufle
tul — cum se exprima pensionarul G. Ionescu 
revedem din nou in primul eșalon 
nostru".

Epilogul întîlnirii ? Pe ecran, o sută 
frumoase goluri ale lui 1974 și un mic film al cam
pionatului mondial de anul trecut. (I. d.)

s-o
al fotbalului

din cele mai

țara vecină.
LA RM. 

CHIMIA, 
de miercuri, , „ _____ t. .. ........... ....
va desfășura, la Rm. Vîlcea, competiția 
„Cupa clubului Chimia". Participă șase 
formații : Dinamo Slatina, Electroputere 
Craiova, S. C. Tulcea, Nitramonia Făgă
raș și Chimia Rm. Vîlcda, uJtima cu două 
echipe.

CURS DE PERFECȚIONARE A ANTRE
NORILOR DE LA CENTRELE DE COPII 
Șl JUNIORI. Luni 27 ianuarie «e va des
chide la Snagov cursul de perfecționare 
a pregătirii profesionale a antrenorilor 
de la centrele de copii și juniori. Cursul 
va dura o săptămînă. Se vor dezbate 
principalele probleme privind pregătirea 
multilaterală a tinerilor jucători, printre 
care : ridicarea capacității gle efort, spo
rirea eficacității și combativității, moda
lități de selecție, aspectele psiho-peda- 
gogice ale pregătirii, relația antrena- 
ment-competiție, problematica 
morfo-funcționale și însușirii jocului pe 
treptele instruirii, refacerea 
de efort etc.

BULETINUL TRANSFERĂRILOR. Zilele 
acestea la Comisia de competiții a F.R.F., 
au fost operate noi transferări, de ju
cători. Spicuim cîteva dintre ele : Mol
dovan, de la F, C. Constanța, la Dina
mo București ; Aii, de la Marina Man
galia, la F. C. Constanța ; Negruțiu, de 
la ,,U" Cluj-Napoca, la F. C. Bihor ; 
Stoichiță, de la Jiul Petroșani, la Au
tobuzul București și Orza, de la A.S.A. 
Tg. Mureș, la Minerul Baia Sprie.

pregătiri

capacității

PRINTRE DIVIZIONARELE B
AUTOBUZUL. 12 ZILE LA

HERCULANE

Formația bucureșteană 
vizia B, Autobuzul, și-a 
pregătirile pentru noul 
mai devreme decît în alți 
efectuînd primul antrenament la 
7 ianuarie. Antrenorul Emil Sa- 
mureanu are la dispoziție urmă
torul lot de jucători : Matache,
Vintilă, Munteanu, Ionescu, Du
mitrescu, I. Dumitru, Cățoi, Șer- 
bănică, Stănescu, Florea, Răutu, 
Lixandru, Stroe, Bujor, Ronțea, 
Tiniche, Preda, Sima, la care 
se adaugă Bică și Nicolau, re- 
întorși din armată. Antrenamente
le s-au desfășurat, zilnic, la baza 
proprie, pînă la' 20 ianuarie. De 
1a această dată întregul lot de 
jucători s-a deplasat la Hercu- 
lane, unde timp de 12 zile va 
avea loc încărcarea „acumulato
rilor". In a doua etapă a pregă
tirilor, sînt prevăzute o serie de 
partide de verificare cu echipe 
din Diviziile A și B. Antrenorul 
Samureanu are ea obiectiv prin
cipal, pentru retur, o mai bună 
prestație a jucătorilor săi.

V. IORDACHE
SPERANȚE

INTR-O- COMPORTARE BUNA 
IN RETUR

Destul de grijulie — are și de 
ce, prin prisma locului ocupat 
(14) la sfîrșitul turului de cam
pionat — Voința București, și-a 
început obișnuitele pregătiri pe 
litoral, mai precis la Eforie Nord. 
Așa cum ne spunea antrenorul 
echipei, 
efectuat 
zilele de 6—7 ianuarie, după care 
întregul lot a plecat imediat pe 
litoral. Bucureștenii vor rămîne

de Di- 
început 

sezon 
ani,

ne spunea antrenorul
P. Gavrilă, jucătorii au 

examenul medical în

acolo pînă la 26 ianuarie, după 
care vor reveni acasă unde își 
vor continua pregătirile, lată lo
tul s Crăciun, Rotaru, Denu, 
Frunză, Boțonea, Iliescu, Anghel, 
Pîslaru, Costache, Iordache, Ilan- 
ciu, Chircu, juniorii Călcală și 
Baciu, promovați din pepiniera 
proprie, precum și Plopeanu 
(I.O.R.), Trifan (Agronomia Buc.), 
Taus (Tractorul Brașov), transfe
rați cu drept de joc imediat, și 
Ion Ion, Dobran și Nicolae — 
reveniți din armată. S-a renun
țat Ia Căpățînă, Urucatu și Zam- 
firescu. Sînt proiectate mai mul
te jocuri amicale, cu Constructo
rul Galați, C.S.U. Galați, Meta
lul București si Chimia Rm. 
Vîlcea. (V. I.)

CINCI JUCĂTORI NOI 
LA RELONUL SAVINEȘTI

Relonul Săvinești și-a Început 
■pregătirile pentru returul campio
natului sub conducerea unui nou 
antrenor, prof. Ștefan Chimina» 
fost la I.C.I.M. Brașov. Pînă la 
sfîrșitul acestei luni, Relonul se 
va antrena la Piatra Neamț, ur- 
mînd ca la 1 februarie să se de
plaseze la Izvorul Mureșului sau 
Lacul Roșu. Iată lotul t Mitrofan 
și Popa — portari ; Alexandrescu, 
Nicoară, Stănică, Filer și Ceacu 
— fundași ; Neac.șu, Berea și 
Banciu — mijlocași ; Crivoi, Ște- 
fănescu, Șutru și Dobrescu — 
înaintași. Acestora li se vor ală
tura și jucătorii noi legitimați « 
Ursu (din campionatul județean), 
Nagușevschi (de la I.C.I.M. Bra
șov), Găucan si Mazurachis (de 
la Carpați Brașov) și Voicu (de 
la Șoimii Iași). Relonul va sus
ține partide amicale cm echipe 
din Botoșani, Bacău, Iași, Roman.

Radu TOMA 7— coresp.

lnt.ru


INTR-UN SINGUR JOC! it ne declară antrenorul

echipei Steaua

COMPETIȚIILE CONTINENTALE DE VOLEI
SPRE FAZELE FINALE

handba
se plîn- 
a... zei- 
partici- 

r_______ bucurat
de ocrotirea ei și iată de ce : a) 
spre deosebire de celelalte aspiran
te la un loc in finala competiției, 
Steaua a disputat o manșă preli
minară in plus ; b) in turul urmă
tor (optimi de finală) a deținut 
capul de afiș prin dirza sa con
fruntare cu M.A.I. Moscova ; c) în 
„sferturi", așa cum apreciază chiar 
Buletinul oficial al Federației In
ternaționale, dispută cel mai echi
librat meci, cu Skoda Plsen.

în ciuda acestor fapte, la care 
ar trebui să adăugăm și o oareca
re încărcătură de oboseală, deter
minată de participarea a nu mai 
puțin de 6 jucători la C.M. uni
versitar (doi dintre ei : Birtalan și 
Tudosie, accidentindu-se destul de 
serios cu acest prilej) lotul jucăto
rilor de la Steaua se pregătește

Nu încape îndoială că 
liștii de la Steaua pot să 
gă de lipsa de îngăduință 
ței Fortuna. într-adevăr, 
parea lor în C.C.E. nu s-a

• Ultimele rezultate ale oaspeților
cu optimism în 

manșe a dublei 
Plsen, partidă

cu seriozitate și 
vederea primei 
întîlniri cu Skoda 
care va avea loc joi seara la ora 
20 în Palatul Sporturilor și Cul
turii. întreaga echipă a beneficiat 
de o scurtă perioadă de refacere 
la Predeal; după care, de la sfîr- 
șitul săptăminii trecute s-au reluat

taj și avînd in vedere că, din con
diții obiective, nu am putut să ve
dem jucind pe viitorii noștri ad
versari, cred că problema califică
rii in semifinale nu se va rezolva 
intr-un singur meci...".

Oaspeții, care sînt așteptați să 
sosească azi la București și în rîn- 
durile cărora se numără cîțiva in-

ECHIPA DE HOCHEI A ELVEȚIEI
LA „CUPA FEDERAȚIEI11

Antrenorul echipei reprezenta
tive de hochei a Elveției, Rudolf 
Killias. s-a aflat pentru citeva 
zile la București în vederea sta
bilirii condițiilor de participare 
a selecționatei Elveției la „Cupa 
Federației", competiție care va 
începe la București la 24 februa
rie. Alături de primele reprezen
tative ale României, Poloniei și 
Elveției, vor fi prezente selecțio
nata B a Cehoslovaciei și forma
ția sovietică Avtomobilist Sverd
lovsk.

Aspect din prima parte a antrenamentului de ieri (pregătirea fizică) al 
handbaliștilor de la Steaua. In prim
Gațu — ‘Marinescu

plan perechile Coasă — Niculescu și
Foto : Ion MIHAlCA

antrenamentele la București. Ieri 
dimineața, în sala clubului Steaua, 
întregul lot a efectuat un antre
nament intens, Birtalan și Tudo- 
sie arătîndu-se' încă nerefâcuți și 
prin aceasta participarea lor la jo
cul de joi fiind incertă. Cu acest 
prilej, antrenorul C. Oțetea ne de
clara : „finind seama de faptul că 
primul joc îl disputăm pe teren 
propriu, ceea ce este un dezavan-

reputați (Iaroy, Haber, 
au ’obținut în ultimele 
campionat următoarele 
cu Strojirny Martin

tcrnaționali 
Krepindl) 
etape de 
rezultate : 
18—15 (12—8) și cu Banik Karvina 
17—18 (8—11).

La Paris a avut loc reuniunea 
Comitetului executiv director al 
Confederației europene de volei, 
în cadrul căreia au fost discutate 
problemele legate de desfășurarea 
competițiilor continentale din a- 
cest an. în ceea ce privește C.E. 
de seniori din Iugoslavia, defini
tivarea detaliilor organizatorice 
se va face cu prilejul următoarei 
reuniuni, ce va avea loc în Româ
nia.

Au fost stabilite grupele C.E. 
de juniori-tineret, programate în 
R.F. Germania. Echipa de fete a 
României va evolua la Stuttgart, 
în grupa I, alături de formațiile 
Bulgariei, R.F. Germania și de în- 
vingătoarea meciului de baraj 
dintre echipele Franței și Elveți
ei. Turneul final pentru locurile 
1—6 este programat la Miinchen. 
Reprezentativa noastră masculină 
este repartizată în grupa a III-a, 
la Osnabruck, alături de cele ale 
Cehoslovaciei, Poloniei și de în- 
vingâtoarea din partida Israel — 
Spania. Turneul final pentru locu- 

. rile 1—6 se va desfășura la 
Frankfurt pe Main.

Au fost fixate, de 
întîlnirile din fazele 
ale cupelor europene, locurile și 
datele de disputare, 
urmează : CUPA CAMPIONILOR 
EUROPENI (masculin) : cele două 
turnee semifinale se desfășoară 
între 7 și 9 februarie la SOFIA 
(Ț.S.K.A. Moscova, Slavia Sofia, 
Resovia Rzeszow și Blokkeer Star- 
Iift Baga) și respectiv BRNO (Di
namo București, S. C. Leipzig,

Zbrojovka Brno și Panini Mode
na). în turneul final programat la 
Amsterdam în perioadă 20 februa
rie—2 martie se califică primele 
două clasate în semifinale ; femi
nin : învingătoarele din „sferturi" 
se califică în turneul final de la 
Catania (7—9 martie) ; CUPA CU
PELOR (masculin) : învingătoare
le din „sferturi" (Explorări B. 
Mare întîlnește echipa cehoslova
că Aero 
mate la 8 februarie (tur) și 15 
februarie 
turneul 
februarie—2 martie) ; feminin ; 
ceeași situație ca la băieți ~ ’ 
mo București întîlnește în 
turi“ pe Traktor Schwerin 
februarie la București și 
bruarie la Schwerin). Turneul 
final este programat la Eupen 
(Belgia) între 6 și 8 martie.

Odolena Vodă), progra-

(retur), se califică în 
final de Ia Ankara (28

a- 
(Dina- 
„sfer- 
la 8 

15 fe-

PE GHEATA
asemenea, 
superioare

după cum

SI PE ZAPADA

FLORIN GHEORGHIU
CONDUCE LA ORENSE

Alte turnee de șah

DAN RIPLEY—5,51 m
LA SĂRITURĂ

Turneul de șah de '"la Orense 
(Spania) a continuat cu runda a 
4-a, în care marele maestru ro
mân Florin Gheorghiu (cu piesele 
albe) l-a învins, în 31 de mutări, 
pe americanul James Tarjan. în 
clasament conduc Florin Gheor
ghiu (România), Guillermo Garcia 
(Cuba) și Diez del Corral (Spa
nia), cu’ cîte 3 puncte.

★
La Wijk aan Zee (Olanda) 

(runda a 5-a). în grupa rezervată 
maeștrilor, Victor Ciocâltea a re
mizat cu polonezul Sznapik. Maes
trul român a cîștigat partida în
treruptă, în runda a 3-a, cu olan
dezul T. Tîmman. Liderul clasa
mentului este olandezul Smit —■ 
4 p, urmat de Dvorețki (U.R.S.S.)
— 3*/2 p (1), Ciocâltea (România), 
Sznapik (Polonia), Sigurjonsson 
(Islanda) și Vadăsz (Ungaria) — 
cîte 3 p. în turneul marilor maeș
tri, conduce Pbrtisch (Ungaria)
— 4 p, urmat de Smejkal (Ceho
slovacia). Browne (S.U.A.), ’So- 
sonko și J. Timman (ambii O- 
landa) — cîte 3% p.

★
La Novi Sad se desfășoară tur

nee pentru juniori și junioare, 
în concursul feminin, după 4 run
de, ..conduce Cejici (Iugoslavia) cu

urmată de Dana Nuțu ■
Jivkovici (Iugosla- 

cu 3 p (1). în runda a 
Dana Nuțu a învins-o pe 

Szegeny. în turneul masculin, 
șahistul român Ioan Mărășescu 
a pierdut partida susținută cu iu
goslavul Nakardici. în clasament 
conduce Jevtici (Iugoslavia) cu 
5*/2 p.

3Va
(România) și 
via)
4-a,

20 (Agerpres). — După 
parcursului de selec- 

tradiționalei

TURNEE

PARIS, 
încheierea . 
ție, în clasamentul 
Competiții internaționale automo
bilistice „Raliul Monte Carlo" 
conduce Echipajul italian Sandro 
Munari — Mario' Manucci (Lancia 
Strațos), eu 38:58 minute penaliza
re. îi urmează echipajele conduse 
de finlandezul Markku Allen 
(Fiat 124-S) — 40:53 și italianul 
Fuivio .Bacchelli (Fiat 124-S) — 
41:33. Prințul .clasat dintre concu- 
renții francezi este Bernard Dar- 
niehe (Fiat 124-S), care 
locul 6, cu 41:56.

Ultima parte ,a acestei

ocupâ

etape

DE TENIS
Connors a terminat 
turneul de la Free-

• Jimmy 
învingător în 
port (Insulele Bahamas). în fina
lă, Connors l-a întrecut cu 6—0, 
6—2 pe vest-germanul Karl Mei- 
ler.

• Turneul de la Humacao 
(Porto Rico) a fost cîștigat de 
Rod Laver, învingător 
7—5 în finala cu Arthur

cu 6—3, 
Ashe.

• Finala turneului de
se va disputa 
Allan Stone și 
Gottfried. în 
— Lutz 7—6,

Roche 6—2,

more (Maryland) 
între australianul 
americanul Brian 
semifinale : Stone
6— 4 ; Gottfried -
7— 6.

la Balti-

• în finala turneului feminin 
de la Sarasota (Florida), se vor 
întîlni Billie Jean King și Chris 
Evert. în semifinale : Billie Jean 
King — Julie Heldman (S.U.A.) 
6—1, 6—2, Chris Evert — Virginia 
Wade 6—3, 6—3.
-------------a—-----------------------
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NEW WRK, 20 (Agerpres). — 
în cadrul concursului internațio
nal „indoor" desfășurat la Los 
Angeles, cu care prilej atletul a- 
merican Dwight Stones a corectat 
pentru a doua oară cea mai bună 
performanță mondială de sală în 
proba de săritură în înălțime, 
reallzînd 2,27 m, au fost înregis
trate și alte rezultate de valoare.

Astfel, în cursa feminină de 
1000 m, sportiva americană Francie 
Larrieu a fost cronometrată în 
2:40,2, timp ce constituie cea mai 
bună performanță mondială. Pînă 
în prezent, cel mai bun rezultat 
din lume în această probă era de 
2:44,8, și aparținea atletei sovie-

s-a desfășurat în condiții atmo
sferice nefavorabile, ploaia și 
ceața punînd la grea încercare 
măiestria piloților.

Dintre cele 96 de echipaje. care 
au luat startul, săptămîna trecu
tă, din 5 orașe (Atena, 
Stockholm, Varșovia și 
Carlo), 73 au reușit să termine 
parcursul de selecție, restul de 
23 echipaje fiind nevoite să a- 
bandoneze. Printre cei care au 
abandonat în ultimele două zile 
se numără cunoscuții piloți Jean- 
Claude Andruet (Franța), Rafâele 
Pinto (Italia) și Achim Warm- 
bold (R.F. Germania).

Agadîr, 
Monte

tice Tamara Kazakova. Reamintim 
că Francie Larrieu, în vîrstă de 
22 de ani, deține și cele mai bune 
performanțe mondiale pe teren a- 
coperit, în probele de o milă, 
două mile și 3000 m. O frumoasă 
comportare a avut și tînărul să
ritor cu prăjina Dan Ripley 
(S.U.A.), care a trecut peste șta
cheta înălțată lă 5,51 m. Pînă la 
acest concurs, Dan Ripley era un 
atlet puțin cunoscut pe plan mon
dial, cel mai bun rezultat al sau 
în aer liber fiind 4,96 m. La sfîr- 
șitul anului trecut Ripley obținu
se într-un concurs de sală 5,38 m, 
anunțîndu-se astfel ca unul dintre 
specialiștii acestei dificile probe.

Foarte disputată a fost cursa 
masculină de 60 yarzi plat, în care 
americanul Steve Williams l-a în
trecut, pe linia de sosire, pe ja- 
maicanul Don Quarrie, ambii 
sprinteri fiind cronometrați cu 
același timp : 6.1.

Alte rezultate : masculin : 60 
yarzi garduri : Lee White — 7,1 ; 
880 yarzi : Rick Wohluter —1:48,8; 
o milă : Marty Linuori — 4:05 ; 
două mile : Steve Prefontaine — 
8:24,4; săritura -în lungime: 
Bouncy Moore — 8,04 m ; arunca
rea greutății : Al. Feuerbach — 
20,95 m ; feminin : 60 yarzi plat : 
Martha Wațson — 6,8 ; săritura 
în luhgitne — Martha Watson —' 
6,25 m.

SCHI • Celebra sehioară aus
triacă Annemarie Proll-Moser a 
cîștigat cursa de slalom uriaș 
desfășurată la Jahorina (Iugosla
via). Au urmat-o elvețiană Lise- 
marie Morercd și vest-germana 
Roși Mittermaier. • Concursul 
masculin de la Kitzbiihel (Aus
tria) s-a încheiat cu o probă de 
slalom special, în care victoria a 
revenit italianului Piero Gros, 
cronometrat în cele două manșe 
cu timpul total de 1:11,35. Suede
zul Ingemar Stenmark, care în 
manșa a doua a obținut cel mai 
bun timp (53,50), a ocupat locul 
2. cu 1:12.21. • în urma rezul
tatelor înregistrate în aceste 
două concursuri, situația în cla
samentele generale ale Cunei 
Mondiale se prezintă astfel : in
dividual feminin : 1. Annemarie
Proll-Moser — 175 p ; 2.
Mittermaier — 124 p ; 3. 
Wenzel (Liechtenstein) — 
individual masculin : 1.
Klammer (Austria) — 159 
Piero Gros (Italia) — 145 p ; 
Gustavo Thoeni (Italia) — 135 p ; 
pe echipe : 1. Austria — 766 p ; 
2. Italia — 467 p ; 3. R.F. Germa
nia — 327 p ; 4. Elveția — 313 
p ; 5. Franța — 158 p ; 6. S.U.A. 
— 129 p. M în cadrul concursului 
de fond de la Reit im 
(R.F. Germania), sportiva 
germană Michaela Endler 
ti.gat proba de 5 km în 
Cursa rezervată juniorilor 
a revenit polonezului W.

Roși 
Hanny 
98 p ; 
Franz 
P; 2.

3.

Winkel 
vest- 

a c’s- 
16:04,58. 
(15 km) 
Dragon.

de pa-PATINAJ ® Concursul 
tinaj artistic pentru juniori de la 
Megeve s-a încheiat cu desfășu
rarea 
bere 
duale 
venit 
trice 
urmat 
Norbert Schramm (R. 
nia) — 147,85 p, Gregoire 
(Franța) — 147,07 p și 
Freisinger (Cehoslovacia) — 141,18 
puncte:

programului de exerciții li- 
din cadrul probei 
masculine. Victoria a 
patinatorului francez 

Macrez cu 152,66 p.
în . clasamentul

F.

indivi- 
re- 
Pa-

L-au 
general 
Germa
Fontana 

Dusan

CAMPIONATE DE FOTBAL IN EUROPA

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
La Stendal au luat sfirșit între
cerile campionatelor internațio
nale de tenis de masă ale R. D. 
Germane. Dintre sportivii români 
prezenți la această competiție, 
cea mal bună comportare a avut-o 
Marin Firănescu, care a reușit sâ 
se califice în finala probei indi
viduale masculine. In partida fi
nală, Marin Firănescu a fost în
vins cu 3—0 (21—17, 21—19, 21—11) 
de jucătorul maghiar Banlaky. La 
dublu femei, cuplul român Li
dia Zaharia — Magdalena Lesai 
s-a clasat pe locul 3.

La Moscova a început meciul dintre 
maestrele sovietice Nana Aleksandria 
șl Irina Levitina, care-și dispută fi
nala turneului pretendentelor la titlul 
mondial feminin de șah. Prima par
tidă s-a întrerupt.
După cum s-a mai anunțat, 
rile din cadrul sferturilor ’ 
ale Cupelor Europene de 
vor desfășura la 5 martie 
tur) și respectiv 19 martie 
retur). Joi, 23 ianuarie,

meciu- 
de finală 
fotbal se 
(meciurile 
(partidele 

în sala de

recepție a hotelului „Atlantis" din 
Zurich va avea loc tragerea la sorți 
pentru stabilirea jocurilor.
Echipa de fotbal Slavia Fraga, afla
tă în turneu în Columbia, a evoluat 
la Bogota în compania formației lo
cale „Santa Fe“. Partida s-a încheiat 
la egalitate : 0—0.
La Reykjavik, în meci tur pentru 
sferturile de finală ale Cupei cam
pionilor europeni la handbal mascu
lin, s-au întîlnit formațiile Hafbarf- 
jordur (Islanda) și ’ _
(R. D. Germană). Handballștii din 
R. D. Germană au ■ ■ ...
cu 21—17 (14—7).
înaintea disputării ultimei etape, în 
Turul ciclist al Venezuelei continuă 
să conducă rutierul sovietic Serghei 
Norozov, urmat, la 1:46,0, de Fer
nando Fontes (Venezuela). Penultima 
etapă a fost cîștigată de Evgheni 
Semetanin (U.R.S.S.).
In cadrul unei curse automobilistice 
de viteză, disputată pe circuitul de 
la Riverside (California), a fost ac
cidentat mortal pilotul american Bill 
Spencer (26 de ani). Mașina condusă 
de Spencer, care a pierdut contro
lul la un viraj, a intrat într-un 
„perete" de protecție.

OLANDA (etapa a 18-a) : Haar
lem — F. C. Twente Enschede
1— 0 ; Feyenoord Rotterdam — 
PSV Eindhoven 2—3 ; Ajax Ams
terdam — N.A.C. Breda 5—1 ; 
M.V.V. Maastricht — Sparta 1—1; 
F.C. Utrecht — F.C. Amsterdam
2— 2 ; Go Ahead — Kerkrade 2—2.

1. P.S.V. — 29 p
2. Feyenoord 
26 p (un joc

Benfica — 29 p ; 2. F.C. Porto —
28 p : 3. Sporting — 26 p.

24-a) :
Nantes

A.S.K. Vorwărts

repurtat victoria

Clasament :
(un joc mai puțin) ; 
— 28 p ; 3. Ajax — 
mai puțin).

21-a) : S.K.
4—1 ; Berin-

Berchem

BELGIA (etapa a
Lierse —■ F.C. Liege 
gen —■ Charleroi 2—0 ;
— F.C. Bruges 1—0 ; Racing White 
Molenbeek — Waregem 3—-1 ; 
Cercle Bruges — Anderlecht 0—2; 
Anvers — Lokeren 0—0 ; Standard 
Liege — Mechelen 1—0. Clasa
ment : 1. Racing
2. Anderlecht — 
dard — 28 p.

White — 34 p ;
29 p; 3. Stan-

(etapa
Farense 3—0 ;

a 18-a) :
Boavista

PORTUGALIA
Leixoes
— Unio Tomar 6—1 ; Sporting — 
F.C. Porto 2—1 ; Olhanense — 
Benfica Lisabona 0—1 ; Belenenses
— Academica 1—3 ; Oriental 
Guimaraes 2—0. Clasament : 1.

FRANȚA (etapa a
Nîmes — Sochaux 1—0 ;
— Strasbourg 3—1 ; St. Etienne —; 
Lille 4—1 ; Bastia — Rennes 
3—O ; Marsilia — Reims 1—1 ; 
Bordeaux — Red Star 2—1 ; Lens
— Metz 3—1.
Etienne 35
30 p. etc.

în clasament, St. 
p, Bastia 34 p, Reims

(etapa a 14-a) : A.E.K.
4—0 ; Aris — Kalama- 

ta 2—0 ; Olympiakos Pireu — Pan- 
seraikos 3—0 ; Panionios 
athinaikos 2—2.
A.E.K. — 23 p ;
Pireu — 23 p ; 3. Ethnikos — 22 p.

GRECIA
— Kastoria

Pan-
Clasament : 1.
2. Olympiakos

SPANIA (etapa a 17-a) : Zara
goza — Malaga 1—0 ; Real Ma
drid — Gijon 0—0 ; Murcia — 
Valencia 1—5 ; Granada — Sala
manca 1—1 ; Betis Sevilla — At
letico Madrid 2—1 ; Celta Vigo — 
Las Palmas 1—0 ; Espanol — Real 
Soeiedad 0—1 ; Atletico Bilbao — 
C.F. Barcelona 1—0. Clasament : 1. 
Real Madrid — 26 p ; 2. Zaragoza 
— 20 p ; 3. C. F. Barcelona — 
19 puncte.


