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ÎN OLANDA, HANDBALISTELE NOASTRE 
VOR TREBUI SĂ SE ÎNTREBUINȚEZE 

LA MAXIMUM PENTRU CALIFICARE

Iuliana Hobincu s-d infiltrat pe semicerc și a înscris un gol îndelung aplaudat de spectatorii plbieșteni. 
(raza din meciul I.E.Ț.S. — Mora Swift Roermund, disputat sîmbătă la Ploiești). Foto: S. BAKCSY I

Reprezentanții Poloniei, pe locul I in ștafetele din cadrul „Cupei Poiana1*
POIANA BRAȘOV, 26 (prin te

lefon). Concursul internațional de 
biatlon „Cupa Poiana" a continuat 
sîmbătă, cu ștafeta 3X7,5 km pen
tru tineret. La startul întrecerii 
s-au aliniat trei echipe românești 
și cea a Poloniei, alcătuită din trei 
foști medaliați la campionatele 
mondial^ de' la Hemelin (Finlan
da) și Lake Placid (S.U.A.). O vre
me excepțională, însorită, cu ză
padă alunecoasă și tare, a contri
buit la desfășurarea în condițiuni 
bune a întrecerii. Trebuie să re
cunoaștem că prestigioasa echipă 
poloneză nu a avut nici un mo
ment de dificultate, ea conducind 

din plecare și pînă la sosire, la 
succesul său contribuind și o tra
gere la țintă foarte reușită a tu
turor componenților, care au cu
mulat, în total, 4 ture de penali
zare. Lupta a fost deosebit de 
strînsă între următoarele două c- 
chipe : România II și România I. 
Dacă alergarea la fond a fost a- 
proximațiv egală, cu diferențe, de 
secunde între, schimburi, ,întrece
rea a devenit și mai pasionantă 
prin echilibrul stabilit și de pre
cizia tragerilor la țintă. România II 
a cumulat nouă ture de penalizare 
și România I numai opt ture.. Pu
blicul, destul de numeros, a gus
tat reușita unui concurs care a 
dat posibilitate lotului de tineret 
român să se verifice în compania 
celei mal valoroase garnituri ac
tuale a acestei categorii de vîrstă.

Cea mai frumoasă întrecere a 
fost, fără îndoială, ștafeta 4X7,5 
km seniori, disputată duminică și 
avînd o semnificație dublă : con
cursul internațional de biatlon 
„Cupa Poiana" și campionatul na
țional al seniorilor. Și în această 
întrecere nivelul competiției a 
crescut prin prezența unor concu- 
renți de valoare, cum sint sovieti
cii Fedotov și Busov, cîștigători ai 
competițiilor disputate recent la 
Kavgolovo și Harakov, polonezii 
Rapacz și Ziemba, ultimul fost 
campion mondial de tineret, re
prezentanții R. D. Germane, Pus- 
chel și Schirmer etc. Acestora li 
se adaugă, bineînțeles, echipa ro
mână cu liderul ei Gh. Gârniță, 
vicecampion mondial în 1974, I.a 
Minsk. Din păcate, după opinia 
noastră soluția desfășurării conco
mitente a unui campionat interna-

Cristoloveanu a adus un aport deo
sebit la cucerirea titlului de cam
pioană de către ștafeta A. S. Ar

mata Brașov
Foto : Dragoș NEAGU

țional și a campionatului național 
are avantaje, dar și dezavantaje. 
La ultimul capitol, de pildă, cre
dem că nu se oferă posibilitatea 
selecționatei naționale de a se în
trece cu echipe care reprezintă 
națiuni. în mod concret, Gh. Gâr
niță, component al echipei Dina
mo, cu coechipieri sub valoarea 
lui, a pornit în ultimul schimb cu 
o intîrziere de 4 minute acumu
lată de schiorii dinaintea sa, ceea 
ce — fără îndoială — excludea 
orice posibilitate de luptă directă 
cu adversarii. în această situație, 
cu echipele naționale s-au luptat 
echipe de club, și anume două ale 
A. S. Armata Brașov, două ale 
clubului Dinamo Brașov, una a In-

Mihai BARĂ

(Continuare in pag. 2-3)

întilnirea de handbal feminin 
dintre I.E.F.S. și MORA SWIFT 
ROERMUND, disputată sîmbătă 
seara în sala Victoria din Plo
iești in fața a peste 1 000 de spec
tatori, con tind pentru sferturile de 
finală ale Cupei campionilor eu
ropeni, s-a încheiat cu victoria 
studentelor din București : 13—9 
(7—5).

Succesul campioanei României 
este meritat, Echipa antrenată de 
lectorul universitar Ioan Bota a 
relevat un registru mai mare de 
posibilități tehnico-tactice, o ' va
loare superioară campioanei Olan
dei. Toți cei care au urmărit „pe 
viu" sau pe micul ■ ecran acest 
meci păstrează- insă regretul că 
handbalistele hbastre nu - s-au im
pus mai categoric, deși tar -ff avut 
posibilitatea s-o facă (tain. 37 : 
11—5). Aflîndu-Se în fața ufiei ta- 
părări. 34-3 (o veritabilă’ipremîeră 
în- handbalul feminin),st'jucătoa
rele de la I.E.F.S. n-au încercatcu 
mai mult curaj pătrunderile indi
viduale sau jocul cu efoi pivoți. 
Din această cauză, efe1’ au găsit 
greu drumul spre poartă, au pasat1 
mult și inutil (la mare distanță’ 
de semicercul advers) și au pier
dut multe baloane care ău fos't 
prompt și eficace speculate de ad
versare. Chiar și în apărare — 
punctul forte al campioanei noas
tre — handbalistele de Ia I.E.F.S. 
n-au evoluat la nivelul cunoscut. Hristache NAUM

■' ,L’I .

1 

• Daniela Munteanu și 

Dan Cristea - învingători . 

in „Cupa A.5.A. Brașov" 

la schi alpin

. • La hochei juniori. România - Bulgaria 4-3 si 5-5

I
• ATLETUL TUDOREL VASILE

’ A EGALAT RECORDUL DE JU-
| NiORI AL PROBEI DE 60 METRI

I © Florin Gheorghiu și Dana Nuțu - lideri în turneele | 

| de șah de la Orense și, respectiv, Novi Sad |

I____________________________________ i

O serie de neatenții, precum și al
ternarea neinspirată a sistemului 
„6 in linie" cu marcarea strictă a 
lui Korver au costat goluri ce se 
pot răzbuna în bilanțul general.
Olandezele s-au prezentat mai 

bine decit ne așteptam. Antreno
rul Jo Gerris a pus la punct bine 
sistemul 3+3 (foarte riscant, de 
altfel), mai ales în ceea ce pri
vește pregătirea fizică și tactică 
a jucătoarelor sale. în atac, ele 
s-au bizuit mai ales pe șutul pu
ternic al cunoscutei Korver.

Așadar, 4 puncte avans pentru 
I.E.F.S. înaintea partidei retur 
(Roermund, 5 februarie). Avansul 
luat poate conta mult în balanța 
calificării în cazul cînd campioa
na României va lupta în Olanda 
la limita superioară a capacității 
sale, va reuși mai bine să con
tracareze aluurile acum cunoscute 
ale adversarei, :»i

Au marcat : Maria Niță 4, Doi
na Radu 2, Georgeta Lăcustă 2, 
MÂSa Luca Maria Bota 1, Iulia
na lifobincu “I și Valentina Iones- 
cu 1 — pentru I.E.F.S., Thea Hen- 
drix-Korver 5, Peggy Bardie 1, 
'Suzanne Geerdtnk- i, Annie Slan- 
gen t și Gudrun Timmermans 1 — 
pentru Mora Șwțifț Roermund.

A.i 'arbitra! Mihail Lipov și Ra
fael .Șargșian (UfR.S.S.)

• Un nou succes al campionu
lui R. D. Germane, Th. Emm- 
rich, in „Circuitul de tenis al 

României"

UN SHHȘII DE SAP T AMI NA CU NUMEROASE
PAREIDE DE VEBIE® AEE ECWEEOD DE FOEDAL

latâ-ne în plină activitate fotbalistică, în aceste zile ale lui ianuarie. 
Ce-i drept, returul nu. este chiar atît de departe, dar nu e mai puțin ade
vărat că și vremea neobișnuit de favorabilă pentru această perioadă con
stituie o invitație în plus pentru fotbaliștii de la toate nivelele de a face 
din fiecare meci de pregătire un test, care că le arate cît au realizat în- 
tr-o direcție sau alta și ce cîștiguri pe plan fizic, tehnic și de omogeni
zare mai trebuie obținute în săptămînile ce vin. lată, însă, unele amă
nunte, care-îi vor interesa, desigur, pe iubitorii de fotbal, de la partidele 
de verificare disputate sîmbătă și duminică.

SPOITUL STUDENȚESC —
Meciul amical internațional des

fășurat ieri pe stadionul Politeh
nica din Capitală a plăcut, mai 
ales, datorită evoluției scorului. 
Oaspeții, ca urmare a unui joc 
mai clar și mai incisiv, au luat

DUNAV RUSE 3—2 (2—2)
conducerea în min. 5, Cînd funda
șul Daiev a șutat puternic de la 
18 m, și apoi în min. 19 au mărit 
avantajul la două goluri — prin 
transformarea de către Ilicv a 
unei lovituri de la 11 m. în con

tinuare, s-a jucat într-un ritm 
viol, s-au construit multe faze la 
ambele porți. Pînă la pauză, e- 
levii antrenorului Angelo Nicu- 
lescu au avut chiar perioade de 
dominare și, în același timp, s-au 
dovedit mai preciși în finalizarea 
acțiunilor ofensive. Așa că scorul 
a redevenit egal în urma goluri
lor marcate de M. Sandu (min. 
32) și I. Constantin (min. 36). I- 
mediat ,după reluare, chiar în 
min. 46, o acțiune,«ofensivă a bacu- 
reștenilor nu a putut fi oprită de

■1 P. V.

(Continuare în pag. 2-3)

Portarul Mladenov privește mihnit la balonul poposit in plasă, in timp ce I. Constantin
pentru golul marcat (Fază partida Sportul studențesc — Dunav Ruse) koto ; ion MliiAiu



DANIELA MUNTEANU Șl DAN CRISTEA
ÎNVINGĂTORI ÎN „CUPA A.S.A. BRAȘOVA

LA SCHI ALPIN
Sîmbătă și duminică, vremea 

nu a fost aliata schiorilor alpini. 
■La întrecerile de la Poiana Bra
șov, dotate cu „Cupa A.S.A.", au 
fost prezenți cei mai buni schiori 
ai țării, cărora li s-au alăturat și . 
sportivi de la Gwardia Zako
pane.

Sîmbătă, la ora 12, a fost pro
gramată proba de coborîre pe 
pîrtia Lupului. Dacă jos, :1a linia 
de sosire, un soare îmbietor îi 
âncălzea pe oficiali și spectatori, 
sus la cabana Cristianul Mare, 
de unde se dădea startul, o_ ceață 
densă a determinat juriul să ami
ne plecarea în cursă pînă la ora... 
14. Deci, după două ore de aș
teptare, au apărut pe traseu ma
eștrii sportului Cornel Tăbăraș 
și Gheorghe Bălan, care au anun
țat ora exactă a startului : 14, ța- 
cînd cu această ocazie și oficiul 
de deschizători ai pîrtiei. Cursa a 
fost extrem de interesantă. Media 
vitezei înregistrate s-a aflat în 
jurul a 90 km. la oră. A cîștigat 
schiorul care cunoaște foarte bi
ne traseul, dinamovistul loan 
Bobiț. Elevul antrenorului Kurt 
Gohn a atacat porțiunile dificila 
cu o dezinvoltură de maestru și a 
avut satisfacția unui succes abso
lut meritat. Diferența față de ur
mătorul clasat a fost apreciabilă, 
aproape două secunde. Următorii 
clasați, Dorin Munteanu, Constan- 
tin Văideanu și Dan Cristea, au 
acuzat o ceruire necorespunză
toare.

Duminică, la ora 10, pe pîrtia 
de sub teleferic s-a pornit în pri
ma manșă (a slalomului special) 
montată de antrenorul Ion Casa. 

■ Vremea a fost închisă, dar bună 
de concurs. Dan Cristea, specia
listul nostru nr. 1 în această pro
bă, a evoluat excelent și a înre
gistrat pe un traseu cu 68 de 

’ porți, în lungime de 500 m și cu 
o diferență de nivel de 250 m, un

timp de 56,368, ce nu a mai fost 
întrecut de nici un sportiv. Bine 
au concurat si Alexandru 
(56,799) '
(57,(’05).

Manșa 
trenorii 
fete) și 
băieți) a 
rea, care a căzut în tot 
concursului. Dan Cristea 
aceeași evoluție sigură și 
gistrat din nou cel mai bun timp. 
A . fost, apoi, rîridul lui Vulpe 

- să-și. etaleze calitățile și, cu un 
finiș puternic, l-a depășit pe 
Manta, clasîndu-se în filial pe lo
cul 2.

Disputa fetelor a fost dominată 
de sehioarele poloneze, clasate pe 
primele trei locuri (la slalom spe
cial).

Nu putem încheia aceste rîn- 
duri fără a remarca eforturile 
depuse de organizatori pentru 
buna desfășurare a competiției. 
Un singur reproș : dacă sîmbătă, 
la coborîre, a funcționat o stație 
care a informat publicul specta
tor despre evoluțiile și perfor
manțele schiorilor, duminică ea a 
lipsit și a constituit 
punct negativ al „i 
REZULTATE TEHNICE : 
re băieți : 1. loan Bobiț (Dinamo) 

Munteanu (I.P.
3. Constantin 
1:55,190, 4. Dan 
1:55,486, 5. Nico- 

1:56,515, 6.
1:57,158 :

și Gheorghe

a doua, montată 
Gheorghe Bălan
Cornel Tăbăraș 
început odată cu

de an- 
(pentru 
(pentru 
ninsoa- 
timpul 

a avut 
a înre-

Manta 
Vulpe

singurul
.Cupei A.S.A.". 

coborî-

1:53,821, 2. Dorin 
Oradea) 1:55,013, 
Văideanu (ASA) 
Cristea (Dinamo) 
lae Barbu (Dinamo) 
Ioan Cavasi (Dinamo) 
coborîre fete: 1. Daniela Munteanu 
(ASA) 1:01,591, 2. Minodora Mun
teanu (I.P. Oradea) 1:02,195, 3. 
Georgeta Băncilă (Dinamo) 1:03,132.

a 
intr-o

evoluat bine și 
de slalom

Dan Cristea a 
cîștigat cursa 
manieră entuziasmantă, iar odată 

cu aceasta și „Cupa A.S.A."

Slalom special băieți : 1. Dan 
Cristea (Dinamo) 114,486, 2. Gheor
ghe Vulpe (CSU Bv.) 115,658, 3. 
Alexandru Manta (ASA) 116,002,
4. Nandor Szabo (Dinamo) 121,464,
5. Nicolae Barbu (Dinamo) 121,697,
6. Marin 
Bușteni) 
fete : 
88,839, 
92,870. 
94,247,

Astăzi, la ora 12,30 în sala 
Dalles :

Conferință cu tema :

„INDICI BIOLOGICI
DE APRECIERE A STĂRII 

DE ANTRENAMENT 
LA SPORTIVI"

Centrul de cercetări pentru e- 
ducație fizică și 
C.N.E.F.S., Consiliul

sport al 
__.......... . municipal
pentru educație fizica și sport, 
in colaborare cu Universitatea 
populorâ București, anunță pen
tru astăzi, la ora 12,30, în sala 
Dalles, conferința din cadrul 
cursului de reciclare a specialiș
tilor din Capitală, cu tema : 
„Indici biologici de apreciere a 
stării de antrenament ta sportivi-. 
Expunerea va fi făcută de dr. 
Genovcva Jeflea.

/REPORTAJ pE IARNĂ

A ATLETISMUACEASTĂ LUME
Au- 
ză-

Holul bazinului acoperit „23 
gust“. Prin vitraliul aburit se 
resc copii înotînd de zor. Părinții, 
reduși la simplul rol de spectatori, 
se îmbulzesc spre fereastra uriașă, 

i culoar vi- 
finalul unei

căutînd să „prindă" un 
zual, cit de mie, ca în 1 
curse de cai.

După un timp, însă, i 
spune cuvîntul. Ei își 
rile, cuminți. Unii ies 
tru o țigară. Așa face, de pildă, 
ing. Cădariu, fostul fotbalist, care 
a jucat cîndva la ~ 
mișoara, pentru a încheia la Di
namo.

Ce se întâmplă, 
părinte dintre cei vreo 60 aflați în 
fața ecranului aburit mai e și re
porter ? Desigur că pornește pe 
culoarul lung care duce spre sala 
de atletism. El intră imediat în 
atmosfera pe care a trăit-o acum 
15 ani, încrucișîndu-se cu soții 
Viscopoleanu, care și-au încheiat 
antrenamentul. Această 
îi aduce aminte de o 
proape ireală, a anului 1968, cînd 
satelitul transmitea din 
ritura în lungime fete și cînd te-

oboseala își 
reiau locu- 
afară, pen-

Politehnica Ti-

însă, dacă un

întîmplare 
noapte a-

Mexic să-

lespectatorii nu știau — din cauza 
absenței crainicului — că Viorica a 
sărit 6,82, nou record olimpic și 
medalie de aur.

Să intrăm, deci, în sala de atle
tism. Lumină, forfotă și o senza
ție de eliberare după vitraliul a- 
burit. Sala e foarte frumoasă, mai 
ales dacă e privită cu ochii celui 
care a văzut, cîndva, mica hrubă 
de la Floreasca II, cu ușile ei vi- 
brînd în bătaia viscolului.

„23 August". Altă scenă, aceleași 
măști. Chiar lingă intrare, Eugen 
Ducu, cîndva un fel de recordman 
mondial la înălțime : sărise 2,09, 
deși măsura doar 1,76. Din cîte ne 
aducem aminte, doar Brumei avea 
atunci un centimetru în plus la 
„coeficientul diferenței".

Stăm de vorbă printre picături. 
Ducu lucrează cu trei adolescenți. 
„Tot ventrală, Ducule 7“ „Bineîn
țeles. Nu reușesc să diger flop-ul. 
E o impolitețe să vii cu spatele la 
ștachetă. Flop-ul e, după mine, un 
surogat al rostogolirii dorsale, crea
tă cîndva de americanul Steerș. 
De altfel, flop-ul nici n-ar fi apă
rut dacă nu s-ar fi născut groapa

cu bureți, pentn 
de cînd groapa 
cheta, vii și te 
ou in lingură, 
re..." „Ești intn 
„Trebuie să fiul 
singură armă : 
E normal să iul 
luării lui. Ca a 
care, de cind q 
e mai curind ui 
hali. Cind îi i>q 
jină, in suprapa 
mir cum de n] 
precum Charlotl 
prăjina de baml 
buia să fii all 
totul e să te n 
desenele animal 

...La cițiva I 
haela Dridca, I 
Iui de fotbal, I 
de atleți ploiel 
antrenoare, peil 
Fata fostului: il 
bal Gică Pofti 
Popescu-Gheorl 
de astăzi, travl 
și-n lat, îndenl 
cind in cind .1 
consulte cu <■■ 
ieștean, Xenofl 
face Mircea, A® 
Teleajen. DuptB 
echipa de fot 
copii". ‘ „Se tl 
prezintă a trei 
in familia noul 
acest lucru". ■ 

...Din nou N 
Ciochină ini® 
cea de antren® 
„strunguri". I® 
pașii săritoare® 
din stingă — H 
și săritorului H 
(ului internați® 
oare, marea ■ 
cerc atit de b®

Inginerul C® 
un liceu indii 
sală. „După 2® 
nu pofi inc/i<® 
fac și maraîo® 
lomelri". Stăn® 
Holism. Șerl® 
numărul al le® 
form așteptai® 
plicatie „Cri® 
iiian al aticii® 
nul. Acest m® 
atit de netiiu® 
și-s/e perform® 
titia și aiiția® 
s.-iii. două. Ce-® 
că trebuie să® 
mijloc și ma® 
reiiduci ioc „ ■ 

în fundul » 
e tot in cerci® 
tații. Un cerc® 
40 de ani. ®

Mica și fr® 
lismului... ®

Focșeneanu (Caraimanul
123,610 ; slalom 
Maria Krol 
Janina Jarosz 
Barbara Chyk 

Minodora

special 
(Gwardia) 
(Gwardia) 
(Gwardia) 
Munteaihu 

(I.P. Oradea) 94,417, 6. Daniela 
Munteanu (ASA) 94,637, 6, Nfela 
Simion (I.P. Oradea) 96,491.

Combinata pe două probe a 
revenit Danielei Munteanu și lui 
Dan Cristea, care au intrat în po
sesia „Cupei A.S.A. Brașov".

1. :
2.
3.

4.

Paul IOVAN

Campionatele municipale ale atleților juniori
■i

TUDOREL VASILE b,b PE 60 M!
Campionatele municipale ale ju

niorilor de categoriile I îji III, desfă
șurate simbătă și duminică in sala 
„23 August", au adus și primele re
corduri republicane ale actualului 
sezon atletic de sală. Sîmbătă după- 
amiază, in seriile probei de 60 mg a

TH. EMMRICH A OBȚINUT UN NOU SUCCES
IN „CIRCUITUL DE TENIS AL ROMÂNIEI

(prin telefon). După 
de joc — timp în care

IAȘI, 26
105 minute 
cei peste 1500 de spectatori au a- 
sistat la un spectacol de mare fru
musețe (mai ales îri primele două 
seturi) — campionul R. D. Ger
mane, Th. Emmrich, a mai re
purtat un succes în „Circuitul de 
tenis al României". El l-a între
cut în trei seturi : 2—6, 6—4, 6—0 
pe Dumitru Hărădău. Pe servi
ciul lui Emmrich, după cîteva 
schimburi spectaculoase, Hărădău 
cîștigă primul ghem. Se detașează 
apoi destul de ușor la 3—1 și va 
mai pierde un singur ghem pînă 
la sfîrșitul primului set. în cel 
de-al «doilea, la scorul de 2—4 și 
15—40, Emmrich are o revenire

își adjudecă 4 ghe-r 
și setul. Hărădău 

i „șocul" și cedează

AA

ÎN „CUPA PRIMĂVERII» IA Tllf, 
CÎTEVA PERFORMANTE DE VALOARE

• Două noi recorduri naționale pe echipe la pușcă cu aer comprimat
• Trofeul a revenit trăgătorilor de la Steaua

excepțională : 
muri și deci : 
nu poate depăși 
ultimul set fără â mai cîștiga mă
car un ghem.

In semifinale, meciul cel mai 
spectaculos a fost acela dintre 
IlăTădău și Tăbăraș. Jucînd exce
lent în ofensivă, expediind ’servi
cii bine plasate, Tăbăraș cîștigă 
cu 6—4 primul set, comportîndu-se 
la nivelul pretențiilor unui com
ponent al lotului reprezentativ 
și în continuarea întîlnirii, chiar 
dacă pînă la urmă a trebuit să 
se recunoască învins, 
final > Hărădău — Tăbăraș 
6—4, 6—3 (după 135 de minute 
joc). în cealaltă semifinală, 
Marcu a reușit aproape un 
să facă față ritmului rapid de 
impus de Emmrich. La 5—3 
30—15 în favoarea sa, Marcu pu-

Rezultat
4—6, 

de
T.

set 
joc 

și

atea cîștiga, dar a slăbii ritmul, 
renunțat la ofensivă și Emmrich 
a egalat, pentru ca apoi să se de
tașeze prin tie-break : 7—6. Emm
rich a cîștigat și al doilea set cu 
6—3. Un rezultat din „sferturi1 : 
Marcu — Sotiriu 6—2, 6—7, 6—0.

în finala de dublu s-au întîlnit 
perechile Emmrich, Sotiriu și 
Hărădău, Ovici. Ultimii au cîști
gat cu 6—3, 3—6, 7—5. Hotărî-
toare în obținerea victoriei
fost atacurile succesive la fileu 
ale ambilor jucători, dar mai ales 
precizia loviturilor de stînga ale 
lui Ovici.

In semifinale : 
riu — Almăjan, 
Hărădău, Ovici 
șan 6—2, 6—2.

au

juniorilor mari, Emanoil Alexe 
(Școala sportivă de atletism) a fost 
cronometrat in 8,0, îmbunătățind cu 
o zecime de secundă vechiul record. 
Duminică dimineața, după ce în serii 
la 60 m alergase cu ușurință 6,7, Tu- 
dorel Vasile (Viitorul) a cîștigat de
tașat finala, reușind 6,6, performanță 
cu care egalează recordul de juniori 
al probei deținut de Dorel Cristudor. 
Să ne reamintim că anul trecut, în 
aceeași perioadă, recordul de se
niori era tot de 6,6 și că T. Vasile 
este, de fapt, săritor în lungime. Cu 
rezultatul din proba de viteză, el 
anunță un sezon foarte bun în proba 
sa preferată.

Cîteva rezultate de la acest reușit 
concurs : JUNIORI I, băieți : lungi
me : t. Cichi (Șc. sp. atletism) 6,64 
m ; prăjină : M. Gîrleanu (C.S. Șco
lar) 4,00 m ; in afară de concurs, M. 
Moșneanu (Șc. sp. Ploiești) 4.00 m ; 
triplusalt : H. Trușculescu (Viitorul) 
14,03 m ; greutateC. Preda (Lie. 
35) 15,84 m ; fete : 60 m : Daniela
Melinte (C. S. Școlar) 7,8 (H.C. Doi
na Șpînu 7,7) ; lungime : Natalia 
Balcan (C.S. Școlar) 5,70 m : Înălți
me : Elena Marinescu (Steaua) 1,65 
m, Crisline Gossler (Metalul) 1,65 m ; 
greutate : Sofia Mitrică (Șc. sp. atle
tism) 13,02 m ; JUNIORI HI : băieți: 
50 m : C. Iliescu (Șc. sp. atletism) 
6,1 ; lungime : A. Miu (Cutezătorii) 
6,09 m ; înălțime: C. Orheianu (Vi
itorul) 1,69 m ; greutate : S. Tirlchi- 
tă (Șc. sp. atletism.) 14,22 m ; fete : 
50 mg : Ioana Voicu (Șc. sp. atle
tism) 8,5. (VI.. M.)

Emmrich, Soti- 
Rusu : 6—1, 7—5 ; 
— Sântei, Mure-

I. GAVRILESCU

ROMANIA _ BULGARIA

E3

ÎNTRECERILE
(Urmare din pag l)
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Sezonul de tir ’75 s-a inaugurat 
cu concursul republican la arme 
cu aer comprimat „CUPA PRI
MĂVERII", competiție organizată 
(in foarte bune condițiuni) de că
tre F.R.T Sîmbătă și duminică, în 
noua sală din parcul sportiv Di
namo din Capitală, s-au întrecut 
206 tintași, seniori și juniori, din 
întreaga țară. Confruntarea a fost 
deosebit de interesantă și s-a în
cheiat cu cîteva rezultate valoroa
se, dintre care se detașează, în 
primul rînd, cele două noi recor
duri naționale pe echipe, la puș
că, stabilite de Dinamo (la seni
oare) și Medicina Cluj-Napoca (la 
juniori). Trofeul a revenit trăgăto
rilor de la clubul Steaua, care au 
avut o comportare bună la pro
bele de pușcă — seniori și pistol 
— juniori. O luptă pasionantă s-a 
dat pentru primul loc la pușcă 
seniori, unde după calcularea țin
telor arbitrii au desemnat pe cîș- 
tigător la... baraj, deoarece trei 
concurenți se aflau la egalitate de 
puncte. O situație întrucîtva ase
mănătoare a fost și în proba se
nioarelor, două sportive, dinamo- 
vistele Melania Petrescu și Ma
riana Feodot, aflîndu-se la egali
tate. Dintre numeroșii juniori care 
ș-au remarcat în acest concurs 
inaugural îl amintim pe Nicolae 
Vinf (Steaua), care la proba de 
pistol a cîștigat detașat, cu un nou 
record personal, progresînd de la 
374 p la 378 p. Dintre pistolarii 
seniori, cel mai mare punctaj l-a 
obținut cunoscutul trăgător de vi
teză Marcel Roșea — 381, talonat 
îndeaproape de studentul D. Cio
banu, de la I.E.F.S.

REZULTATE TEHNICE : pistol 
cu aer comprimat 40 „diabolouri"

— seniori : 1. M. Roșea (Dinamo) 
381 p, 2. D. Ciobanu (I.E.F.S.) 380 
p, 3. N. Ciotloș (Steaua) 378 p ; 
pe echipe : Olimpia-Constructorul 
1406 p ; senioare : 1. Livia Deme- 
triade (Dinamo) 377 p, 2. Silvia 
Kaposztai (U.T.A.) 368 p, 3. Silvia 
Ratz (I.E.F.S.) 367 p : pe echipe : 
U. T. Arad 1056 p ; juniori : 1. N. 
Vint (Steaua) 378 p, 2. G. Calotă 
(I.E.F.S.) 369 p, 3. Gh. Walter 
(Steaua) 365 p ; pe echipe: I.E.F.S. 
1086 p ; junioare : 1. Maria Sălă- 
jan (U.T.A.) 352 p, 2. Virginia Ră- 
dulescu (Steaua) 350 p, 3. Doina 
Stoleru (Letea Bacău) 349 p ; pe 
echipe : Steaua 1027 p ; pușcă 40 
„diabolouri" — seniori : 1. I. Co- 
dreanu (Steaua) 378 p (ultima de
cadă 95), 2. Gh. Vlădan (Steaua) 
378 p (94), 3. A. Belinschi
(I.E.F.S.) 378 p (93) ; pe echipe : 
Steaua 1509 p; senioare : 1. Me
lania Petrescu (Dinamo) 380 p (97), 
2. Mariana Feodot 380 p (96), 3. 
Dumitra Matei 375 p (toate de la 
Dinamo) ; pe echipe : Dinamo 
(Petrescu, Feodot și Veronica Stroe
374 p) 1134 p — nou record (v.r. 
1128 p) ; juniori : 1. C. Tilinică
375 p, 2. I. Mărgineanu 373 p, 3.
S. Daraboș 373 p (toți de la Me
dicina Cluj-Napoca), care pe echi
pe au realizat 1121 p — nou re
cord (v.r. 1114 p) ; junioare : 1.
Angela Tudorică (Dinamo) 361 p, 
2. Margareta Vochin (C.S.M.B.) 
359 p, 3. Stela Magearu (Olimpia- 
Constructorul) 358 p : pe echipe : 
Olimpia-Constructorul Buc. 1060 p. 
Clasament general pe secții : 1. 
Steaua 102 p, 2. Dinamo 98 p. 3. 
I.E.F.S. 63 p. 4. Olimpia-Construc
torul 34 p. 5. Medicina Cluj-Na
poca 31 p, 6. U. T. Arad 25 p.

T. RABȘAN

4-3 ȘI 5-5 LA HOCHEI JUNIORI
MIERCUREA CIUC, 26 (prin tele

fon). Pe patinoarul artificial din lo
calitate, simbătâ și duminică, selec
ționata de hochei juniori a țârii 
noastre a întîlnit in două partide 
formația similară a Bulgariei.

Prima întîlnire s-a încheiat cu sco
rul de 4—3 (1—1, 3—0, 0—2) în favoa
rea reprezentanților noștri, la capă
tul unui meci care nu s-a ridicat la 
un nivel tehnic deosebit, dar a fost 
interesant prin risipa de energie a 
ambelor formații. După o primă 
repriză egală, și ca scor și ca joc, 
echipa noastră s-a impus domlnînd 
repriza secundă în special datorită 
evoluției bune a liniei a doua de 
atac Horvath — Gyorgypal — Both ir. 
Accidentarea acestuia din urmă a

dereglat însâ mecanismul echipei și 
cu toate că a încheiat primele două, 
treimi cu un avantaj consistent, ju
niorii noștri au trebuie să se mulțu
mească cu o victorie la limită. Auto
rii golurilor : Horvath 2, Gyorgypal 
și Oienici pentru România, Kanev, 
Zarev și Traikov pentru Bulgaria. 
Au arbitrat Gh. Tașnadi și A. Balint.

Cea de a doua partidă s-a încheiat, 
la capătul unui joc, echilibrat, cu un 
rezultat de egalitate : 5—5 (3—2, 1—1, 
1—2). Au înscris : Gyorgypal, Ole- 
nici, Bălăucă (2) și Horvath pentru 
formația română, respectiv Kanev 
(2), Krattev (2), Traikov.

M. MOLDOVAN coresp

stitutului pedagogic Oradea și una 
combinată din 
renți români și 
priza generală, 
reprezentativei 
avut în Rapacz cel mai bun om 
al său. O excelentă comportare a 
avut echipa A.S.A. I care s-a cla
sat pe locul secund, înaintea pu
ternicei selecționate sovietice și a 
celei a R D Germane. Trei 
tre biatloniștii români au avut zero 
ture penalizare, la ambele trageri ! 
Numai Voicu a însumat patru ture 
penalizare, datorită dereglării ar
mei și oboselii produsă de accele
rarea ritmului de alergare. Cu nu
mai două ture de penalizare, e- 
chipa română ar fi ocupat locul I, 
dar și așa apreciem că rezultatul 
obținut este valoros.

Rezultate. 3X7,5 KM TINERET : 
1. Polonia (Trebunya, Muranca, 
Obroehta) lh36:47 (4 ture penali
zare), 2. România 11 (Mandrus, 
Clinei, Forico) lh44;34 (9 ture). 3. 
România I (Drăghici, Râpeanu, 
Păunescu) lh47:05 (8 ture) ; 4X7,5 
KM SENIORI : 1. Polonia I (Szpu-

restul de concu- 
străini. Spre sur- 
locul I a revenit 
poloneze, care a

din-

nar, Rapacz.. 
01,20 (3 ture 
(Cristoloveanl 
tana) 2h06:28 
(Fedotov, H| 
2h08:40 (9 turj 
2h08 :44 (7 ti 
II 2h:09:07 ( 
nia II 2hl0:0 

în cadrul d 
can. titlul nJ 
Armata 1 Jfl 
Armata II (q 
poia, Dihoil 
(Urs, Olteanj

In cadri 
premiere, I 
C.N.E.F.S.. gl 
nea, a felicil 
înminat lui I 
cecampion J 
1974), o spl 
sportivului 1 
anul 1974. I

LOTO

INF

DIN ACTIVITATEA PATINATORILOR
CAMPIONATUL SENIORILOR 
S-A AMINAT DIN CAUZA.. 

CĂLDURII
Un neașteptat val de căldură s-a 

abătut sîmbătă după amiază asupra 
stațiunii Tușnad, făcînd impractica
bilă pista de gheață de pe Lacul 
Ciucaș, unde urma să înceapă, în 
seara aceleiași zile, finala campiona
tului de poliatlon rezervat seniorilor. 
Duminică, vremea a continuat să fie 
nefavorabilă patinatorilor, astfel că 
federația de specialitate a amînat 
pentru zilele de miercuri și joi între
cerile seniorilor.

TESTAREA LOTURILOR DE 
SENIORI

Cei dai antrenori ai loturilor națio
nale de seniori, Ernest Ulrich (mas

culin) și Zoltan Szekely (feminin), 
folosind prezența la Tușnad a spor
tivilor fruntași, au hotărît să-i supu
nă pe unii dintre ei, îndeosebi pe cei 
vizați a ne reprezenta țara la viitoa
rele concursuri internaționale, la o 
verificare a stadiului lor de pregă
tire. Iată rezultatele obținute la pro
bele desfășurate în cursul săptămî- 
nii trecute, atunci cînd gheata era 
bună de concurs : 500 m — fete : 1. 
Sanda Frum (Agronomia Cluj-Napo
ca) 55,6, 2. Liana Cardaș (Mureșul 
Tg. Mureș) 56.0, 3. Roxana Salade 
(Agronomia Cluj-Napoca) 56,3 ; bă
ieți : 1. H. Timiș (Agronomia Cluj- 
Napoca) 48,6, 2. A. Ciobanu (I.E F.S.) 
48.8». 3. A. Demeter (Agronomia Cluj- 
Napoca) 49.0 : 1 500 m —- fete : 1.
Maria Tașnadi (Șc. sp. M. Ciuc) 
3:04,8, 2. Liana Cardaș 3:13.1. 3. Eva 
Fokt (Mureșul Tg. Mureș) 3:17.5 : 
3 000 m — băieți : 1. Gh. Pop (Dina
mo Bv.) 5:51.2, 2 L. Lazăr (S.C.M. 
Ciuc) 5:51,8, 3. A. Ciobanu 5:56,3.

TRIAL PENTRU CONCURSUL 
„PRIETENIA"

în vederea alcătuirii lotului care 
va lua parte la tradiționalul concurs 
internațional al juniorilor „Priete
nia0 (14—16 februarie, la Berlin), la 
Tușnad a avut loc, cu puțin timp în 
urmă, un concurs de selecție rezer
vat fetelor. în cele două probe de 
trial au terminat învingătoare Laura 
Daradici (S.C.M. Ciuc) — la 500 m 
cu 55,1 și Gabriela Cirică (Dinamo 
Brașov) — la 1 000 m cu 2:01,9.

Pe baza rezultatelor obținute la 
campionatul republican de juniori, 
specialiștii forului de resort au alcă
tuit următorul lot de băieți. din 
care va fi formată echipa României 
care va participa la concursul inter
național „Prietenia” : Gh. Pîrv (A- 
gronomia Cluj-Napoca). A. Bakoș, 
A. Szatmari (ambii de la Mureșul 
Tg. Mureș). A. Varga, M. Marian, 
H. Streidferdt (toți de la Dinamo 
Brașov). L Biro, C. Munteanu (ambii 
de la Șc. sp. M. Ciuc) și M. Dobres- 
cu (Șc. sp. Sibiu).

AZI ESTE 
PROCURARE 
TRAGEREA 
RIE 1975 Trj 
ianuarie 19751 
Clubului F 
Doamnei nrj 
ora 18. După 
artistic ,,Micd

ASA ARATA! 
REZULTATEI 
CURSUL PR(I 

26 1
I. Ascoli I 

II. Cesena I
III. Fiorentil
IV. Laneroa
V. Milan -I

VI. Napoli I 
VII. Roma 4 

VIII. Torino I
IX. Brindisi 
X. Foggla I

XI. Palerml 
XIT. Parma I 

XI IT PerugiJ
FOND DE I
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apărarea adversă decît prin henț 
în careu, comis de Damianov, și 
O. lonescu a transformat cu pre
cizie penaltyul. Dar, luînd condu
cerea, formația studențească nu 
a mai desfășurat același joc ca în 
prima parte. In același timp oas
peții nu au mai evoluat nici ei 
Ia fel ca în primele 25 de minu
te, așa că am asistat perioade în
delungate la o luptă de uzură, cu 
rare faze spectaculoase. De con
semnat faptul că în repriza se
cundă și echipa Dunav a bene
ficiat de o lovitură de la 11 m, 
însă 
dată 
ciu, 
gînd

A

Iliev n-a mai reușit de astă 
să-i înșele vigilența lui Su- 
portarul studenților 
balonul în corner.

arbitrat foarte bine F. 
ajutat de M. Hanganu și 
trate.

SPORTUL STUDENȚESC: Su- 
ciu — Grigore, Cazan, Olteanu, 
Manca — Chihaia, O. lonescu, Ra
dulescu — Leșeanu, I. Constan
tin, M. Sandu.

DUNAV : Mladenov — Dalcv, 
Damianov, Malinov, Nicolaev — 
Pctrov, Kovacek — Kâsânov, lor- 
danov, Iliev, Paraschiov (min. 
72 : Tonev).

respin-

Coloși, 
T. Is-

RAPID BUCUREȘTI 
A CIȘTIGAT „CUPA UNIRII"

ținut ier! 
amical în 
coza, care

dimineață un joc 
compania echipei Vis- 
activează în cadrul 

campionatului „Onoare" al muni
cipiului București. Pe un teren 
desfundat șl în fața unui public 
numeros, dornic să-i vadă la lu

cru, cu cinci săptămîni înaintea
reluării campionatului, jucătorii 
antrenați de D, Nicolae-Nicușor 
și I. Nunweiller au practicat un 
fotbal la înălțimea așteptărilor, 
dovedind un stadiu avansat de 
pregătire. în ciuda celor 5 goluri 
primite, formația Viscoza (antre
nată de fostul fundaș al Jiului. 
Al. Georgescu) s-a arătat a fi un 
adversar dîrz o echipă cu jucă
tori tineri și talentați. Cele 5 go- 

au fost 
23 și 
Nun- 
foar-

luri ale dinamoviștilor 
marcate de Zamfir (min. 7, 
70), Marincel (min. 39) și R. 
weiller (min. 85).
te

Pentru o formație clasată, după 
disputarea primei jumătăți a cam
pionatului, pe ultimul loc al cla
samentului, dar care nu renunța 
de loc la ideea foarte cutezătoare 
de a rămîne în Divizia A, pro
blemele care se pun, în această 
perioadă a pregătirii de bază pen
tru noul sezon, sînt indiscutabil 
mai multe și mai dificil de rezol
vat. Obiectiv judecind lucrurile, si
tuația precară, pe plan competi- 
țional, în care se găsește F.C. Ga
lați, presupune ca o condiție esen
țială a redresării o foarte lucidă 
apreciere a posibilităților reale ale 
echipei, o amplă mobilizare a re
surselor sale fizice și morale și — 
referindu-ne la momentul actuaLal 
pregătirii — excluderea oricărui 
rabat de la ceea ce cuprinde sfera 
noțiunii de instruire și educație. 
Altfel spus, acum, în pragul „cea
sului al 12-lea“, 
de ales o altă 
a reconsiderării 
tului de muncă

— De aici am

A arbitrat

F.C. Galați nu are 
cale decît aceea 
integrale a spiri- 

și de disciplină. 
și pornit la drum, 

spunea recent vicepreședintele clu
bului gălățean, prof. S. Marcu.

Ne-a preocupat, 
mia unui climat 
fisuri in cadrul 
cest sens, am renunțat la elemen
tele refractare față de ordine, de 
viața sportivă și de pregătire, sco- 
țind din lot pe Manciu, Manea și 
Gheorghiu. Vom lua, de asemenea, 
măsuri exemplare in cazul lui C. 
Nedelcu, care a părăsit ne justifi
cat echipa plecind la Pitești, și nu 
vom mai tolera, de acum înainte, 
nici cea mai mică abatere de la 
conduita impusă astăzi de fotba
lul de performanță.

După disciplină, vizorul condu
cerii tehnice s-a îndreptat spre 
pregătire și acumulări cît mai 
substanțiale pentru; viitoarele con
fruntări din partea a doua a cam
pionatului După efectuarea a cinci 
antrenamente acasă, F. C. Galați s-a 
deplasat, din 12 ianuarie, la. Si
naia. Conținutul instruirii in aceas
tă etapă a fost axat, in principal, 
pe dezvoltarea rezistenței generale 
și, treptat, a celei specifice (dimi
neața), pe îmbunătățirea forței, 
după-amiaza. In componența lotu
lui au intervenit o serie de modi-

mai întîi, proble- 
de disciplină fără 
colectivului. In a-

ficări, astfel că efectivul pe carc-1 
are la dispoziție antrenorul Ște
fan Coidum cuprinde, în prezent 
pe următorii 17 jucători : Hagioglu 
și Ion Vasile (fost la Sportul stu
dențesc) — portari ; I. Nicu, C. 
Dan, Stoicescu, Căstăian, Nan și 
Popescu (de la tineret-speranțe) — 
fundași ; Codreanu, Dumitriu III, 
Morohai (revenit de la Oțelul) șl 
Dan Georgescu (de la ' 
ranțe) — mijlocași ; 
Lupulescu, Burcea, 
Besman — înaintași.

Pe toți aceștia i-am ............
lucru" la Sinaia într-o dimineață 
însorită, pe pantele acoperite de 
un , strat subțire de zăpadă, din 
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A.S. Minerul Rovinari a orga
nizat sîmbătă și duminică la Tg. 
Jiu prima ediție a competiției 
dotată cu „Cupa Unirii", la care 
au participat echipele F.C. Argeș, 
Rapid București, Minerul Motru 
și Minerul Rovinari.

Iată rezultatele partidelor dispu
tate sîmbătă :

Minerul Motru — F.C. Argeș 
1—0 (1—0). Autorul golului : Ma
nea.

Rapid — Minerul Rovinari 1—0 
(0—9). A marcat : M. Steiian.

în finală, desfășurată duminică, 
Rapid a dispus de Minerul 
tru cu scorul de 2—1 (1—0). 
cu] a fost frumos, cu multe 
spectaculoase. Au marcat : 
Steiian (min. 4), Neagu (min. 
respectiv Mînăitu (min. 65). Parti
da pentru jocurile 3—4 ă fost la 
discreția echipei F.C. Argeș, ca
re a întrecut cu 5—0 (2—0) pe Mi
nerul Rovinari. Autorii golurilor: 
Radu (3), Jercan și D. Popescu.

Cîștigătoarea cupei, Rapid, _a 
folosit următoarea formație : Ră- 
ducanu — Pop, Grigoraș, Niță, 
Iordan — M. Steiian, Bișniță, 
Mihalache — Savu, Manea, Nea
ga. Au mai jucat : Puriț, Naghi, 
Angelcscu și Stanca. (P. CRIS- 
TEA, coresp.)

Dudu Georgescu reia balonul, cu capul, la o centrare a lui Lucescu (Rază din meciul Dinamo — Viscoza) 
Foto : Vasile BAGEAC

spatele Pelișdrului. Era în 
Iei de-a 18-a ședințe de 
ment. Jucătorii gălățeni 
curs, mai întii, in grup

. și într-un tempo alert, o _____
de 2 400 metri, pe teren plat, în 30 
de reprize a 80 de metri fiecare. 
Un dificil test al rezistenței, care, 
în alte împrejurări decît cele în 
care este nevoită să lucreze for
mația antrenată de Șt. Coidum ar 
fi fost poate suficient pentru o 
întreagă zi de pregătire. După o 
scurtă pauză însă, antrenamentul 
a continuat cu o a doua manșă 
de alergări. De astă dată în pantă 
de circa 45 de grade, distanța de 
80—90 dc metri fiind repetată de 
25 de ori .și însumînd alți, apro
ximativ, 2 000 de metri. Mai greu 
la deal, evident, dar cu atit mai 
folositor un asemenea exercițiu 
care, impus azi de rațiunea unor 
acumulări masive de energie, mîi- 
ne ar putea însemna, fără îndoială, 
un suport fizic și chiar moral de 
calitate în acțiunea de reabilitare 
competițională a echipei.

— Ne-am angajat cu toate forțe
le și cu toată convingerea pe un 
drum care, sperăm, să ne ducă, in 
final, la izbindă, spunea Șt. 
Coidum. tn fond, trebuie să cre
dem in șansa noastră și să încer
căm totul pentru a reuși, pregă- 
tindu-ne cu răbdare și curaj pen
tru a face față unei misiuni — 
după mulți — imposibilă.

Fotbaliștii de la F.C. Galați sînt 
perfect conștienți că ceea cc-și 
propun pentru retur este foarte 
greu de realizat. De aceea și su
portă, fără rezerve, rigorile unei 
pregătiri puțin obișnuite prin di
mensiunile eforturilor care li se 
pretind. Pentru că știu bine cu 
toții că numai în acest fel spe
ranțele lor de reușită în primăva
ra care vine ar putea deveni rea
litate.

Mihai IONESCU

I
STEAUA — METALUL MIJA

8—1 (3—0)

I
n-util
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leri dimineață, pe un timp destul 
de rece, eîteva sute de suporteri ai 
echipei Steaua și de iubitori ai fot
balului au ținut să fie martorii celei 
de a doua evoluții in Capitală a for
mației militare. Aceasta a făcut do
vada unui stadiu de pregătire avan
sat. Acțiunile au curs fluent, pe di
recția porții adverse, fiind lăsate la 
o parte pasele laterale. Și parcă mai 
mult decît in trecut acțiunile atacu
lui au dovedit forță și pătrundere 
sporite, fiind încheiate de regulă cu 
șuturi la poartă. Dacă Dumitru. Ior- 
dănescu, Pantea sau Fl. Dumitres
cu au demonstrat lucruri frumoase 
și — primii doi — au marcat goluri 
spectaculoase, mai puțin sincronizată 
ni s-a părut apărarea și în special 
acțiunile celor doi fundași centrali, 
după cum Năstase a demonstrat, ca 
și altă dată, că face notă discordantă 
prin jocul său individualist șl nein
spirat. stricînd, ieri, multe din acțiu
nile inițiate de colegii săi. Să mai 
adăugăm și plasamentul .uneori gre
șit al lui Dumitriu IV, care, deși a 
avut rol de mijlocaș defensiv, a fost 
prezent mult prea in față, contri
buind la dezorganizarea jocului pres
tat de Vigu și Sameș.

Cu tot jocul său bun, se impune, 
totuși, o verificare mai serioasă pen
tru Steaua înaintea turneului său 
din Orientul Apropiat, turneu ce va 
debuta la 3 februarie. Ieri. Metalul 
Mija, cu toată dorința sa de a da o 
replică bună, n-a reușit acest - lucru 
decît pe alocuri, și asta datorită nu 
lipsei de pregătire, cît experienței dc 
Joc mai scăzute a foarte tinerilor săi 
jucători. Cele nouă goluri au fost 
înscrise de lordănescu (3), Vigu, 
Dumitru (2), Năstase și M. Răduca- 
nu, respectiv Georgescu. Au jucat 
formațiile :

STEAUA: 
Sătmăreanu, 
— Dumitru, 
cu — Pantea, Năstase, FI. Dumitres
cu. METALUL : Bîndar (Tache) — 
Ștefănescu (Mihalcea), Grccu (Gri- 
gore), Niculae, Florea — Banu, Stan 
(Grecu) — Conea (lonescu), Straț 
(Baicu). Georgescu, P. Marin. Toate 
schimbările au fost făcute în min. 46.

Morarii (lordache) — 
Vigu, Sameș, Anghelini 
Dumitriu IV, lordănes-

M. T.

DINAMO —
VISCOZA BUCUREȘTI 5—0 (3—0)

Reîntoarsă 
după 
la 
lui

18 
Sinaia. 
Diviziei

vineri în Capitală, 
zile de pregătire 
lidera clasamentu- 
A, Dinamo, a sus-

DINA.MO a aliniat 
formație : Ștefan - 
Sandu. Dobrău, 
46 : Sătmăreanu II) 
(min. 46 : Custov), 
Nuniveiller, Dudu 
Zamfir, Luccscu.

următoarea
Cheran, G. 

Deleanu (min. 
— Marincel 

Dinu — R.
Georgescu,

Pavel PEANA

ALTE JOCURI ÎN „CUPA CHIMIA"

Sîmbătă șl duminică s-au disputat 
la Rm. Vilcea alte partide din cadrul 
competiției dotate cu „Cupa Chi
mia". tn prima partidă a cuplajului 
de sîmbătă după-amiază, S.C. Tulcea 
și Nitramonia Făgăraș au terminat 
la egalitate : 2—2 (1—1). Golurile au 
fost realizate de Tufan (min. 15), 
Girip (min. 55) pentru S.C. Tulcea. 
Felier (min. 29) și Loneear (min. 60) 
pentru Nitramonia. In al doilea meci 
s-au întîlnit Electroputere Craiova și 
formația de tineret-speranțe Chimia 
Rm. Vîleeă. Craiovenli au terminat 
învingători cu scorul de 1—0 (0—0).
în urma golului marcat dc. Cirțu 
(min. 47).

Duminică dimineață, divizionara A 
Chimia Rm. Vilcea a dispus de Di
namo Slatina cu scorul de 4—2 
(3—0). Golurile au fost înscrise de 
C. Nicolac (min 14), Lepădatu (min. 
37), Cincă (min. 41), Tătarii (min. 
52), respectiv Bucurescu (min. 64) și 
Gojgaru (min. 71).

CHIMIA RM. VÎLCEA : Oană — 
Lepădatu, Stoica (min. 63 : Pintilie), 
Borz, Cincă — Donose, Șutru, Tă
tarii (min. 74 : Petre Gheorghc) — 
C. Nicolae, Orovitz (min. 80: Petres
cu), Iordache.

POLITEHNICA TIMIȘOARA — 
U. M. TIMIȘOARA 1—1 (0—1)

Partida s-a desfășurat sîmbătă 
după-amiază. Peste 6000 de spec
tatori au asistat la un joc intere
sant, în care divizionarii B au 
dat studenților o replică neaștep
tat de bună. Golurile au fost rea
lizate de Grozăvescu (min. 12 din 
11 m) pentru U.M. și de Crîngașu 
(min. 57) pentru Politehnica.

POLITEHNICA : Jivan (Catena) 
— Surdan (Mioc), Mehedințu 
(Păltinișan), Arnăutu, Maicr — 
Lața (Cringașu), Dembrovschi, 
Voinea (Giuchiei) — Mioc (Bojin), 
Dașcu (Cotec), Bungău. Toate 
schimbările au fost făcute în 
min. 46 (St. MARTON, coresp.)

A. S. ARMATA TG, MUREȘ — 
OLTUL SF. GHEORGHE 3—0 (2—0)

După ce s-a înapoiat de Ia Sovata, 
echipa A S. Armata a jucat dumi
nică dimineața la Tg. Mureș în com
pania divizionarei B Oltul Sf. Gheor- 
ghc. Jucătorii militari au avut pe
rioade de dominare și în final au 
ciștigat cu scorul de 3—0 (2—0), ca 
urmare a golurilor marcate de Haj- 
nal (2) și Mure șan. A.S. ARMATA:

Soliom — Gligore, Unchiaș, Ispir, 
Czako — Varodi, Boloni — Both II, 
Naghi, MUreșan, Hajnal. In repriza 
secundă au mai jucat ; Szolosi, Kis, 
Onuțan, Muntean și Stingă. (S. AL- 
BU, coresp.)

TRACTORUL BRASOV
U.T.A. 2—0 (1—0)

Deși terenul s-a prezentat greu, 
noroios, 
animat 
3000 de 
adaptat 
pusă de starea terenului -și 
odată mai insistenți în atac au 
fost brașovenii. Ei au reușit să 
fructifice de două ori, prin Ha- 
mar (min; 12) și Trăznea (min. 
80) A arbitrat foarte bine 
Iliescu — Brașov.

jocul a fost dgstul de 
și a plăcut celor peste 
spectatori. Cei care s-au 
mai bine cu situația im- 

tot-

N.

U.T.A. : Iorgulescu (Barbu) — 
Pîrvu, Ktikla, Pojoni, Purima — 
Domide (Bedea), Schepp (Profir), 
Broșovschi (Leac) — Axente 
(Munteanu), Colnic (Iuhaz), Tran- 
dafilon. (C. GRUIA, coresp. jude
țean).

ȘOIMII SIBIU — 
LESKOV IAMBOL 1—1 (1—1)

Stadionul Voința din Sibiu a 
găzduit duminică dimineață pri
mul meci amical internațional din 
acest sezon, între formația locală 
Șoimii și echipa bulgară Leskov 
Iambol. Jocul, deși a fost influ
ențat de starea proastă a tere
nului, a plăcut totuși celor peste 
2500 ' ' ' ‘ -
fost 
din 
kov (min. 33) pentru Leskov. (I. 
IONESCU, coresp. județean).

de spectatori. Golurile au 
marcate de Oprea (min. 9 

11 m) pentru Șoimii și Ian-

RAFINARIA TELEAJEN — 
POLITEHNICA IAȘI 2—3 (0—0)

Divizionara C Rafinăria Te- 
leajen a dat o replică dîrză stu
denților ieșeni, conducînd pînă în 
min. 67 cu scorul de 1—0. Golu
rile au fost înscrise de Dîrman 
(min. 53). Stanciu (min. 80 din 11 
m) pentru Rafinăria, Andrcescu 
(min. 67 și 75), . Romilă II 
74) pentru Politehnica.

(min.

POLITEHNICA s Mihăilă 
76 > Simionaș) — Sofian, 
Manca, Anton — Romilă II, 
mionov, Simionaș — lonescu, An- 
dreescu, Amarandei. Au mai ju
cat : Chiran, Ciocîrlan, Blejuscă 
și Costea. (I. TANASESCU, co
resp.)

(min. 
Vlad, 

Si-

9?

Pe teme actuale

FIȘA PERSONALA46,
OGLINDA PERFORMERULUI

Ce alt imbold decît permanen
ta dorință de autodepășire să ge
nereze, în ultimă instanță, pro
gresul ? în 1966, de pildă, la în
ceputul carierei de internațional, 
Beckenbauer cunoștea de timpuriu 
consacrarea, cucerind, împreună 
cu formația sa, locul 2 la World 
Cup-ul englez. Finalist Ia doar 20 
de ani ! Și, totuși, el țintea și mai 
sus. A încercat, din nou, în 1970, 
la Mundialul din Mexic și, deși 
pe podium (locul 3) alături de 
ceilalți elevi ai Iui Schon, el nu 
s-a declarat mulțumit. Simțea că 
poate, în continuare, MAI MUET. 
Doi ani mai tîrziu, Beckenbauer, 
căpitanul care preluase banderola 
de la Uwe Seeler, ajunsese și în- 
tr-un vîrf de piramidă europea
nă, însă gîndul îl purta, iarăși, 
tot mai sus, pe Everestul 
ei fotbalului mondial.

Acum, după 9 ani de 
din Anglia, triumful lui 
bauer și al coechipierilor 
Weltmeisterschaft este 
împlinit. Puțini ’ cunosc,

ierarhi-

la C.M. 
Becken- 

săi la 
un fapt 
însă, că 

pînă și acest jucător de excepție, 
produs de mare talent al unui 
soccer bine organizat sub toate 
raporturile, S-A SUPUS PERMA
NENT ȘI TOTAL UNUI CON
TROL LA TOȚI FACTORII JO
CULUI, LA TOATE CAPITOLE
LE VIEȚII SPORTIVE ȘIEXTRA- 
SPORTIVE. Opt ani' la rînd, de 
la World Cup la Weltmeisterschaft, 
zi de zi, la antrenamente și- 
după aceea, tot ceea ce a comis 
Beckenbauer In timpul procesu
lui de instruire-antrenament A 
FOST NOTAT IN FIȘA SA PER
SONALA, OGLINDA CIFRICA 
VIE A ÎNTREGII SALE ACTIVI
TĂȚI DINAINTE DE MECI.

întreaga cantitate de pregătire 
tehnică, tactică, fizică era trecu
tă acolo i zeci de kilometri par
curși în respectivul tempou (în 
funcție, firește, de perioadă), su
tele de exerciții cu caracter teh- 
nico-tactic. Venea, apoi, jocul și 
pe fișa sa se adăugau, în sinteză, 
datele individuale, potrivit cu

concluziile antrenorului, extrase 
din meci. Niște date de esență 
CALITATIVA, care purtau în ele, 
desigur, și imensul travaliu ex
primat de cantitatea de cifre. Am 
aflat de existența acestor fișe, ale 
lui Beckenbauer și ale coechipie
rilor săi, în timpul desfășurării 
Weltmeisterschaftului. Din unele 
reportaje apărute în presă, din 
unele mărturisiri ale conducerii 
tehnice. Și unii și alții mai vor
beau și despre existența unor 
FIȘE COMPLEMENTARE, nece
sare și ele : medicale (cu toate 
datele de recuperare și de refa
cere, demonstrînd forma sau lipsa 
de formă sportivă Ia un moment 
dat), psihologice (cu accent pe 
calitățile esențiale ale jucătorului) 
și sociologice (încorporînd toate 
interpelațiile, jucător-coechipieri, 
jucător-antrenor).

Tn total, patru fișe de TESTA
RE COMPLEXA a fotbalistului 
și, implicit, a echipei, în evoluția 
lor.

Chiar dacă, să admitem și asta, 
Weltmeisterschaftul n-ar fi încu
nunat activitatea de jucător a lui 
Beckenbauer, existența fișelor per
sonale ar fi păstrat o adîncă sem
nificație ; semnificația lucrului 
.serios, controlat sub toate aspec
tele. Cu puțini ani in urmă, prin 
aplicarea unora dintre cuceririle 
■în planul procesului de instruire, 
fotbalul nostru înregistrase un 
salt valoric, concretizat și la ni
vel de echipă națională, prezentă 
în fazele avansate ale C.M., edi
ția 1970, și C.E., ediția 1972. Ur
mătorul salt (pe care-1 așteptăm 
cam de mult) reclamă, paralel cu 
celelalte măsuri, și existența fi
selor de control, absolut necesare 
in fotbalul de mare performanță.

Cu ajutorul lor, și urmărirea a- 
tentă a jucătorilor selecționabili, 
deziderat care a format obiectul 
unui articol recent apărut în â- 
ceste coloane, se poate efectua în 
condiții optime.

Gheorghe NICOLAESCQ



FLORIN OHEOROHIU ȘI DANA Nlîll
LIDERI ÎN TURNEELE DE ȘAH
• Turneul de șah de la Ofense ’ 

(Spania) a programat partidele 
rundelor 8 și 9. în runda a 8-a; 
marele maestru român Florin 
Gheorghiu (cu piesele negre) a re
mizat cu marele maestru argenti
nian Quinteros, iar în runda a 
9-a a întrerupt cu spaniolul Juan 
Carlos .Hernando. Alte rezultate : 
Andersson - 
—; Cardoso 
Keene 1—0, Lombardy 
j evici 1—0 și Tarjan 

clasament 
FLORIN

Bellon 1—0, Pomar 
1—0. Quinteros — 

Liubo- 
Garcia 

1—0. în clasament continuă să 
conducă FLORIN GHEORGHIU 
(România) cu 6 p (1), urmat de 
Andersson și Pomar — cîte 6 p, 
Larsen 5>/2 (1), Quinteros și Lom
bardy — cîte 5»/j p etc.

• în partida derby a turneului 
feminin de la Novi Sad, șahista 
româncă DANA Nl'ȚU a îritîlnit-o 
pe iugoslava Dușița Cejici, în 
fața căreia a obținut' o frumoasă 
victorie. Cîștigînd și partida în
treruptă în runda anterioară cu 
Ridjicki (Iugoslavia)', Dana Nuțu a 
trecut din nou pe primul loc al 
clasamentului, pe care-1 împarte 
cu Ce i ici, ambele șahiste totali- 
zînd 7*/2 p.

j Liderul, concursului 
la.Novi Sad continuă 
slavul Begovaț — 8>/2 
Halasz (Ungaria) — 
Simici și Popovici (toți Iugoslavia)
— cite 7 p. Ioan Mărășescu (Româ
nia) — 6 p, Nakardici (Iugoslavia)
— 5 p etc. Ioan Mărășescu a fost 
învins de Simici în runda a 9-a și 
a remizat cu Popovici în runda 
a 10-a.

• în localitatea olandeză Vijk 
aan Zee a continuat Festivalul in
ternațional de șah. în runda a 9-a 
a turneului maeștrilor, Victor Cio- 
câltea a remizat cu Ek, iar in run
da a 10-a a Întrerupt partida cu 
olandezul Enklaar. Maestrul român 
ocupă în clasament locul patru, cu 
5*/2 p (1). în, runda a șasea a con* , 
cursului feminin, șahista româncă • 
Margareta Teodorescu a remizat 
cu Amalia Pihailici (Iugoslavia) și 
a cîștigat . partida întreruptă cu . 
Suzana Veroczi. în clasament con.-- 
duce^neînvinsăNana Gaprindașvili. 
cu 6 p.

în turneul marilor maeștri, după ... 
10 runde, conduc Lajos Portisch 
(Ungaria) și Vlastimil Hort (Ceho
slovacia) cu cîte 7>/2 p.

masculin de 
să fie iugo- 
p, urmat de 

8 p, Jevtici,
PE GHEAȚA Șl PE ZAPADA

• PATINAJ — în localitatea o- 
landeză Heerenveen au avut loc 
întrecerile campionatelor europe
ne masculine de patinaj viteză, 

m a fost cîș- 
norvegian Kay 

41,47. Pe locurile 
clasat compatri- 
Storholt — 41,69 

Proba

Proba de 500 
tigată de sportivul 
Stenshjemmet cu 
următoare s-au 
oții săi 
si Sten 
de 5000 
sen în 
rin a fost 
(Norvegia) —■ 2:07,1, iar cea de 
10 000 m a fost dominată de so
vieticul Varlamov — 15:15,09.

Campionatele au luat sfîrșit cu 
Victoria norvegianului Sten Sten
sen, care în cele .; două zlR d.. 
concurs a

, Olandezul 
', șat pe locul

urmat de 
Kleine cu

© SCHI

Jan Egil
Stensen 
m a revenit 
7:44,13, 

cîștigată de 
— '2:07.1, '

42,15.
lui Sten- 

cea de 1 500
Storholt

zile de 
puncte.totalizat, 177,568 p_. 

Harm K uipers s-a cla- 
doi, qu 178,087 
compatriotul său Piet 
179,157 puncte.

— Săritorul japonez

puncte,

Itagaki a cîștigat con-

• TELEX •
„dtipa campionilor europeni»

bas *hi< t masculin s-au disputat me- 
ciu 'iii , retur din etapa a doua a gru
pei >r fierturilor de finală.
t i Jadrid, în grupa B. Real Ma

dia 1 : învins cu 114—94 (54—37) echi- 
M1 ecabi Tel Avlv. Goșgeteril gaz-

Ia

învins cu 114—94 (34—37) echi-

REZULTATE VALOROASE LA CHRISTCHURCH
CHRISTCHURCH, 26 (Agerpres). 

— Pe diferitele baze sportive, din 
’Christchurch au continuat îritreț- 
cerilȘ Jocurilor sportive ale Noii 
Zeolânde.

în concursul de atletism, Faina 
Melnik a obținut a doua victorie. 
După ce în prima zi a cîștigat 
proba de aruncarea discului, Fai
na Nțelnik a terminat învingătoa
re și în proba de aruncarea greu
tății, în care a realizat 18,03 m. 
Valeri Borzov și-a adjudecat vic
toria în proba de 200 m cu timpul 
de 21,02, întrecîndu-i pe Bovan 
Smith (Noua Zeelandă) — 21,14 și 
Graham Kaskell (Australia) — 
21,47. Cu un rezultat bun s-a în
cheiat și proba feminină de sări
tură în înălțime, cîștigată de tînă- 
ra atletă americană Joni Kuntley, 
cu 1,90 m. în cursa de 3 000 m ob
stacole, a cîștigat John 
8:26,08.

înotătorul australian 
Holland a corectat două 
mondiale i ei a parcurs

Davies

Stephen 
recorduri 
800 m li-

ber în 8:15,0 și 1500 tji liber în 
15:27,79. Jenny Turrall (Australia), 
a învins pe 800 m cu 8:47,98 (la 
o jumătate de secundă de recor
dul mondial).

In competiția de polo pe apă, i 
după patru etape, conduce neîn- i

vinsă echipa U.R.Ș.Ș — 8 p., ur
mată de S.U.A. — 7 p și Iugo
slavia — 7 p. Rezultate : Iugosla
via — Anglia 7—fe ; Australia — 
Noua Zeelandă 14—3, U.R.S.S. — 

'• S.U.A. 7—6.

Hiroshi
cursul de la St. Moritz, cu 260 p 
și sărituri de 89 m și 90 m.

în clasamentul general, după 
disputarea a trei probe, conduce 
Hirosi Itagaki, cu 716,9 p., urmat 
de Johan Saetre — 701 p și elveția
nul Hans Schmid — 688,3 p.

• Proba masculină de 15 km 
din cadrul „Cupei Prietenia", des
fășurată la Garahov (Cehoslova
cia), a fost dominată de sportivii 
din R. D. Germană, 
mele trei locuri : 
1 h 02,27, secundat 
korn — 1 h 03,45.

ț> Proba de 10 
cursul feminin de 
la Muehlleithen (R. D. Germană) 
a fost cîștigată de sportiva finlan
deză Marjatta Kajosmaa, crono
metrată cu timpul de 33:46,0.

o Proba de coborîre din cadrul 
„Cupei Mondiale" la 
surată duminică la Patcherkofel 
(Innsbruck), a 
austriacul — 
1:55,78. în 
competiții 
mer — 184 
eni (Italia)

• HOCHEI
din Liubliana întîlnirea interna
țională; ; amicală de hochei pe 
gheață. ; dintre reprezentativele 
Iugoslaviei și Ungariei a revenit 
gazdelor cu 6—3 (2—0, 2—3, 2—0).

drl
P< _ _____ _____ =_
del >r au fost Brabender și Paniagua,1 
car 3 fu înscris 22 și, . ”
puncte. In celălalt meci al __
echipa franceză AS Berk a întrecut 
pe teren propriu, cu 102—94 (49—49), 
pe Transei. Wright (32) șl Stewart 
(25) au marcat cele mal multe punc
te pentru gazde, în timp ce princi
palul realizator al echipei olandeze a 
fost Dinkins, autorul a 32 de punc
te. în grupa A, Ignis Varese a sur
clasat cu 106—56 (68—28) echipa bul
gară Balkan Botevgrad, în timp ce 
formația iugoslavă Zadar a cîștigat 
cu scorul de 90—78 (46—34) partida 
susținută pe teren propriu cu echipa 
belgiană Racing Malines.

respectiv, 18 
grupei,

COMPETIȚII DE TENIS

clasați pe pri- 
Griindler — 

de Georg Eh-

km din con- 
schi—fond de

schi, desfă-

cîștigată de
Klammer în 

acestei

fost
Franz 
clasamentul

conduce detașat Klam- 
puncte, urmat de Tho- 
— 146 puncte.

în sala „Tivoli"

CONCURSUL

DE LA SAN

ATLETIC

FRANCISCO

La Hanovra, meciul de box 
dintre echipele R.F. Germania 
și Cehoslovaciei s-a încheiat 
cu victoria gazdelor : 7—3. La 
categoria „cocoș", Schaefer 
(R.F.G.) a dispus la puncte 
de Hocke (Cehoslovacia). In 
cadrul categoriei „grea“, Pe
ter Sommer (Cehoslovacia) a 
reușit să-l învingă la puncte 

. (decizie 2—1) pe cunoscutul 
Peter Hussing.

Cursa internațională desfășurată la 
Arion a fost cîștigată de atletul spa
niol Mariano Haro, cronometrat 
distanța de 8 000 m cu 23:48,0.
In sala ,,Pierre de Coubertin"
Paris s-a desfășurat meciul interna
țional feminin de handbal dintre e- 
chifete Franței și Poloniei. Gazdele, 
care au jucat foarte bine, au termi
nat' ftivingătoare cu 16—13 (8—8).
Reprezentativa de hochei pe iarbă a 
Malayeziei sI-a încheiat turneul în 
Europa, jucînd la Bishops Stortford 
cu selecționata Angliei. Partida s-a 
închejat la egalitate : 2—2 (0—1).
Competiția masculină de baschet
- ■ — " a programat ultimele

cta- 
finală
Olym- 
teren

pe

din

0 în turneul de la Birmingham 
(Alabama), sferturi de finală: Jimmy 
Connors — Austin 6—2. 6—1 ; Billy 
Martin — Juan Gisbert 6—4, 3—6,
7—6 : Fassbender — John Feavec 
7—5. 3—6. 6—3 ; Karl Meiler — Roger 
Taylor 6—4, 5—7, 6—3. In semifinale, 
Connors l-a întrecut cu 6—7, 6—2,
6— 2 pe vest-germanul Meiler. iar 
Martin a cîștigat cu 6—3, 6—4 partida 
susținută cu Jiirgen Fassbender.

Turneul „open" de la Philadel
phia, sferturi de finală : Alexander 
— Richey 6—2, 7—6 : Gerulaitis — 
Gerken 7—5, 6—3 ; Riessen — Rochd
7— 5, 6—0 ; Filiol — Ashe 7—6. 2—6,
7—6. In semifinale, americanul Vitas 
Gerulaitis, revelația acestui concur:-,

l-a eliminat cu 6—4, 7—6, 6—3 pe aus
tralianul John Alexander. In finală, 
Gerulaitis îl va întîlni pe compatrio
tul său Marty Riessen, învingător cu 
6—1, .6—4. 6—0 în fața chilianului 
Jaime Fîllol. Semifinalele probei de 
dublu : Stockton, van Dillen — Case, 
Masters 6—7, 7—6, 7—6 ; Gottfried, 
Ramirez — Alexander, Dent 6—4, 6—1.

• „Cupa federației internaționale", 
un adevărat campionat mondial fe
minin neoficial se va desfășura anul 
acesta. între 5 și ti’ mal, în Franța, 
întrecerile vor avea' loc în orașul 
Aix-en-Provence. La actuala ediție 
a „Cupei" și-au anunțat participarea 
2(1 de echipe reprezentative.

(Agerpres). — 
„indoor" din 

cu concursul 
„Cow Palace" din

in campionatul masculin de baschet

„8“ TIMIȘOARA - DINAMO 63-66
A.. . , ..____

INTR-UN FINAL PASIONANT
tr-un plus de vitalitate și de Iu-, 
ciditate. Cei mai eficienți : Anas
tasii! 22, Modrogan și Bulat cîte 
15 pentru I.C.E.D., respectiv Spînu 
24, Pasca 17, Martinescu 16, Cara- 
ion 16, Tecău 13. Au arbitrat bine 
G. Dutka și P. Pasăre.

Campionatele republicane de 
baschet au continuat cu desfășu
rarea etapei a IV-a a turului se
cund al întrecerii masculine (pe 
grupe valorice) și a etapei a Il-a 
a returului în disputa feminină. 
Iată rezultatele și unele amă
nunte :

MASCULIN, GRUPA 1—6

UNIVERSITATEA TIMIȘOA
RA — DINAMO 63—66 (30—31).
1 500 de spectatori au urmărit, în 
sala Olimpia, derbyul etapei, în 
caro g&zd&le' au Condus . aproape ' 
tot timuni (21—12 min. 10, 52—43 
min.291, dar ari 'cedat din cauza 
■■nor inexactități cbmRri în final. 
OaȘțieții au evdluăt. crispat, dar 
experiența și vâlb’areă lor' au 
fost decisive în obținerea succesu
lui. Finalul partidei a fost de-a 
dreptul pasionant. Au marcat : 
Cîmneanu 21, Minius 16, Mănăjlă 
12. Czriior 6, Munteanu 3, Gal 5

C.S.U. TG. MUREȘ — POLI
TEHNICA BUCUREȘTI 79—75 (34 
'—39, 70—70). Prima victorie ob-
ținută în acest campionat de că
tre mureșeni, după un meci deo
sebit de interesant. Cei mai efi
cienți : Czedula 29, Bencze 18 pen-; 
tru C.S.U:. respectiv Niculescu 21, 

'; sâtisfă-. 
Took. (C.

Dudescu 16. Au arbitrat 
câtor M. Aldea și Fr. '
ALBU— coresp.)

NEW YORK 26 
Sezonul atletic 
S.U.A. a continuat 
desfășurat la 
San Francisco.

Americanul Dwight Stones a 
terminat învingător cu rezultatul 
de 2,22 m. Campionul kenyan 
Mike Bo’t a cîștigat cursa de £50 
yarzi, cu '1:50,0. Proba de săritură 
cu prăjina a revenit australianu
lui Don Bair, doar cu 5,12 m. Al 
Feuerbach a terminat 
în proba de aruncarea 
cu performanța 
compatriotul său 
a trecut primul 
în cursai de 60 yarzi plat, 
cronometrat în 6,0.

învingător 
greutății 

de 21,12 m, iar 
Steve Williams 
linia de sosire 

fiind

ECHIPAJUL ITALIAN VICTO
RIOS ÎN „RALIUL MONTE 

CARLO"
PARIS 25

43-'a ediție 
ternaționale 
Monte Carlo" a luat sfîrșit cu victo
ria echipajului italian Sandro Mu- 
nari — Mario Mannucci (,Lancia 
Stratos"). Pe locurile următoare s-au 
clasat Hannu Mikkola (Finlanda) — 
Jean Todt (Franța) pe „Fiat 124“ și 
Markku Alen — Ilkka Kivimaki 
(Finlanda) pe „Fiat 124". Din cei 93 
de concurenți care au fost prezenți 
la start au terminat dificila probă 
30. După cum se știe, startul în a- 
ceastă competiție s-a dat simultan 
din cinci orașe : Agadir. Atena. Mon
te Carlo, Stockholm și Varșovia. Cel 
mai lung traseu a măsurat 4000 km 
(Varșovia — Monte Carlo).

(Agerpres) — Cea de-a 
a tradiționalei curse in- 
automobilistice „Raliul

POLITEHNICA IAȘI 
GALAȚI 
de mare 
chele în

____ ______ ________ _ _____ Stopat o 
pentru ,.U“, respectiv Georgescu Cei- măi 
17. NicuIeScu 15, Novac 12. Chi- mîrlă 18, 
vulescu 8, Diaconescu 6, Dragomi- 
reseti 8.1 Arbitrii E. Hott.va și G. 
Berekrneri au condus mulțumitor 
un meci' foarte dificil,: (P. AR
CAN -— cOresp. județean)

- c.s.u
Partidă, 

moment
81—70 (39—28). 
luptă, ! cu un 
min. 31, cînd ieșenii au 
'revenire a gălățenilor. 
eficienți : Vasile 19, Po-
Scutaru 16 pentru gaz

de, respectiv Moraru 27, Magoș 
22. Au arbitrat bine Em. Nicules
cu si A. Atanasescu. (D. DIACO- 
NESCU —Coresp. județean)

-j.i. '
■ FEMININ .

I.E.F.S. — UNIVERSITATEA 
CLUJ — NAPOCA 75—6.3 (36—36). 
Forma deosebită manifestată de 
Braboveanu în acțiunile ofensive 
ale bucureștenilor și accidentarea 
lui Riihrig (,,U“) la jumătatea pri
mei reprize au hotărît soarta unei 
întreceri țn general echilibrată. 
Cel mai eficienți : Braboveanu 16, 
Chircă 16 pentru I.E.F.S., respec
tiv Antal 17, Barna 12. (A. VA- 
SILESCU)

STEAUA — RAPID 95—68 (41— 
40). .Toc echilibrat in prima repri
ză (Rapid a și condus de cîteva 
orii, după care Steaua a dominat 
net. Cei mai eficienți jucători : 
Oczelak 21, Zdrenghea 16, Pîrșu 8 
pentru Steaua, resnectiv Vintilă 
15, Stănescu 10. (C. HARFA — 
coresp.)

I. E. Fi S. — VOINȚA BUCU
REȘTI 50—48 (25—24)., 25—16 pen- / 
tru I.E.F.S. în min. 18, 48 — 40 
pentru Voința în miri. 35, 50—4B 
pentru I.E.F.S. la fluierul final 
al arbitrilor ! O evoluție a sco
rului ce ilustrează paloitanta: des
fășurare a unui meci în care V6- 
ința a ratat succesul pentru că nu 
a făcut față apărării presing apli
cată de studente în ultimele mi
nute. Cele mai eficiente : 
lie 14. Giurea 13, 
I.E.F.S., respectiv 
Andreescu 12. (D.

Andreescu o depcție^le pe. Ciurea și 
aruheă la coș. Fază din meciul 

I.E.F.S.' — Voința
,rPragpș/’KfAGU 

universitaȚea ' 'cLuj-na- 
POCA — RAPID 71—73 (35—42), 
Partidă de mare luptă. Ferovia
rele au condus .pînă în min. 30, 
cînd clujencele 'au egalat (58—
58). Cu un plus de șansă, oaspe
tele au înscris, prin Petrea, coșul 
victoriei. Cele mai eficiente : 
Prăzaru 25, Anca 19 pentru „U“, 
respectiv Gugiu 23, Racoviță 16. 
(Mircea RADU — coresp.)

c.s.u. 
Apăra- 

orăden-

GRUPA 7—12
I.C.E.D. — FARUL 86—91 (42—

45). După o întrecere pasio- 
. nantă, cu răsturnări de scor, con- 
stânțenii s-au impus în final prin-

Miha-
Capotă 12 de la
Simionescu
ST.)

14,

BUCUREȘTI —
TIMIȘOARA

POLITEHNICA 
UNIVERSITATEA 
91—70 (44—36). Oaspetele au dat o 
replică dîrză doar în prima repri
za. Apoi campioanele țării au 
„sprintat" cu ușurință, confirmînd 
din nou forma sportivă bună în 
care se află. Cele mai eficiente : 
Savu 26, Pîrșu 19 pentru Politeh
nica, respectiv Goian 25, Salcu 
14. Au arbitrat bine C. Dirjan și 
I. Antonescu.

CRISUL ORADEA — 
GALAȚI 91—65 (48—30). 
rea presing practicată de 
ce a fost decisivă în stabilirea 
scorului. Cele mai eficiente : 
Chvatal 22, Casetti 19, Varga 17, 
Kiss 14 pentru Crișul, respectiv 
T. Rădulescu 22, Bolovan 13, Bu- 
nea 12. Au arbitrat bine A. Ivan 
și Gli. Ghiurcan. (I. GIIIȘA — co- 
resp. județean)

OLIMPIA — CONSTRUCTO
RUL BUCUREȘTI — UNIVERSI
TATEA IAȘI 83—51 (41—30). Vic
torie categorică și pe deplin me
ritată obținută datorită acțiunilor 
dinamice și spectaculoase ale în
vingătoarelor. Cele mai eficiente : 
Bîră 18 (cea mai bună de pe te
ren), loniță 14, Tomescu 14, Gugu 
11 pentru bucureștence, respec
tiv Haragii 16, Anichiței 10, Gri- 
goraș 7. (N. TOKACEK — coresp.)
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Competiția masculină 
..Cună Koraci" __________  ...
două' partide retur din cadrul 
pei a doua a sferturilor de 
(grupa D). Echipa franceză 
pique Antibes a întrecut, pe 
propriu, cu scorul de 108—87 (57—40) 
formația iugoslavă Bosnia Sarajevo, 
avîndu-1 ca principal realizator pe 
Cachemire (24 puncte), tn celălalt 
joc, F.C. Barcelona a învins cu sco
rul de 86—75 
Roma.
După 144 de 
cursa ciclistă 
Rotterdam conduce perechea Patrick 
Sercu (Belgia) — Allain van Lancker 
(Franța), cu 232 p.

(35—43) formația IBP

ore dc
de șase

întreceri, 
zile de

în 
la

Pugiliștii francezi și-au înce
put pregătirile în vederea 
campionatelor europene de 
box, programate la . Katowice 
între 1 și 9 iunie. Din lot fac 
parte, printre alții, campionul 
european Aldo Cosentino (co
coș) , Sauveur Acquaviva 
(pană), Eric Kopec (mijlocie) 
și1 Gerald Bois (semigrea!. In
tr-un prim meci de verificare, 
selecționata Franței va întîlni, 
la 1 februarie .echipa Maro
cului.

Duminică în apropierea localității el
vețiene Melchnau s-au desfășurat 
campionatele mondiale de ciclo-cros. 
La amatori, victoria a revenit belgia
nului Robert Vermeire, care a par
curs 20 km în îh 00'11”. Titlul la pro
fesioniști a fost cucerit de belgianul 
Roger de Vlaeminck.
In orașul Saint Louis s-a disputat a 
treia întîlnire de box dintre echipele 
de amatori ale S.U.A. și U.R.S.S. Pu- 
giliștii americani au terminat " 
gători cu scorul de 5—4. Iată 
dintre rezultatele înregistrate: 
(S.U.A.) ' . ................ - .
(S.U.A.) 
(S.U.A) 
Ulianlci 
(S.U.A.).
Tradiționala competiție internaționa
lă masculină de floretă pentru „Tro
feul Martinl“ desfășurată la Paris a 

Vasili 
învins 
Vladi-

în vin
ci te va 
Atkins 
; Stiffb.p. Judin (U.R.S.S.)

b.p. Volkov (U.R.S.S.); Spinks 
b.p. Karataiev (U.R.S.S.) ; 
(U.R.S.S.) b. ko pe Willis

revenit sportivului sovietic 
Stanlcovici. In finală, el l-a 
cu 10—,7 pe compatriotul său 
mir Denisov.

CAMPIONATE DE FOTBAL IN EUROPA
ITALIA : S-A ÎNCHEIAT

TURUL

cu 
lui 

Sa-

Essen — F.C. Koln 1—1 ; MSV Duis
burg, — SV Wuppertal 2—2.

în clasament conduce Borussia 
Moneliețigladbach, cu 24 p, urmată 
de Kiekers .Offenbach -- 24 p și
Hertha "BSC — 24 p. Bayern Miln- 
chen se află pe locul 14 4

ANGLIA : MECIURI DE 
CUPĂ

Ultima etapă a turului a furnizat 
cîteva surprize de proporții. Ascoli 
cîștigă în fața campioanei Lazio cu
1— o (Colautti),. iar Fiorentina pierde 
acasă, cu 2—0, meciul cu Sampdoria 
(Prunecchi și Mar.aschi). In .schimb, 
Juventus învinge pe Lanerbsși
2— 1 la Vicenza, prin golurile 
Beltega și Capello, respectiv 
voldl II. Alte rezultate : Cesena
Bologna 2—2 (savoldi,; Pecci pentru 
oaspeți, respectiv Urban 2). Milan 
— Ternana 3—1 (Bigon și Calloni 2, 
respectiv Petrini), Napoli — Varese
3— 0 (Esposito, Braglia, Clerici, meci 
disputat la Roma), Roma — Inter 
1—0 (Prati) și Torino — Cagliari 1—0 
(Mascetti). In clasament. Juventus 
23 p. Lazio 20 p, Roma 19 p. In cla
samentul golgeterilor conduce Sa- 
voldi (Bologna) cu 10 goluri.

r Rezultate înregistrate; în turul pa
tru .al „Cupei Angliei" : * Aston Villa

— Sheffield United 4—1 ; Carlisle — 
West Bromwich 3—2 ; Chelsea — 
Birmingham 0—1 ; Coventry-— Arse
nal 1—1 ; Ipswich — Liverpool 1—0 ; 
Middlesbrough — Sunderland 3—1 ; 
West Ham — Swindon 1—1; Walsall
— Newcastle 1—0 : Leeds — Wimble
don. 0—0; Leicester — Leatherhead 
3—2.

ȘTIRI, REZULTATE

R. F. GERMANIA : BAYERN
PIERDE DIN NOU ACASĂ

Campionatul vest-german a fost 
reluat cu etapa a 18-a, prima din ca
drul returului. Echipa Bayern Miin- 
chen, care nu reușește să-și regăseas- 

. că cadența, a pierdut cu scorul de 
2—3 jocul susținut pe teren propriu 
cu formația Kickers Offenbach, în 
timp ce Borussia Monchengladbch a 
terminat la egalitate : 1—1, in depla
sare, cu formația SV Hamburg. Cele
lalte rezultate : Eintracht Frankfurt 
pe Main — Werder Bremen 2—1 : 
Fortuna Dusseldorf — Hertha BSC 
0—0 ; Tennis Borussia — Eintracht 
Braunschweig 2—2 ; VfL Bochum — 
VFB Stuttgart 1—0 ; FC Kaiserslau
tern — Schalke 04 1—1 : Rotweiss

e Ladislao Kubala, antrenorul re
prezentativei Spaniei, a anunțat lotul 
definitiv pentru meciul cu Scoția, 
programat la 5 februarie, la Valen
cia, în campionatul european. Lotul 
cuprinde 15 jucători : Miguel Angel, 
Benito, Camacho, Roberto Martinez 
(toți de la Real Madrid), Costas, Mi
guel!, Asensi, Rexach (F.C. Barce
lona), Claramunt, Sol (Valencia), 
Irureta, Garate (Atletico Madrid), 
Iribar, Villar (Atletico Bilbao) și 
Quini (Gijon). Cel de-al 16-lea jucă
tor va fi ales ulterior.

a Reprezentativa U.R.S.S., care se 
află în Iugoslavia, a susținut un nou 
joc de verificare la Titograd cu o 
selecționată locală, pe care a învin
s-o cu 3—2 (l—1). prin golurile în
scrise de Muntian, Fedorov și Mat
vienko.
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