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MÎINE, LA GLASGOW

SCOȚIA - ROMÂNIA, ÎN C. E. DE FOTBAL !■
O Lotul nostru, sosit ieri la Glasgow,face astăzi un antrenament pe Hampden 
Park • A fost alcătuit „11 “-le de începere O Selecționerul W. Ormond pre
zintă o formație cu mulți jucători redutabili din campionatele Scoției și Angliei 
• Astăzi, la Falkirk — întilnirea dintre selecționatele de tineret

TO

Un aspect al standului prezentat de unitățile aparținind Cen
tralei industriale a tricotajelor la expoziția de materiale ti 

echipament sportiv
Foto : V. BAGEACAstăzi și mîine au Ioc, la Falkirk și, res

pectiv, Glasgow ultimele intilniri — din anul 
1975 — ale selecționatelor noastre de fotbal. 
Echipa A va evolua, mîine, la Glasgow în 
compania primei reprezentative a Scoției, 
astăzi desfășurîndu-se, la Falkirk, medul for
mațiilor de tineret. Sînt jocuri în cadrul 
Campionatului european și, deși nici unul din
tre ele nu mai poate influența calificarea in

GLASGOW, 15 (prin telefon). 
După un zbor de patru ore 
și jumătate, direct de la Bucu
rești la Glasgow, loturile de
fotbal — A și de tineret — ale 
țării noastre au aterizat pe
aeroportul central al marelui 
oraș scoțian și, apoi, după altă 
jumătate de oră, au poposit în 
„Hotelul McDonald' 
marginea vestică a

De îndată, aici, 
ne-a întîmpinat o 
prietenoasă (rece, 
cer înnorat), așa 
consultarea

1“ situat în 
orașului, 
la Glasgow 
vreme ne
umedă, cu 
incit după 

medicului lotului,

SCOTIA

BROWNLIE
RIOCH 

DALGLISH 

Jocul incepe la ora 20 (22, ora Bucurețtiului) ți va fi con
dus la centru de Adolf Prokop (R. D. Germană).

(Continuare in pag. 2-3)

antrenorul Cornel 
decis să renunțe 
mentul programat 
miază (n.r. ieri), primul antre
nament al lotului A urmînd să 
se desfășoare mîine (n.r. azi) de 
la ora 17 pe stadionul Hampden 
Park. în schimb, în timp ce 
componenții lotului A și-au a- 
cordat o după-amiază de odih
nă, țțstă -seară Ion Nunweiller 
și băieții săi din lotul de tine
ret au făcut un antrenament pe 
stadionul clubului Rangers.

în ceea ce privește lotul A 
este de reținut intenția condu-

Drăgușin a 
la antrena- 

azi după-a-

CRUICKSHANK
MCGRAIN JACKSON BUCHAN 

HARTFORD GEMMILL
GRAY LORIMER

faza următoare a competiției, ele prezintă, 
totuși, importanță pentru ordinea finală a 
grupei (în cazul echipei noastre A, care poate 
ocupa locul 2) și pentru palmares (selecționata 
de tineret). Sperăm, de aceea, că jucătorii 
care vor reprezenta fotbalul nostru în par
tidele cu prestigioasele selecționate scoțiene 
vor depune toate eforturile de care sînt capa
bili pentru a realiza rezultate satisfăcătoare.

cerii tehnice de a incepe parti
da cu portarul luniță. Nu ridică 
probleme linia de fund care va 
fi aceeași din prima repriză a 
meciului de duminică cu Steaua 
tineret-speranțe, adică : Che- 
ran — Sătmăreanu II — G. 
Sandu — Anghelini. Pentru mij
locul terenului, se va adopta 
formula Romilă — Boloni — 
Dinu în intenția de a se acor
da tînărului jucător mureșan 
un mai pronunțat rol la mijlo
cul terenului în fața liniei de 
fundași. Trecînd la comparti
mentul ofensiv, aici s-a optat 
pentru formula Lucescu — Dudu 
Georgescu — Iordănescu, deoa
rece Crișan nu prezintă o for
mă prea bună, iar Florescu va 
fi mai mult ca sigur imprumu-

Radu URZICEANU

3

Confruntarea permanentă 
a realizărilor unităților pro
ducătoare de materiale și e- 
chipament sportiv cu păre
rile beneficiarilor direcți re
prezintă un important mij
loc de ridicare pe o treaptă 
calitativ superioară a acti
vității ambelor sectoare. în 
acest context, al schimbului 
de opinii, s-a înscris și ex
poziția de materiale si echi
pament sportiv organizată 
de C.N.E.F.S. împreună cu 
ministerele producătoare.

Standurile expoziției au 
reflectat, încă o dată, stră
daniile tot mai intense de 
a se realiza materiale și e- 
chipament sportiv-de bună 
calitate, care să satisfacă a- 
tit exigențele performanței, 
cit și pe cele ale sportului 
de masă. Edificator, în acest 
sens, ni s-a părut faptul că, 
spre exemplu, la I.P.L. Re
ghin, în urma unor ample 
cercetări de laborator, s-a 
considerat necesar să se 
schimbe întregul program de 
producere a schiurilor, ast
fel că, după cum ne spunea 
ing. Alexandru Mureș, re
prezentantul Centralei de
prelucrare a lemnului. în 

I
curînd se 
gamă de 
calitativi 
tat dintre noutățile de se
zon : Pitic — pentru copil, 
Turist, Super — pentru a- 
grement, Topaz, Safir, Ru
bin — pentru performanță, 
Cristal, Național — pentru 
înaltă performanță. De ase
menea, pe linia noutăților 
de sezon se înscriu și schiu- 
rile „Jet“ pentru sărituri, 
precum și săniuța de con
curs.

Un loc important în ex
poziție l-au ocupat și pro
dusele fabricilor aparținînd 
de Centrala industrială a 
tricotajelor. Am reținut, in 
primul rind, că diversitatea 
sortimentelor a crescut de 
la 615 modele in 1971 la 
2100 in 1975 și că ponderea 
producției de articole sport- 
turism in totalul producției 
marfă a fost de 30 la sută in 
acest an, față de 15 la sută 
in 1971. Dlscutlnd cu re
prezentanta C.I.T., Alexan
drina Vișinoiu, am aflat eă

Emanuel FANTANEANU

va găsi pe piață o 
schiuri cu indici 
superiori. Am no- I

(Continuare in pag. 2-3) I
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DINU BOLONI ROMILA
ANGHELINI G. SANDU SATMAREANU II CHERAN 

IONIȚA

Pe marginea ultimei competiții de haltere a anului

ROMÂNIA BILANȚ SATISFĂCĂTOR LA CAMPIONATUL PE ECHIPE
ELISABETA POLIHRONIADE

CAMPIOANA DE SAH A TĂRII
1 9

Cea de a 28-a ediție a Cam
pionatului național feminin de 
șah a luat sfirșit luni diminea
ța, la Alexandria, cu victoria 
maestrei internaționale ELI
SABETA POLIHRONIADE. La 
capătul unei lupte de aproape 
8 ore, ea a reușit să cîștige 
partida cu Margareta Teodo- 
rescu, întreruptă duminică sea
ra. în felul acesta, reprezen
tanta clubului Universitatea 
București intră pentru a 5-a 
oară în posesia titlului. Ea l-a 
mai deținut în anii 1966, 1970, 
1971 și 1972.

Cealaltă întîlnire neterminată 
a ultimei runde, Gertrude 
Baumstark — Suzana Makat, 
s-a încheiat remiză.

Clasamentul final : 1. ELI
SABETA POLIHRONIADE U

puncte din 14 posibile 
(+10—2=2), 2—3. Gertrude
Baumstark, Suzana Makai 10, 
4—5. Eleonora Gogâlea, Marga
reta Mureșan 8‘/2, 6. Margareta 
Teodorescu 7'A, 7. Elena Rădu- 
canu 7, 8. Maria Pogorevici
6*/ 2, 9—10. Lia Bogdan, Eugenia 
Ghindă 6, 11. Judith Kantor 
5*/j,  12. Ioana Miroslav 5, 13—15. 
Viorica Ilie, Ligia Jicman, Emi
lia Chiș 4*/i  (La punctaj egal, 
ordinea a fost stabilită conform 
coeficientului Sonneborn Ber
ger).

VICTOR CIOCALTEA — 
VIRTUAL CIȘTIGATOR

Remizlnd în runda a 18-a cu 
Mititelu, VICTOR CIOCALTEA 
nu mai poate fi ajuns în frun
tea clasamentului celui de al 
39-lea campionat național mas
culin de șah.

Rezultatele : Butnaru —
Kertesz 1—0, Pavlov — Stoica, 
Ghițescu — Radovici, Ungurea- 
nu — Ilijin, Partoș — Chescă, 
remize (runda a 17-a) ; Runda 
a 18-a : partidele Ciocâltea — 
Mititelu, Ghindă — Pavlov, 
Radovici — Urzică, Ilijin — 
Ghițescu șl Cheșcă — Voicu- 
lescu remize ; Stoica — Vais- 
man, Ott — Ungureanu, Ker
tesz — Partoș și Botez — But
naru întrerupte.

în clasament : CIOCALTEA 
12'/a, Ungureanu și Partoș 10 
(1), Radovici, Ghițescu, Pav
lov 10 etc.

Astăzi se dispută partide în
trerupte ; mîine are loc ultima 
rundă.

Odată cu desfășurarea cam
pionatului republican pe echi
pe s-a încheiat activitatea com- 
petițională la haltere din acest 
an. După cum se știe, recent, 
la Pitești, campioană a devenit 
din nou echipa Steaua, care 
cucerește astfel pentru a 17-a 
oară titlul, Ia o diferență apre
ciabilă de puncte față de cele
lalte competitoare. Clasamentul 
este edificator în ceea ce pri
vește superioritatea echipei mi
litare : 1. Steaua 168 p ; 2.
Ș. N. Constanța 136 p ; 3. Ra
pid București 134 p ; 4. Olim
pia București 134 p ; 5. Rapid 
Oradea 87 p ; 6. Minerul Lu- 
peni 83 p.

Este îmbucurător faptul că 
din cele 12 echipe aliniate Ia 
start, 9 au reprezentat provin
cia, iar printre noile promovate 
în prima categorie se află ase
menea formații ca: Steagul roșu 
Brașov și Clujeana — fapt ce 

Echipa Steaua, campioana țării la haltere. In rindul de sus, de la 
stingă la dreapta : Ștefan Achim (antrenor), D. Cioroslan, N. Că- 
priceru, V. Căpriceru, St. Kreiaik, N. Parapanoea. In rindul de jos 1

Gh. Pallos, S. Parasohiv, G. Ienciu-Dociu, V. Rusu
Foto ; D. HÎTRU

demonstrează mărirea ariei -de 
răspîndire a sportului cu halte
re la noi.

Revenind la succesul echipei 
campioane (antrenor Ștefan 
Achim) trebuie să consemnăm 
faptul că recordul pe care-1 
deține Steaua în ce privește 
numărul titlurilor cîștigate va 
putea fi greu de egalat de 
vreun alt club. în fruntea hal
terofililor militari se situează 
tînărul Dragomir Cioroslan, 
o mare speranță la categoria 
semimijlocie și Stan Paraschîv, 
la categoria ''cocoș, care, mun
cind în continuare cu aceeași 
conștiinciozitate, își vor putea 
îmbunătăți rezultatele, pentru a 
putea fi prezenți la Jocurile 
Olimpice de la Montreal.

Mai trebuie subliniată și 
comportarea lui Marian Grigo- 
raș (Petrolul Ploiești), care a 
realizat un record valoros (255 
kg) la totalul categoriei pană, 

dar ne întrebăm de ce acest 
sportiv talentat nu reușește sl 
obțină și în concursurile inter
naționale asemenea performan
țe (la C.M. de la Moscova ol 
a realizat doar 240 kg !). De a- 
semenea, Tudor Petrișor (Ra
pid) s-a dovedit a fi In pro
gres, realizînd 302,5 kg la ca
tegoria semigrea. în fine, SpL

(Continuare In pag. 2—3)

ÎN BUCEGI, 

UN REUȘIT 

CONCURS
DE SCHI

în Bucegi, pe pîrtiile ame
najate în jurul cabanei Po
iana Stînii, schiorii de pe Va
lea Prahovei au participat du
minică la primul concurs al se
zonului. 220 de băieți și fete 
s-au întrecut în cadrul „Cupei 
30 Decembrie", competiție or
ganizată de C.J.E.F.S. Praho
va în colaborare cu comisia ju
dețeană de specialitate. între
cerile, desfășurate în condiții 
de zăpadă și vizibilitate opti - 
me, au oferit dispute atractive, 
urmărite cu viu interes de un 
numeros public. Trofeul a re
venit echipei asociației sportive 
Carpați Sinaia. Cîștigătorii pro
belor : fond — 3 km seniori : 
L Mușat (C.S.O. Sinaia) ; 1,5 
km juniori : Gh. Dinu (Caral- 
manul Bușteni) ; 1,5 km copii: 
A. Dascălu (C.S.O.) ; slalom u- 
riaș — băieți : Gh. Negrescu 
(C.S.O.) ; fete : Mariana Pănes- 
eu (Carpați Sinaia).

Viator ZBARCEA — cores».
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ÎN PRIM PLANUL ÎNTRECERILOR

g DOINA FURCOI
Născută la 4 septembrie 1945, 

în comuna Miloșești din jude
țul Ialomița, Doina Furcoi — 
cea mai bună jucătoare român
că din partida cu Iugoslavia — 
a început să practice handbalul 
din timpul școlii, primul ei 
antrenor fiind prof. Ion Călu- 
găreanu. Odată cu intrarea la 
facultate (I.E.F.S.), ea devine 
jucătoare a Universității Bucu
rești unde, sub îndrumarea an
trenorului emerit Constantin 
Popescu, activează șl astăzi. 
Din 1968, cind a fost selecțio
nată pentru întîia oară în repre
zentativa de senioare a Româ
niei, Doina Furcoi a susți
nut 91 de întilniri internațio
nale interțări, înscriind peste 
150 de goluri. Jucătoare robus
tă (1,67 m și 69 kg), eleva an
trenorului C. Popescu impre
sionează in primul rînd prin 
cantitatea de muncă depusă în 
teren, atît in atac, cit și in a- 
părare. O altă mare calitate a 
ei este constanța. Au existat 
doar puține partide în care 
Doina Furcoi să nu fi înscris 
fi, în plus, să nu fi realizat 
combinații de efect cu jucătoa-

I
I

ION ENACHE

II
I

Una dintre „piesele forte*  ale 
formației Farul Constanța, cîș- 
tigătoarea .Cupei F. R. Box", 
a fost — în mod surprinzător 
— un pugilist mai puțin cunos-

(handbal)

(box)

(Dunărea 
(Steaua), 
A. .. .......

rele din linia de la 9 m. Dîrză, 
ambițioasă, profesoara de edu
cație fizică Doina Furcoi a 
fost și continuă să fie una 
dintre jucătoarele de bază ale 
echipei României.

cut, Ion Enache. După o pri
mă victorie clară realizată în 
semifinale in fața lui Alexan
dru Șotropa (C.S.M. Reșița), tl- 
nărul pugilist constănțean ur
ma să-l intîlnească pe gălă- 
țeanul Mircea Tone, medaliat 
cu bronz la ediția din acest 
an a C.E. Firește, Tone pornea 
favorit. Dar, în ring lucrurile 
s-au petrecut altfel. Foarte bi
ne pregătit din punct de ve
dere fizic, cu suficiente cu
noștințe tehnice și cu mult 
curaj, Enache i-a opus fostu
lui campion o rezistență neaș
teptat de dîrză. Decizia de ega
litate obținută într-o asemenea 
companie i-a adus elevului lui 
A. Teodorescu două puncte 
foarte prețioase pentru echipa 
Farul, poate chiar decisive pen
tru obținerea victoriei. S-a 
născut la 29 iunie 1953, la Mă- 
cin, jud. Tulcea. Practică 
boxul din anul 1970. Primul an
trenor, Hristache Darie (Voin
ța Măcin). Este de profesie ta- 
pițer. Din acest an este legi
timat la Farul.

AGENDA „
Cea de a treia ediție a com

petiției de masă cu caracter re
publican — „Cupa tineretului" 
— este in plină desfășurare și, 
zilnic, la redacție ne sosesc 
vești privind întrecerile organi
zate în prima etapă. Iată cîteva 
dintre acestea :

LA RULMENTUL BlRLAD. 
în faza pe asociație, la între
prinderea de Rulmenți Bîrlad 
s-au organizat întreceri la 
handbal, volei, șah, tenis de 
masă, lupte, cu participarea ti
nerilor muncitori din opt sec
ții : strungărie I și II. rectifi
care I și II, role, forjă, scu- 
lărie și reparații mecanice. La 
handbal masculin este campioa
nă pe asociație formația Strun
gărie I care a învins în finală 
pe Rectificare I. La lupte, prin
tre cîștigători îi aflăm pe E. 
Moraru, M. Bighiu, V. Gher- 
ghescu, M. Roja, I. Nebunelu, 
Gh. Bostaca, Gh. Cucu. (Lau- 
rențiu SOLOMON, coresp.).

PIONIERII CONSTANȚENI 
LA SĂNIUȘ. Folosind timpul 
prielnic, unitățile de pionieri 
din orașele sau comunele ju
dețului au organizat întreceri 
de săniuș. S-au prezentat cu 
acest prilej la start mii de 
concurenți între 6 și 14 ani. 
Pot fi evidențiate în această 
acțiune unitățile de pionieri din

PROGRESUL FĂGĂRAȘ Șl OLIMPIA BUCUREȘTI 
PROMOVATE IN DIVIZIA A DE JUDO

au avut loc 
finalele 

calificare 
judo.

La Constanța 
sîmbătă și duminică 
campionatului de 
pentru Divizia A de 
Pentru cele două locuri în vi
itoarea ediție a campionatului 
divizionar și-au disputat întîie- 
tatea 7 echipe, împărțite în 
două serii. Primele două for
mații din fiecare serie au par
ticipat la turneul final: Progre
sul Făgăraș, Șc. sp. Unirea lași, 
Olimpia București și C.S.M. Si
biu. Iată rezultatele : Progresul

cu Olimpia 3—2, cu Șc. sp. U- 
nirea 3—2 și cu C.S.M. 4—1 ; 
Olimpia — Șc. sp. Unirea 3—2 
și cu C.S.M. 3—2 ; Șc. sp. U- 
nirea — C.S.M. 3—1. în ur
ma acestor rezultate Pro
gresul Făgăraș și Olimpia 
București au promovat in Divi
zia A. De la Progresul s-au 
remarcat M. Vlad (cat. ușoară), 
I. Filip (semigrea) și I. Arse- 
noiu (grea), iar de ia Olimpia, 
Gh. Vasilc (semimijlocie) și V. 
Bideac (mijlocie).

Turneele individuale ale Diviziei de lupte libere

REZULTATE SCONTATE
La Constanța, Sf. Gheorghe și 

Hunedoara s-au disputat turneele 
individuale din cadrul Diviziei de 
lupte libere care urmau 
finitiveze clasamentele 
trei serii.

CONSTANȚA. Tn trei 
concurs, sala Hidrotehnica 
localitate a găzduit meciuri viu 
disputate, în care am remarcat 
comportarea bună a unor com- 
ponenți ai lotului republican dar 
și a numeroși tineri, dornici de 
afirmare. O mențiune pentru
componenții formației locale,
care au acumulat 69 de puncte, 
clasîndu-se pe locul II. Iată cîș
tigătorii, în ordinea categoriilor : 
A. Rentea (Rapid), 
(Steaua), I. Arapu 
Voicu (Progresul 
Munteanu (Nicolina 
lelungi “ 
Pîrcălabu 
(Steaua), 
E. Panaite 
pe echipe : 
Hidrotehnica 
Rapid 55 p, 
5. Progresul
C.S.M. Iași 42 p. 7. Dunărea Ga
lați 41 p. 8. Montorul Pitești 41 p, 

Petrolul Ploiești 31 p. 
Cornel POPA — coresp. jud.

SF. GHEORGHE. întreceri do
minate de componenții formației 
Steagul roșu Brașov, clasați pe 
primul loc la 5 categorii. Cîști
gătorii, în ordinea categoriilor : 
R. Lupșan ’ ' *
Iatagan (C. 
Moț (Progr. 
R. Androne, 
la Steagul

să de- 
in cele

zile de
din

C. Mîndilă 
(Steaua), M. 
Brăila), N. 
Iași), P. Poa- 
Galați), M. 
T. Seregeiy 

. Bălăianu (Rapid), 
(Steaua). Clasament 
1. Steaua 76 p, 2. 
Constanța 69 p, 3.

4. Nicolina lași 47 p, 
Brăila 46 p, 6.

(Steagul roșu), I. 
S. Tîrgoviște), FI. 
Buc.), N. Parepa, 
C. Fodore (toți de 

roșu), L. Ambruș

CUPEI TINERETULUI"
Eforie Sud, Techirghiol, Kogăl- 
niceanu, Basarabi, Băneasa, 
Cernavodă ș.a.

INIȚIATIVA LA PLOIEȘTI. 
Sîmbătă după amiază, la Plo
iești s-a inaugurat un nou și 
frumos patinoar artificial. Chiar 
a doua zi dimineață, C.J.E.F.S. 
Prahova a și organizat aici un 
concurs de patinaj viteză în 
„Cupa tineretului" la care s-au 
prezentat circa 100 de tineri. 
Cîștigătorii primului concurs de 
patinaj din acest an, organizat 
în municipiu sînt : Ancuța Cu- 
lic, Speranța Teodor, Marin 
Costache și Daniel Marinică e- 
levi intre 6 si 19 ani.

LA POIANA STÎNII, SCHI 
FOND ȘI ALPIN. 224 de tineri 
și tinere din Sinaia, Bușteni, 
Azuga s-au întrecut la schi 
fond și schi alpin — în cadrul 
„Cupei tineretului" — la Po
iana Stînii. Cîștigători au fost : 
Adrian Dascălu — copii (CI. 
sp. Sinaia), Dinu Gheorghe — 
juniori (Caraimanul Bușteni), 
Ion Mușat-seniori (CI. sp. Si
naia) — la schi fond ; Mari
ana Păunescu (Carpați Sinaia) 
și Gh. Negrescu (CI. sp. Sina
ia) — schi alpin.

ÎN CONCURS, TINERII DE 
LA GURA HUMORULUI. Con- 
tinuînd întrecerile organizate în 
cadrul „Cupei tineretului", la

Gura Humorului s-au desfășu
rat, sîmbătă și duminică, atrac
tive concursuri de săniuțe, te
nis de masă, șah, handbal, vo
lei, orientare turistică. Au par
ticipat peste 700 de tineri și ti
nere din întreprinderi și in
stituții, din școli. S-au remar
cat reprezentanții asociațiilor 
Voința, Minerul, Avîniul, Mol
dova, Viitorul, precum și ai 
unităților școlare. Peste 180 de 
concurenți au trecut cu acest 
prilej și unele norme din 
drul Complexului „Sport și 
nătate”. (C. FILIPOVICI, 
resp.).

INTERES DEOSEBIT ÎN JU
DEȚUL MUREȘ. Participare 
entuziastă a tinerilor din ju
dețul Mureș. In sprijinul a- 
cestei afirmații, două cifre : 
30 000 de concurenți înscriși la 
diferite ramuri sportive din ca
drul „Cupei tineretului4* dintre 
care 8 000 au fost fete. Se pare 
că cea mai îndrăgită discipli
nă este tenisul de masă la 
care au fost angrenați circa 
7 000 de băieți și 2000 fete, 
(loan PĂUȘ, coresp. județean).

ca- 
să- 
co-

IN CELE TREI SERII
(Mureșul Tg. Mureș), I. Lup 
(Steagul roșu), Gh. Brașoveanu 
(C. S. Tîrgoviște), L. Șimon (Mu
reșul Tg. Mureș).

Clasamentul pe echipe : 1. Stea
gul roșu Brașov 73 p, 2. C. S. 
Tîrgoviște 59 p, 3. Progresul Buc. 
M p, 4. Mureșul Tg. Mureș 50 p, 
5. Lemnarul Odorhei 49 p, 6. 
A.S.A. Oradea 43 p, 7. C.S.M. 
Craiova 43 p, 8. C. S. Onești 43 p, 
9. Oltul Sf. Gheorghe. 35 p.

Gh. BRIOTA — coresp.

HUNEDOARA. întrecerile găz
duite de sala Constructorul din 
localitate 
luptătorii de la Dinamo Brașov, 
care au acumulat cel mai mare 
număr de puncte : 79, 2. C.F.R. 
Timișoara 66 p, 3. Vulturii Textila 
Lugoj 64 p, 4. Constructorul Hu
nedoara 48 p, 5. A.S.A. Brașov 
46 p, 6. C. S. Satu Mare 43 p, 
7. U. M. Timișoara 38 p. 8. Ra
pid Arad 37 p, 9. C.S.M. Cluj- 
Napoca 29 p.

Primul loc la cele zece cate
gorii a fost ocupat, in ordine, 
de următorii : O. Feher (C. S. 
Satu Mare). T. Sabău (C.F.R. Ti
miș.). Gr. Condrat (Dinamo Bv.). 
CI. Zanieri (Vulturii Lugoj), I. 
Blaj (C.F.R. Timiș.), E. Cristian 
(Dinamo Bv.), I. Cornuta (G. S. 
Satu Mare), St. Morcov (Dinamo 
Bv.), L Marton (Dinamo Bv.).

L VLAD — coresp.

au fost dominate de

LOTO—PRONOSPORT INFORMEAZĂ
AZI TRAGEREA 

EXCEPȚIONALA LOTO

Tragerea are loc la București 
în sala Clubului Finanțe Bănci 
din str. Doamnei nr. 2 cu în
cepere de la ora 17,45.

în continuare va rula un film 
artistic.
ClȘȚIGURlLE TRAGERII SPE
CIALE PRONOEXPRES DIN 7 

DECEMBRIE 1975
Extragerea I: cat. 1: 1 varian- 

“"A') z= Un autoturism „Dacia 
7„ a 28.000 

3: 11,05 variante a 2.583 
4: 28,05 a 1.018 lei ; cat. 
a 295 lei ; cat. 6: 2.369, 
lei. Extragerea a n-a: 

9,20 variante a 4.313 lei ; 
25.10 a 790 lei; cat. D : 

......................... E: 111,45 a 
1.783,75 a 40 lei. 

Extragerile a ni-a și a IV-a: cat. 
G: 1,50 variante a 10.000 lei sau 
la alegere o excursie de 2 locuri 
în U.R.S.S. sau R.D.G. și dife
rența în numerar ; cat. H: 7,00 
a 3000 lei ; cat. I: 33,75 a 1000 lei; 
cat. J: 115,55 a 100 lei. Extrage
rea a V-a: cat. N: 1,75 variante 
a 25.000 iei sau la alegere o

excursie la Innsbruck (Austria) 
sau o excursie de 2 zile în 
U.R.S.S. și diferența în numerar; 
cat. O : 4 variante a 5.000 lei sau 
la alegere o excursie în U.R.S.S. 
sau R.D.G. și diferența în nume
rar; cat. P: 30,80 a 3000 lei ; cat. 
R: 24,80 a 500 lei ; cat. S: 60,60 
a 200 lei; cat. T: 131.05 a 100 lei; 
cat. U: 3.069,15 a 40 lei. Cîștigul 
de categoria 1 (25%) Autoturism 
Dacia 1300 a fost obținut de Du
mitru Dumitriu din București.

INDISPONIBILITĂȚI IN LOTU 
PENTRU BALCANIADA DE

Deoarece echipa cehoslovacă 
Slavia Preșov nu a putut veni 
La Timișoara în timp util (din 
cauza condițiilor atmosferice 
nefavorabile), proiectatul tur
neu internațional de baschet 
feminin nu s-a mai disputat. 
In schimb, lotul reprezentativ 
feminin al României (care do
rea să-și verifice stadiul de 
pregătire în cursul amintitului 
turneu) a susținut cîteva 
jocuri-test în compania selec
ționatei de tineret a țării noas
tre, a echipei feminine Uni
versitatea Timișoara și a for
mației de juniori a Școlii spor
tive.
tile, 
avut 
două 
lingă 
nei Andrecscu) și anume a Ga- 
brielei Ciocan și Doinei Pră- 
zaru care, din motive de sănâ-

Meciurile s-au dovedit u- 
mai cu seaonă că ele au 
loc în condițiile ivirii a 
noi indisponibilități (pe 

una mai veche, a Maria**

CLASAMENTUL CAMPIONATU
LUI DE BASCHET MASCULIN
După meciurile etapei a #-a. 

In clasamentul campionatului re- 
masculin 

____ ,________  _____  modificări, 
dintre care cea mal importantă 
este trecerea echipei Universita
tea Cluj-Napoca pe locul 3, in 
locul Universității Timișoara. Iată

publican de baschet 
s-au produs cîteva

clasamentul la zi :
1. .STEAUA 18 17 1 1568-1123
2. Dinamo 18 17 1 1680-1145
3. U. Cj-Nap. 18 12 6 1326-1220
4. Univ. Tim. 18 11 7 1241-1231
5. I.C.E.D. 18 10 8 1341-1390
6. Farul 18 10 8 1447-1461
7. Rapid 18 9 9 1177-1234
8. C.S.U. Bv. 18 7 11 1324-1447
9. I.E.F.S. 1» 6 12 1300-1483

10. Polit. Iași 18 6 12 1357-1460
11. Polit. Buc. 18 3 15 1244-1445
12. A.S.A. Buc. 18

★

0 18 1105-1471

Azi (ora 18,30) Și miine (o

35
35
30
29
28
28
27
25
24
24
21
18

16,30), sala Floreasca găzduiește 
partida dublă dintre formațiile 
A. S. Armata și I.E.F.S., progra
mată inițial pentru zilele de 20 șl 
21 decembrie (etapa a 10-a).

Campionatul de haltere pe echipe
(Urmare din pag. I)

ridon Herghelegiu (Clujeana), 
concurînd la cat. supergrea, a 
realizat două recorduri — 342,5 
kg la total și 197,5 kg la „a- 
runcat" — rezultate care insă 
nu mulțumesc, deoarece el de
ține, la o categorie inferioară 
(grea), recorduri mai valoroase 
(350 kg și, respectiv, 200 kg).

Vorbind despre campionatul 
pe echipe, antrenorul federal 
Lazăr Baroga ne-a făcut urmă
toarea declarație : „Păcat că Ia 
acest campionat n-a participat 
și echipa C.S.M. Cluj-Napoca, 
care chiar cu o formație alcă
tuită numai din juniori ar fi 
putut avea o comportare bună, 
cunoscute fiind posibilitățile 
sportivilor acestei unități.

Dacă la categoriile mici și 
medii performanțele sînt ca și 
in alți ani satisfăcătoare, rezul
tatele la categoriile mari sînt 
extrem de slabe. Munca de de
pistare a elementelor pentru a- 
ceste categorii va trebui privită 
eu multă seriozitate și răspun
dere. Actualul sistem de des
fășurare a campionatului — tu
rul in februarie și returul în 
decembrie — este foarte efi
cient, pentru că el menține 
sportivii într-o pregătire cores-

punzătoare pe tot parcursul 
anului.

La Pitești, ca și în alte loca
lități, s-a observat din nou lip
sa de popularizare a halterelor. 
Atît federația de specialitate 
cit și organele sportive locale 
ar fi trebuit să facă mai mult 
pentru ca această disciplină să 
fie urmărită și îndrăgită de un 
număr mare de spectatori".

în fine, pentru că întrecerile 
de la Pitești au încheiat pro
gramul oficial al anului, vom 
aminti bilanțul recordurilor co
rectate în 1975 : 24 la seniori, 
32 la juniori mari și 30 la ju
niori mici. Este un palmares 
frumos, care sperăm ca în a- 
nul olimpic să fie și mai mare 
și mai valoros pe plan interna
țional.

ÎNCHIDEREA
Duminică s-a încheiat stagiunea. In 

activitatea hipodromului ploieștean a 
fost anul cel mai bogat : 44 de reu
niuni, cu 365 de curse, la startul că
rora s-au prezentat, în total, 4 005 con- 
curenți, perioada de vîrf fiind luna 
august, cu 7 reuniuni, 55 de alergări 
și 592 de participanți. Asemenea cifre 
raportate la contribuția unui lot de 
nici 200 de exemplare cabaline, duc

tă 25% ________
1300“ șl 1 variantă 10% 
lei; bat. - ------
lei; cat.
5: 96,60 
10 a 40 
cat. B: 
cat. C: 
1.350,35 a 60 lei; cat.
200 lei ; cat F:

ATLETISM doua recorduri HILCIK'M de juniorl au fost c_ 
galate în cadrul concursului pen
tru juniori ,,Cupa 30 Decembrie" 
desfășurată în sala „23 August" 
din București: Gheorghe Dumi
trescu (Șc. sp. atletism) a alergat 
60 mg în 8,o (juniori I), iar cole
gul său de club Marcel Bogdan a 
înregistrat în aceeași probă 8,5 
(juniori II). Alte rezultate: juniori 
I: înălțime: Dan Simion (Șc. sp. 
atletism) 1,95 m. greutate: Walter 
Vogel (Lie. 35) 13,15 m; juniori III: 
înălțime: Constantin Orheianu (Vi
itorul) 1,80 m, greutate: Sorin Ti- 
richiță (Șc. sp. atletism) 16,24 m. 
BOX ECHIPA FARUL CONSTAN- 

ȚA a plecat ieri Ia Berlin, 
unde va susține o întîlnire cu pu- 
giliștii de la T.S.K. din localitate. 
Printre alții, au făcut deplasarea : 
T. Rușit, F. Ibrahim, I. Enache, I. 
Adam, G. Agapșa, Al. Tîrboi, M. 
Banu, M. Lupu, I. Dascălu • LA 
REȘIȚA, ÎN ZILELE de 19—21 de
cembrie se va organiza prima ediție 
a „Memorialului Petre Pop" • SI
MION CUȚOV ȘI ALEC NASTAC 
au răspuns invitației C.J.E.F.S. Să
laj și au făcut un meci demonstra
tiv la Zalău, cu ocazia unei reuni
uni din cadrul „Cupei Meseșului".
HANDRAI formația dina- M<> BUCUREșTl în. 
treprinde un turneu de mai multe 
jocuri în R. D. Germană și Fran-

ța. • TOT TN R. D. GERMANA 
va pleca, la 22 decembrie, și echi
pa H. C. Minaur Baia Mare, care 
va susține mai multe jocuri In 
această țară.
UArUE|CUPA 30 DECEMBRIE . 
nvLnLl Desfășurat timp de 3 
zile pe patinoarul artificial acope
rit din Miercurea Ciuc, turneul 
internațional amical de hochei do
tat cu „Cupa 30 Decembrie" s-a 
Încheiat cu victoria echipei ceho
slovace V.Z.K.G. Ostrava, care a 
cîștigat toate întîlnirile. în meciul 
pentru locul doi, formația locală 
Sport club a furnizat o mare sur
priză învingînd pe Dinamo Bucu
rești cu scorul de 5—4 (2—0, 2—1, 
1—3); au marcat Nagy, Bartalis, 
Texe, Csiszer, Antal, respectiv Pi- 
saru, Tureanu, Nuțescu și Flores- 
cu. Pe locul 4 s-a clasat Slavia 
Praga (tineret). (M. Pașcanu — 
coresp.).
IMriT REPREZENTANȚII ȘCO- 

LII SPORTIVE Nr. 2 au 
stabilit două noi recorduri națio
nale de copii (pategoria C). Matei 
Teodorescu a parcurs 100 m del
fin in 1:18,8, iar ștafeta de 4 X 100 
m mixt a fost cronometrată în 
5:47,2.

echipa de copn a 
• CLUBULUI DINAMO
(antrenor I. Capșa) a cîștigat „Cu
pa Școlarul". Ea a fost urmată în 
clasament de formațiile Școlarul șl 
Rapid. • ÎNTRE 21 ȘI 23 DECEM-

BRIE, la bazinul Floreasca se va 
desfășura „Cupa 30 Decembrie", 
la care vor participa 5 echipe 
bucureștene (Dinamo, Rapid, Șc. 
sp. 1, Șc. sp. 2, Șc. sp. 3) și for
mația Școlii sportive din Cluj-Na
poca.
Dx>D|z*r  ECHIPA METALUL RO- 
i vrlLCMAN, din seria Sud a 
campionatului masculin Divizia A, 
a reușit 
a IX-a), 
prie pe 
5114—5089
TENIS

prima victorie (în etapa 
învingînd pe arenă pro- 

Flacăra Cîmpina cu 
p d.

ASTAZI, LA BRA
ȘOV, SE DA STAR

TUL ÎN turneul internațional indi
vidual de tenis la care participă 
componenții lotului nostru național 
(Ovici, Hărădău, Sotiriu, V. Marcu, 
T. Marcu și Tăbăraș) și o serie de 
sportivi de la M.T.K. Vorbs Meteor 
Budapesta. Jocurile au loc zilnic, 
dimineața și după-amiaza.
VHI FI LA BRAȘOVVULCI DESFĂȘURAT

S-A 
un 

turneu internațional masculin a- 
mical, la care au luat parte echi
pele M.T.K. Voros Meteor Buda
pesta, Viitorul Bacău, I.C.I.M. și 
Tractorul Brașov. Turneul a fost 
cîștigat de formația Tractorul, în
vingătoare în toate partidele • ÎN 
DIVIZIA B s-a disputat meciul 
restanță dintre echipele feminine 
Confecția Vaslui și Flacăra roșie 
București. A cîștigat cu 3—0 for
mația bucureșteană.

taie, nu vor 
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simbătă și d 
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I Duminică s-au disputat meciu
rile de Divizia C, care, din cauza 
timpului nefavorabil, nu s-au ju
cat în ziua de 23 noiembrie (eta- 

Ipa a XIH-a). Iată rezultatele și 
situația clasamentelor din seriile 
tn care s-au disputat restanțele :

I Seria a n-a

Locomotiva Adj ud — Petrolistul 
Dărmănești 3—3 (1—1), Minerul Co- 

Imănești — Tractorul Văleni 7—0.
în clasamentul seriei, Minerul Co- 
mănești (15 p) a trecut pe locul 7.

Seria a III-a

■ Victoria Florești — Poiana Cîm- 
Ipina 0—1 (0—1), Luceafărul Foc

șani — Petrolul Berea 5—0 (2—0), 
Carpați Nehoiu — Petrolistul Bol
dești 2—1 (0—0), Foresta Gugești

I— Chimia Mărășești 2—0 (0—0).
O singură modificare în clasa

ment: Foresta Gugești (11 p) a 
trecut de pe locul 14 pe 13.

J Seria a IV-a

■ Autobuzul Făurel — Chimia Bră- 
ila 3—2 (clasamentul a rămas ne-

I schimbat).

S-a tras cortina peste prima 
parte a actualului campionat al Di
viziei A. Motiv, deci, de a vă pre
zenta principalele aspecte — de 
ordin statistic — ale desfășurării 
turului primului eșalon.

• In cele 17 etape s-au marcat 
410 goluri (totalul lor de-a lungul 
anilor, In Divizia A, a ajuns la 
20 400): 326 gazdele. 84 oaspeții. 
Recordul de etapă a fost stabilit 
In ultima rundă a turului, cînd 
s-au Înscris 37 de goluri, la polul 
opus situîndu-se etapa a XV-a, cu 
numai 17 goluri. Media golurilor 
pe etapă este de 24,1, iar cea pe 
partidă de 2,68.
• Golurile cu numere de jalon 

din acest tur au fost marcate de: 
M. Sandu (nr. 1), Oblcmenco (nr. 
50). Lucescu (nr. 100), Dumitru 
(nr. 150), Romilă II (nr. 200), Nea- 
gu (nr. 250), Zamfir — Steaua (nr. 
300), Adam (nr. 350) și Peniu (nr. 
400).

• Iată jucătorii care au reușit
să înscrie mai mult de un gol 
Intr-un meci : 3 GOLURI: D.
Georgescu și Peniu — de cîte 2 
ori, Iordănescu, Batacliu și Mul- 
țescu — cîte' o dată; 2 GOLURI: 
D. Georgescu — de 4 ori, Neagu, 
Cotec, Roznai, M. Sandu, M. Rădu
canu, Radu II, Nemțeanu și Cos- 
tea — de cîte 2 ori, Lucescu, I. 
Mureșan, Pîslaru, Iordănescu, Be- 
dea. V. Mureșan, Both I, Turcu, 
Adam, Cimpeanu Ii, Mulțescu, A. 
Moldovan, Anghel, Florescu și Bă
luță — cîte o dată.

• tn acest tur de campionat am 
consemnat înscrierea a 14 autogo
luri: Pîrvu (U.TA.) pentru F. C. 
Argeș — etapa I, G. Sandu (Dina
mo) pentru A.S.A. — etapa a III-a, 
Anton („Poli44 Iași) pentru ,,U“ 
Cluj-Napoca — etapa a V-a. Ku
kla (U.T.A.) pentru F. C. Olimpia 
șl Mehedințu („Poli" Timișoara) 
pentru Univ. Craiova — etapa a 
VI-a; Niculescu (Jiul) pentru 
„Poli" Timișoara — etapa a Vil-a; 
Naghi (A.S.A.) pentru ,,U“ Cluj- 
Napoca. Dobrău (Dinamo) pen
tru Steaua și Bălăci (Univ. Craio
va) pentru F. C. Constanța — eta
pa a XII-a, Păltinișan („Poli Ti
mișoara) pentru Steaua — etapa a 
XIH-a, Birău (U.T.A.) pen
tru Sportul studențesc — etapa a 
XVI-a, Ispir (A.S.A.) pentru U.T.A., 
Grigore (Sportul studențesc) pen
tru Jiul. Deselnicu (Univ. Craio
va) pentru F.C.M. Reșița — etapa 
a XVH-a.

• Pe lista marcatorilor, după 17 
etape, figurează 139 de jucători: 
Dinamo — cu 11, Steaua și S. C.

Viitorul Scornicești — 19 p
(28—11) — a trecut de pe locul 
4 pe locul 3 în clasament, iar Vul
turii Cîmpulung Muscel — 19 p 
(26—10) — a trecut de pe locul 3 
pe locul 4.

Seria a VII-a

In urma omologării rezultatului 
de pe teren (5—1) al meciului Pro
gresul Băilești — MEVA Drobeta 
Tr. Severin, din etapa a XV-a, în
trerupt în min. 65, Progresul, care 
are acum 18 puncte, a urcat în 
clasament de pe locul 7 pe 4, iar 
MEVA a rămas pe poziția a 14-a.

Seria a X-a

în urma omologării meciului Mi
nerul Borșa — CUPROM ’Baia 
Mare, din etapa a XV-a. cu 3—0 
în favoarea băimărenilor, s-au 
produs unele modificări în clasa
mentul seriei : 1. Minerul Cavnic 
23 p, 2. Foresta Bistrița 19 p, 3. 
CUPROM Baia Mare 18 p (29—21),
4. Minerul Rodna 18 p (30—23), 5. 
Minerul Băița 18 p (26—26), 6. Uni
rea Dej 17 p... 12. Cimentul Turda 
13 p (19—22), 13. Minerul Borșa 13 
p (18—22).
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SCOJIA - ROMÂNIA,
(Urmare din pag. 1) 

tat lotului de tineret al cărui 
efectiv pentru întîlnirea de 
marți este foarte redus.

Interesul în jurul acestei par
tide este destul de ridicat in 
ciuda faptului că rezultatul me
ciului nu mai prezintă impor
tanță pentru calificare. Antre
norul Willy Ormond declara 
însă că dorește ca echipa sa să 
încheie competiția cu o victo
rie care să îi asigure locul se
cund în grupă.

Interesul cu care este privit 
jocul cu România reiese și din 
faptul că lotul scoțian a fost 
convocat de duminică dimineață 
într-o localitate pe malul mării, 
la Seamill, la 25 de mile de 
Glasgow, unde se desfășoară 
pregătirile. A fost convocat un 
lot de 17 jucători printre care 
numeroși fotbaliști care activea
ză in echipe de primă ligă en
gleză. Lotul scoțian cuprinde 
pe următorii : Cruickshank
(Hearts) și Allan Thompson 
(Dundee) — portari ; Brownlie 
(Hibernians). McGrain (Celtic), 
Me Vie (Maderweii), Buchan 
(Manchester United), Jackson 
(Rangers) — fundași ; Rioch, 
Gemmill (ambii de la Derby 
County), Hartford (Manchester 
City), Alfie Conn (Ayr United) 
și Pettigrew (Maderweii) — 
mijlocași ; Dalglish (Celtic), 
Gray (Aston Villa), Lorimer 
(Leeds), Me Dougall (Norwich) 
și Doyl (Ayr United).
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cupările și proiectele, în săptămînile dintre turul și returul campio
natului, a 13 dintre divizionarele A, iată, pentru astăzi, asemenea
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Ivești de la celelalte 5 formații de
• SPORTUL STUDENȚESC, 

între 11 decembrie și 5 ianua- 
Irie, vacanță. în zilele de 5 și 6 

ianuarie, control medical și a- 
naliza turului. De la 7 la 14 I ianuarie, tabără de pregătire la
Soveja. între 15 ianuarie și 15 
februarie, un turneu, după ca- 

Ire pregătirile vor continua la 
București.

• U. T. ARAD. Arădenii sint 
Iin vacanță de la 12 decem

brie. La 3 ianuarie e stabilită 
ziua primului antrenament din 

(viitorul sezon, urmînd ca pre
gătirile să fie continuate Ia 
Herculane, între 8—20 ianuarie. 
După această dată încep jocu- 

Irile de pregătire. în perioada 
vacanței, o serie de jucători, 
printre care Birău, Iorgulescu, 

IPojoni, Schepp, Kukla, Gali, 
Domide și Broșovschî vor face 
tratamente medicale la Amara 
și Băile Felix.

• F. C. OLIMPIA SATU 
MARE. Vacanță obișnuită, care a 

I început la 11 decembrie. Pregăti
rile vor lua startul la 5 ia
nuarie, la Satu Mare. Prima e-
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verita-
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Ill C.E. DE TOTBAL
Portarul Harvey n-a răspuns 

la convocare, iar Jardine nu 
joacă fiind accidentat.

Antrenorul Willy Ormond ne 
spunea că nu va putea anunța 
formația exactă decît marți 
seara, așa incit și formația pu
blicată în chenarul din pagina 
I nu trebuie luată decît ca 
probabilă.

în schimb ,,ll“-le nostru tre
cut în același chenar este dat 
ca cert. în intenția lui Cornel 
Drăgușin este ca la meciul de 
miercuri seara să se afle pe 
banca de rezerve — pentru o 
eventuală folosire — și Marcel 
Răducanu.

în legătură cu meciul de ti
neret, numărul mare de acci
dentări survenite în ultima vre
me in lotul nostru face ca an
trenorul Ion Nunweiller să aibă 
la dispoziție numai 13 jucători 
dintre care doi sînt portari. în 
aceste condiții, „ll“-le pentru 
meciul de marți este următorul: 
Moraru — Porațchi, Dobrău, 
Ciocan, Purima — Kaiscr, Gli- 
gore, Mureșan — Troi, Rădu
canu, Vrinceanu. Rezerve : Ște
fan, Atodiresei, precum și FIo- 
rescu, împrumutat de Ia lotul 
A. Gligore va fi folosit ca mij
locaș de acoperire în fața fun
dașilor centrali. Antrenamen
tul de astă-seară (n.r. ieri), a 
avut un caracter fizic și tactic, 
întîlnirea se dispută la Falkirk 
(40 km distanță de Glasgow), 
pe stadionul Brockwille Park 
cu începere de la ora 19,30, ora 
locală.

prima categorie.

tapă se va încheia la 26 ia
nuarie. Apoi, ele vor fi con
tinuate în cadrul unui turneu 
care urmează să se desfășoare 
in Italia, în organizarea U.I.S.P.

• UNIVERSITATEA CLUJ- 
NAPOCA. Lotul a intrat în va
canță imediat după ultima e- 
tapă a turului. Pregătirile vor 
fi reluate Ia 5 ianuarie, la Cluj- 
Napoca. La 15 ianuarie va avea 
loc un stagiu de pregătire la 
Predeal. între 28 ianuarie și 
8 februarie, din nou .<asă. în
tre 9 și 21 februarie, pregăti
rile vor continua la. Oradea. 
Se contează pe reintrarea lui 
Uifăleanu, Hurloi, Mierluț 
(restabiliți) și Coca.

• C.F.R. CLUJ-NAPOCA. De 
sîmbătă s-a intrat în vacanță. 
Majoritatea jucătorilor se află 
in prezent la Băile Felix, la 
tratament. în ziua de 3 ianua
rie va avea loc vizita medicală, 
apoi trei săptămîni de pregă
tiri la Cluj-Napoca, după care 
vor urma două săptămîni la 
Borsec și, apoi, revenirea în 
localitate.

Seria a V-a

Olimpia Giurgiu — Unirea Tri
color București 1—4 (1—1), Rapid 
Fetești — Tehnometal București 
0—2 (0—1), IPRECA Călărași — 
Avîntul Urziceni 2—0 (0—0), Azo
tul Slobozia — Electronica Bucu
rești 2—0 (1—0).

Ordinea în clasament: 1. Unirea 
Tricolor București 21 p (25—12), 2. 
Tehnometal București 21 p (26—14),
3. Azotul Slobozia 20 p, 4. Auto
matica București 17 p, 5. T.M.B. 
16 p. 6. I.C.S.I.M. București 15 p 
(20-16), 7. Flacăra roșie București 
15 p (21—19), 8. I.O.R. București 
15 p (17—18), 9. Avîntul Urziceni 15 p 
(21—23), 10. Șoimii TAROM Bucu
rești 14 p (18—15), 11. Triumf
București 14 p (16—14), 12. Sirena 
București 13 p (24—27), 13. Elec
tronica București 13 p (13—18), 14. 
IPRECA Călărași 11 p (12—23). 15. 
Rapid Fetești 11 p (17—32), 16 O- 
limpia Giurgiu 9 p.

Seria a Vl-a

Oțelul Tîrgoviște — Chimia Gă- 
ești 2—2 (1—2), Recolta Stoică- 
nești — Viitorul Scornicești 1—1 
(1-1).

Băluță (nr. II) șutează puternic in coltul opus al porții lui 
Ioniță, deschizind seria celor patru goluri. (Fază din meciul 
S. C. Bacău — Rapid 4—1, disputat in ultima etapă a turului 

campionatului Diviziei A)
Foto : Eugen BATRÎNU — Bacău

DIVIZIA A ÎN CIFRE
(retrospectivă I)

Bacău — cîte 10, A.S.A., F.C.M. 
Reșița, F. C. Constanța. „Poli" 
Timișoara și Rapid — cîte a, Univ. 
Craiova. Sportul studențesc, U.T.A., 
F. C. Olimpia, C.F.R.. „U“ Cluj- 
Napoca, Jiul și F. C. Bihor — cîte 
7, F. C. Argeș și „Poli44 iași — 
cîte 6.

• Din cele 153 de partide ale tu
rului, 116 au revenit gazdelor, 25 
s-au încheiat la egalitate, iar în 12 
victoria a fost de partea oaspeților. 
In etapa a Xin-a și a XVH-a. gaz
dele au cucerit toate cele 18 puncte 
puse în joc. Cele mai multe vic
torii ale oaspeților s-au Înregis
trat în etapa a ÎX-a: 3.

• Cele mai frecvente scoruri în-
registrate în acest tur 
de ori, 1—0 de 28 de 
14 ori, 2—1 și 3—1 de 
și 0—0 de 12 ori.

: 2—0 de 32 
ori. 3—0 de
cite 13 ori

® In acest tur s-au dictat 35 de
lovituri de la 11 m: 28 transfor
mate, 7 ratate (Batacliu. Adam, 
Simionaș, D. Georgescu, I. Con- 
stantinescu, Dobrin șj. Iordănescu 
au realizat această „performanță"); 
32 pentru gazde, 3 în favoarea 
oaspeților; 24 pe motiv de fault, 
11 pentru infracțiune de henț. Cele 
mai multe penalty-uri au fost dic
tate de către arbitrii C. Ghiță și 
I. Rus — cîte 4, C. Bărbulescu și 
M. Moraru — cîte 3. Iată situația 
loviturilor de la 11 m: Steaua a 
beneficiat de 5 penaltyuri — a fost 
sancționată cu 4; Dinamo 5—1; 
F. C. Bihor 3—1; C.F.R. 2—3; 
„Poli" Timișoara 2—3, Univ. Cra
iova 2—2; F. C. Argeș 2—2; „U" 
Cluj-Napoca 2—2; Jiul 2—2, F.C.M. 
Reșița 2—2; „Poli" lași 2—1; F. C. 
Constanța 1—3; U.T.A. 1—2; Spor
tul studențesc 1—2; F. C. Olim
pia 1—2; Rapid 1—1; S. C. Bacău 
1—6; A.S.A. 0—2.

CAMPIONATUL EUROPEAN DE TINERET
ÎNAINTEA SFERTURILOR DE E1NALĂ

Aflat la a treia ediție a sa (pri
mele două au fost cîștigate de e- 
chipele Cehoslovaciei și, respectiv. 
Ungariei), campionatul european 
de tineret a adus la start 24 de 
participante, dintre care 23 au 
luat parte la Întreceri (reprezenta
tiva de tineret a Irlandei s-a re
tras ulterior din competiție). Cele 
23 au fost împărțite în opt grupe. 
Cîștigătoarele a șapte dintre ele, 
în ciuda faptului că mai sînt de 
disputat două meciuri, se cunosc 
de-acum. Este vorba de echipele 
de tineret (sub 23 de ani) ale An
gliei, Ungariei, Iugoslaviei, Scoției, 
U.R.S.S., Franței și Bulgariei. Vir
tual calificată este și echipa Olan
dei. Cele opt vor lua parte anul 
vuitor la sferturile de finală. Vor 
urma semifinalele și finala, care 
se va disputa în două manșe.

Iată acum rezultatele și clasa
mentele grupelor :

• GRUPA I : Anglia — Ceho
slovacia 3—1, Portugalia — Anglia 
2—3, Portugalia — Cehoslovacia 
2—o, Cehoslovacia — Anglia 1—1, 
Cehoslovacia — Portugalia 1—1, 
Anglia — Portugalia 2—0.

Clasamentul final
1. Anglia
2. Portugalia
3. Cehoslovacia

4 3 1 0 9—4 7
4 112 5—6 3
4 0 2 2 3—7 2

© GRUPA A II-A : Luxemburg
— Ungaria 0—3, Luxemburg — A- 
ustria 1—3, Austria — Ungaria 
2—2. Ungaria — Austria 2—0, Aus
tria — Luxemburg 1—1, Ungaria
— Luxemburg 4—0.

Clasamentul final
1. Ungaria
2. Austria
3. Luxemburg

4 3 10 11— 2 7
4 12 1 6—6 4
4 0 1 3 2—11 1

• GRUPA A m-A : Iugoslavia 
— Norvegia 2—0, Suedia — Iugo
slavia 1—1, Norvegia — Iugoslavia 
0—0, Norvegia — Suedia 0—2. Sue
dia — Norvegia 2—1, Iugoslavia — 
Suedia 4—1.

ȘTIRI
• „CUPA BALCANICĂ" 

INTERCLUBURI. (Sportul stu
dențesc in grupa A). La sfâr
șitul lunii martie 1976, se va da 
startul în „Cupa balcanică" in- 
terciuburi, competiție interna
țională devenită tradițională, la 
care, în această ediție, va par
ticipa și Sportul studențesc 
București. Formația noastră 
a fost inclusă în grupa A, ală
turi de Akademik Sofia și Ada
na Spor. Din cealaltă serie 
(B) fac parte Etnikos Atena și 
cîte o echipă din Iugoslavia și 
Albania, încă nedesemnate.

Iată și programul jocurilor pe 
care le va susține Sportul stu
dențesc : la 31 martie, cu Ada
na Spor (acasă) ; la 14 aprilie, 
cu Akademik Sofia (în deplasa
re) ; la 12 mai, cu Akademik 
Sofia (acasă) și la 26 mai, eu 
Adana Spor (în deplasare).

• ARBITRII PARTIDELOR 
ROMANIA — BULGARIA. Așa 
cum se știe, pentru finala (două 
meciuri) „Cupei Balcanice" in- 
ter-țări s-au calificat echipele 
României și Bulgariei. Prima 
partidă dintre cele două repre
zentative se va desfășura Ia 
Sofia și va fi condusă de o bri
gadă de arbitri din Turcia, iar 
cea de-a doua va fi programată 
la București și va fi arbitrată 
de „cavaleri ai fluierului" did 
Grecia.

• SELECȚIONATA DE TI
NERET — DOUA MECIURI 
IN GRECIA. Anul viitor, repre
zentativei de tineret a tării 
noastre îi .este rezervat un bo
gat program internațional. El 
cuprinde, printre alte jocuri, și 
două meciuri cu selecționata 
Greciei, care se vor disputa în 
intervalul 24—30 iunie. Prima 
partidă se va desfășura la Ate
na. iar cea de a doua la Salonic.

• PLENARA ANTRENORI
LOR DIN CAPITALA. Azi, de 
la ora 17,30. în sala Dinamo are 
loc plenara antrenorilor din 
Capitală. Vor fi prezenți antre
nori de categorie republicană, 
municipală, ai centrelor de ju
niori și copii.

Clasamentul final
1. Iugoslavia 4 2 2 0 7—2 6
2. Suedia 4 2 11 6—6 5
3. Norvegia 4 0 13 1—6 1

• GRUPA A IV-A : România — 
Danemarca 6—2, Danemarca — Ro
mânia 1—1, România — Scoția 1—2, 
Danemarca — Scoția 0—1. Scoția 
— Danemarca 4—1.

Clasament: 1. Scoția 6 p; 2. Ro
mânia 3 p; 3. Danemarca 1 p.

Ultimul meci: Scoția — Româ
nia (16 decembrie).

• GRUPA A V-A: Olanda — Fin
landa 3—0. Olanda — italia 3—2, 
Italia — Finlanda 3—0, Finlanda — 
Olanda 0—3, Finlanda — Italia 2—3. 
Clasament : 1. Olanda 6 p; 2. Ita
lia 4 p; 3. Finlanda 0 p.

Ultimul meci: Italia — Olanda 
(programat inițial la 23 noiembrie 
la Ascoli, nu s-a disputat din ca
uza zăpezii).

• GRUPA A VI-A: Turcia — 
U.R.S.S. 2—1, U.R.S.S. — Turcia 
3—0.

Clasamentul final
1. U.R.S.S. 2 10 1 4—2 2
2. Turcia 2 10 1 2—4 2

• GRUPA A VII-A: Franța — 
Belgia 1—0. R. D. Germană — 
Franța 1—1, Belgia — R. D. Ger
mană 0—0. R. D. Germană — Bel
gia 1—2, Franța — R. D. Germană 
2—1, Belgia — Franța 2—3.

Clasamentul final
1. Franța 4 3 1 0 7—4 7
2. Belgia 4 112 4—5 3
3. R. D. Germană 4 0 2 2 3—5 2

• GRUPA A VIU-A : Grecia — 
Bulgaria 0—2. Bulgaria — Grecia 
2—1, Polonia — Bulgaria 2—1, Po
lonia — Grecia 4—1, Grecia — Po
lonia 2—1, Bulgaria — Polonia 
1—0.

Clasamentul final
1. Bulgaria
2. Polonia
3. Grecia

4 3 0 1 6—3 6
4 2 0 2 7—5 4
4 1 0 3 4—9 2



LUCRĂRILE CONFERINȚEI CLUBURILOR 
AUTOMOBILISTICE DIN JĂRI BALCANICE

PE SCURT
Corespondentă din Praga

între 11 și 13 decembrie 1975 
s-au desfășurat la Poiana Bra
șov lucrările celei de-a doua 
Conferințe a Cluburilor auto
mobilistice din țări balcanice, 
la care au participat reprezen
tanții ciuntirilor automobilistice 
naționale din R. P. Bulgaria, 
Grecia, Republica Socialistă

România, Turcia și R. S. F. 
Iugoslavia.

Conferința a dezbătut căile și 
mijloacele pentru continua dez
voltare a colaborării între or
ganizațiile automobilistice pe 
linia automobilismului amator, 
turismului de profil și sportului 
automobilistic. (Agcrpres)

ECHIPA CEHOSLOVACIEI ÎNAINTEA 
FINALEI „CUPEI DAVIS“

JOHN WALKER LIDER AUTORITAR

AL SEMIFONDIȘTILOR MONDIALI

Pentru prima oară calificată 
ia finala competiției supreme a 
tenisului pe echipe, evoluția la 
Stockholm a reprezentativei 
Cehoslovaciei este așteptată cu 
interes deosebit de toți iubitorii 
de sport din patrie. Jucătorii 
cehoslovaci se află la locul dis
putei încă de săptămîna trecu
tă, antrenîndu-se cu asiduitate.

După' ce în 1974 proba de 
i 590 m cunoscuse un progres 
spectaculos — concretizat în 
special la Christchurch, unde, 
în cadrul Jocurilor Common- 
wealth-ului, Bayi dobora recor
dul mondial, iar alți patru aler
gători coborau sub 3:35 — se
zonul preolimpic a fost mai 
liniștit.

Locul lui Bayi a fost luat de 
neozeelandezul J ohn Walker 
(n. 1951), indiscutabil nr. 1
mondial al probei în 1975. Wal
ker s-a apropiat la numai două 
zecimi de recordul lumii, a re
alizat o performanță excepțio
nală în cursa de o milă (3:49,4, 
cu 1,8 s sub vechiul record 
mondial) și a dominat autoritar 
majoritatea alergărilor la care 
a luat parte în lungul turneu 
european. După aproape un de
ceniu în care de la antipozi nu 
răsărise nici un fondist de 
mare clasă, Walker ne aduce 
aminte de un Elliott sau Șnell.

Tanzanianul Filbert Bayi (n. 
1953) a alergat la începutul se
zonului 3:35,0 la 1500 m și 3:51,0 
la o milă, dar apoi s-a îm
bolnăvit și a lipsit cîteva luni 
de pe pistă. Și-a făcut reintra
rea în august. în R. P. Chi
neză, debutînd la 5 000 m — 
teama de Walker ? — dar per
formanța a fost modestă (14:12).

Dacă Bayi a urcat la 5 000 m, 
americanul Rick W ohlhuter (n. 
1948), cel care dominase cate
goric sezonul 1974 la 800 m, 
și-a încercat șansele la 1 500 m, 
cu rezultate încurajatoare. Da
că va alerga și această probă 
la Montreal, va fi un preten

dent periculos, datorită finișu
lui extrem de puternic.

Numai trei europeni îșî gă
sesc locul între primii 10 per
formeri mondiali ai anului, fapt 
care atestă o oarecare criză a 
valorilor pe continentul nostru. 
Thomas Wessinghage (R. F. 
Germania, n. 1952), cel mai bun 
dintre ei, a cîștigat titlul eu
ropean de sală la Katowice și 
Universiada la Roma. Wessin
ghage a fost întrecut însă de 
Gheorghe Ghipu (n. 1954) la 
semifinala „Cupei Europei" de 
la Torino și acest lucru de
monstrează — mai bine decît 
performanta de 3:38,4 sau de
cît medalia de bronz de la 
Katowice — posibilitățile cam
pionului nostru. Mai mult cu
raj, mai multă hotărîre și o 
pregătire numai pentru această 
distantă îl pot aduce pe Ghipu 
în apropierea celor mai buni 
specialiști din lume.

Romeo VILARA 
Vladimir MORARI)

3:32,4 John Walker (N. Zeelandâ) 
3:35,0 Filbert Bayi (Tanzania) 
3:36,37 Th. Wessinghage (R.F.G.) 
3:36,6 Rick Wolhlhuter (S.U.A.) 
3:36,6 Ken Hali (Australia) 
3:36,9 Graham Crouch (Australia) 
3:37,45 Rod Dixon (N. Zeelandâ) 
3:37,5 Mihail Ullmov (U.R.S.S.) 
3:37,7 Marty Liquori (S.U.A.) 
3:37,9 Tom Hansen (Danemarca) 
3:37,97 P. H. Wellmonn (R.F.G.), 
3:38,0 Frank Clement (M. Britani»), 
3:38,26 Len Hilton (S.U.A.), 3:38,44
Ken Popejoy (S.U.A.), 3:38,4 Gheor
ghe Ghipu (România), 3:38,5 Mike 
Boit (Kenya), 3:38,6 Bronislav Mali
nowski (Polonia).

Record mondial: 3:32,2 Filbert Bayi 
(Tanzania), Christchurch 1.2.1974; re
cord european: 3:34,0 Jean Wadoue 
(Franța), Paris 23.7.1970; Rezultate la 
J.O. : 1968 — 3:34,9 Keino (Kenya), 
3:37,8 Ryun (S.U.A.), 3:39,0 Tummlor 
(R.F.G.); 1972 — 3:36,3 Vasala (Fin
landa), 3:36,8 Keino (Kenya), 3:37,5 
Dixon (N. Zeelandâ), 3:38,4 Boit (Ke
nya), 3:39,0 Foster (M. Britani»), 
3:39,1 Mignon (Belgia).

Prima rachetă a reprezen
tativei cehoslovace, multiplul 
campion Jan Kodes.

Foto : CTK

Ei au luat locul participanților 
turneului „Masters" a căror în
trecere a polarizat atenția între
gii lumi sportive, la începutul 
acestei luni. Acolo unde Iile 
Năstase a cules aplauzele care 
i-au răsplătit frumoasa victorie, 
urmează să intre în teren Jan 
Kodes și Jiri Hrebec, în luptă 
directă cu Bjorn Borg și coechi
pierii acestuia din naționala 
Suediei.

Tenismanii cehoslovaci se 
prezintă la start cu un spirit 
deosebit de combativ. După vic
toriile obținute în fazele pre
cedente ale actualei ediții a 
„Cupei Davis" (4—1 cu Unga

ria, 3—2 cu Franța și 4—1 cu 
Australia), ei știu că au acum 
în față adversari foarte dificili, 
pentru care avantajul terenului 
propriu poate fi tui element de
cisiv în stabilirea rezultatului. 
Mai ales că prima noastră ra
chetă, multiplul campion Jan 
Kodes, nu este un specialist al 
tenisului în sală. Pe terenuri cu 
zgură, în aer liber, cu totul alta 
ar fi situația. în plus, el are 
scor negativ în întilnirile di
recte cu Borg, pe care l-a mai 
învins o singură dată de la pri
ma lor întâlnire, ciștigată la 
Praga, în 1972. De atunci, însă, 
tînărul și talentatul jucător sue
dez a înscris trei victorii în 
fața lui Kodes,

Cele de mai sus sînt reflec
tate și în declarația făcută de 
Jan Kodes, la plecarea din Pra
ga : „Consider favorită echipa 
Suediei la scorul posibil de 
3—2, dar noi vom face tot ce 
ne stă in putință pentru a in
firma acest calcul". Iar Jiri 
Hrebec era de părere : „Decisi
vă va fi, cu siguranță, partida 
de dublu". Aci stă însăși nodul 
problemei, căci punctul slab al 
echipei cehoslovace rămîne for
mația de dublu. Ea poate fi al
cătuită din cei doi titulari, dar 
mai candidează și Vladimir 
Zednik, jucător cu servicii și 
voleuri foarte puternice.

Semne de întrebare par să 
existe și în tabăra gazdelor, 
unde pentru a-1 secunda pe 
Bjorn Borg candidează patru ju
cători — Birger Andersson, 
Kjell Johansson, Ove Bengtsson 
și Rolf Norberg — dintre care 
Lennart Bcrgelin, faimosul lor 
căpitan de echipă, va trebui să 
aleagă. întrebări care-și vor 
găsi probabil rezolvarea doar cu 
puține ore înaintea startului, de 
vineri după amiază.

ATLETISM • Crosul de la Er- 
pel (R.F.G.) a revenit englezului 
Ray Crabb — 10,5 km in 29:57,2. 
In cursa feminină — „Memorialul 
Lilian Board" — disputată pe dis
tanța de 2 000 m. a cîștigat vest- 
germana Vera Kemper, cu 9:33,6.

GIMNASTICA e Intîlnirea din
tre selecționatele orașelor Cra
covia și Budapesta s-a Încheiat 
cu scorul de 179,95—178,90 în fa
voarea sportivelor poloneze. La 
individual compus, victoria a re
venit polonezei Malgorzata Sosin.

haltere • In cadrul „Cupei 
U.R.S.S." la haltere, la Celia- 
binsk, Aleksandr Ziuzin (19 ani) 
a stabilit un nou record mondial 
pentru juniori la cat. semigrea 
(stilul „aruncat"), cu 190 kg.

HOCHEI • La Goteborg, în 
meci amical : Suedia — Ceho
slovacia 5—5 (1—0, 2—3, 2—2). AU 
marcat R. Eriksson (2), Svensson 
(2) și E. Eriksson, respectiv 
Hlinka (2), Martlnec, Novak șl 
Novy. 0 In turneul de la Ka
towice, reprezentativa Poloniei a 
întrecut cu 3—1 (1—1, 1—0, 1—0) 
selecționata secundă a Suediei*  
iar echipa secundă a Cehoslova
ciei a dispus cu 4—o (0—0, 1—0, 
3—0) de o selecționată din 
U.R.S.S.
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SCHI • Slalomul uriaș (f) da 
la Les Contamines (Franța), a 
revenit americancei Lindy Co
chran, cu 1:26,04. Pe locurile ur
mătoare : Christa Zechmeister
(R.F.G.) — 1:26,64 și Patricia
Emonet (Franța) — 1:27,15. In
clasamentul general al „Cupei 
Europei" conduce austriaca Bri
gitte Schroll — 28 p, urmată d« 
I.indy Cochran șl norvegiana Tâ
rlii Fjelstad — cu cite 25 p. • Pro
ba de slalom special de la Vlpi- 
teno din cadrul „Cupei Mondiale" 
desfășurată luni a revenit suede
zului Ingemar Stenmark care in 
cele două manșe a realizat timpul 
total de 1:11.65. Pe locurile urmă
toare s-au clasat Hans Hinterseer 
(Austria) — 1:12,25 și Piero Gros 
(Italia) — 1:12.99. In urma acestui 
succes, suedezul Stenmark a tre
cut pe primul loc in clasamentul 
„Cupei Mondiale" totallzlnd 46 de 
puncte. El este urmat de Piero 
Gros — 45 puncte și Gustavo Thoe- 
nl (Italia) — 31 puncte.

SCRIMA • Proba de floretă a 
concursului universitar de la Pa
ris a fost clștigată de Stankovicl 
(U.R.S.S.), după baraj (5—3) eu 
polonezul Marewitz. La feminin, 
victoria a revenit floretlstel fran
ceze Latrille.

TENIS • Turneul de la Syd
ney s-a încheiat cu victoria aus
tralianului Ray Ruffels : 6—1,
6—7, 6—0. 6—3 In finala cu J.
Lloyd (Anglia). 0 Titlul de
campion al Spaniei a fost cucerit 
de Manueî Orantes. In finala 
disputată la Valencia, el l-a În
vins cu 6—2, 6—4 pe A. Munoz,

ZDENEK VALENȚA 
„Ceskoslovensky sport" — Praga

CAMPIONII CAPITALEI

LA ARME CU AER

COMPRIMAT .
Peste 130 de trăgător) bucu- 

reșteni au participat la cam
pionatul Capitalei la arme cu 
aer comprimat, seniori și ju
niori. La competiția găzduită 
de sala din parcul sportiv Di
namo au fost prezenți majori
tatea țintașilor fruntași din 
cluburile bucureștene, care au 
tinut să facă o ultimă repeti
ție cu o săptămină înaintea 
campionatelor naționale. Unii 
cLfitre concurenți au reușit re
zultate destul de bune ca, de 
pildă, Al. Gered (Steaua) 382 p 
ha pistol, I. Codreanu (Steaua) 
381 p la pușcă și echipa de 
(juniori a clubului Dinamo, la 
pistol, care s-a apropiat de re
cordul țării.

REZULTATE TEHNICE: puș
că 40 „diabolouri" seniori : 1. 
L Codreanu 381 p, 2. P. San
dor 377 p, 3. I. Trăscăveanu 
377 p — fostul campion al pro
bei (toți de la Steaua), pe e- 
chipe — Steaua 1494 p ; la ju
niori a cîștigat V. Petrescu (O- 
litnpia) 376 p, pe echipe — O- 
limpia 1102 p ; la junioare — 
Niculina Iosif (Șc. sp. 1) 363 p— 
pe echipe Olimpia 1061 p. Pis
tol seniori : 1. Al. Gered 382 p, 
2. L. Stan 378 p (ambii de la 
Steaua), 3. M. Roșea (Dinamo) 
376 p, pe echipe — Steaua 1498 
p ; juniori — T. Teașcă (Di
namo) 379 p, pe echipe — Di
namo 1129 p ; fete : 1. Victori- 
ța Paulică (Steaua) 371 p, 2. 
Iavia Demetriade (Dinamo) 365 
p, 3.Silvia Ratz (I.E.F.S.) 364 p, 
pe echipe — Steaua 1071 p. 
(T. R.).

1971 72 73 74 75

sub 3:33,0 — — — 2 1
3:33,1—3:34,0 — — — 2 —
3:34,1—3:35.0 — — 1 1 1
3:35,1—3:36,0 1 — — — —
3:36,1—3:37,0 , 3 2 5 4 4
3:37,1—3:38,0 1 4 9 8 8

5 6 15 17 14

TENISMANII NOȘTRI JUNIORI 

EVOLUEAZĂ IN S.U.A.
Incepînd din această săptămină, 

doi dintre cei mai buni tenismani 
juniori ai țarii noastre, Marian Mir
za și Andrei Dirzu — campioni 
naționali la categoriile de 17—18 
ani șl respectiv 15—16 ani — par
ticipă la o serie de turnee inter
naționale în S.U.A. și zona Mării 
Caraibilor. Ei sînt însoțiți de an
trenorul Dumitru Viziru. Prima 
escală a acestui interesant itine
rar sportiv este Miami Beach (Flo
rida), unde se dispută tradiționa
lele Întreceri pentru juniori ,,O- 
range-Bowl" și „Sunshine Cup“.

AGENDA
15—28

16
TENIS
FOTBAL

16—17 SCHI

17
19—20

NATAȚIE 
FOTBAL 
SCHI

19—21 TENIS

20 FOTBAL

21
SCHI 
FOTBAL

SAPTAMINII
Turneu de jbniori, la Miami Beach (S.U.A.)
C.E, (tineret — gr. 4) : Scoția — România, la 
Falkirk
Cupa Mondialâ, coborîre, slalom (f), la Cortina 
d'Ampezzo
Marele Premiu al orașului Praga
C.E. (gr. 4) : Scoția — România, la Glasgow 
Cupa Mondialâ, coborîre, slalom (m), la Schlad- 
ming (Austria)
Finala «Cupei Davis" : Suedia — Cehoslovacia, la 
Stockholm
Turcia — R.F. Germania (meci amical), Ia Istan
bul
Cupa Mondialâ, fond 15 km, la Davos (Elveția) 
C.E. (gr. 8) : Malta — Bulgaria, la La Valetta

Fotbal
I meridiane

CAMPIONATE

BULGARIA (etapa a 15-a, 
ultima a turului) : Levski Spar
tak Sofia — Lokomotiv Solia 
4—2; Plovdiv — Ruse 1—0 ; 
Spartak Varna — Akademik 
1—0; Pleven — Cerno More 
Varna 1—1 ; Blagoevgrad — 
Lokomotiv Plovdiv 1—2; Per- 
nik — Beroe 4—3 ; Ț.S.K.A___
Slavia 2—1. Clasament: 1. 
Levski Spartak — 20 p; 2.
Ț.S.K.A. — 19 p; 3. Akademik 
— 18 p.

SCOȚIA: In campionat a fost 
înregistrată o mare surpriză ; 
Celtic Glasgow a pierdut, pe 
teren propriu, cu 2—0, partida 
cu formația Aberdeen.

CONFUZIE VOITĂ DE NUME
Revista elvețiană „SPOR

TING" din Ziirich publică o 
caustică notă la adresa unor 
noi și dăunătoare imixtiuni ale 
comerțului în lumea sportului, 
din care încearcă să stoarcă 
toate profiturile posibile, cu 
mijloace adesea necinstite. Iată 
textul notei :

„Din cind in cînd, publicitatea 
sportivi in lumea schiului iți 
dă arama pe față, manifestin- 
du-se cu brutalitate. Săptămîna 
trecută au apărut pagini întregi 
de inserate publicitare. Un titlu 
era vizibil de la o poștă : „Îna
intea startului elitei schiului, 
Walter Tresch, specialistul fir
mei’ Salomon, se ocupă de pre
gătiri". Abia cu litere foarte 
mărunte se dă o „explicație" la 
subsol : „El — vărul campionu
lui nostru de slalom — este u- 
nul din reprezentanții firmei, 
care răspund de fixarea legătu
rilor la schiurile membrilor e- 
chipei naționale".

Confuzia de nume intre func
ționarul de firmă Walter Tresch 
și campionul de schi Walter 
Tresch este voită. Pentru pro
ducătorii de publicitate comer
cială, lipsiți de scrupule. nu 
contează decit păcălirea cliente-

lei. „Făcătorii de texte" nu iau 
deloc in seamă neplăcerile p« 
care le-ar putea avea schiorul 
Tresch in raport cu reglemen
tările olimpice. La urma urmei, 
zic ei, nu s-a mințit. Dar exis
tă și adevăruri atit de ascunsa 
incit ele pot deveni neadevă
ruri pentru cel ce nu citește 
atent. Scrupulele lipsesc in a- 
cest caz. Este clar ci numele 
lui Walter Tresch a fost utilizai 
împotriva voinței sale. S-ar pu
tea să urmeze un proces, cara 
nu va fi insă o judecată... solo- 
monică".

SPORTUL - ALIAT
ÎN LUPTA ANTI-DROG

Corrlarcddio Spori

DUDU GEORGESCU A TRECUT ÎN FRUNTE
Iată clasamentul golgeterilor europeni^ după etapele de 

campionat desfășurate la sfîrșitul săptămînii: 1. DUDU 
GEORGESCU (Dinamo București) 19 goluri (17 etape); 
2—4: Geels (Ajax Amsterdam) 18 (14), Gallis (V.S.S. Ko
sice) 18 (15), Bianchi (Reims) 18 (19); 5—6: Beer (Hertha 
B.S.C.) 16 (17), McDougall (Norwich) 16 (21).

OLANDA (etapa a 14-a) : 
cîteva rezultate: Enschede — 
Telstar 2—1 ; Ajax — E.E.V. 
Eindhoven 2—0 ; Kerkrade — 
Feyenoord 4—2 ; P.S.V. Eind
hoven — F. C. Amsterdam 3-1; 
Clasament : 1. Ajax — 23 p ; 2. 
P.S.V. — 21 p; 3. Enschede — 
20 p.

DE PRETUTINDENI

• La Yaounde, în meciul 
retur al finalei „Cupei cupelor"

țărilor africane, „Tonnerre" 
(Camerun) — „Stella" Abidjan 
(Coasta de Fildeș) 4—1 (2—0). 
In primul joc: 1—0,

0 La Casablanca, în prelimi- 
mariile olimpice : Maroc — Tu
nisia 1—0 (1—0). In turul ur
mător : Maroc — Nigeria.

0 Fostul internațional brazi
lian Didi, a primit oferta de a 
antrena anul viitor o echipă 
din Kuweit. Actualmente, Didi 
este antrenor al clubului Flu- 
minense din Rio de Janeiro.

într-un articol consacrat ra
vagiilor pe care le fac stupefi
antele în rândurile tineretului 
Italian, ziarul „Corriere dello 
Sport" din Roma consemnează 
o serie de măsuri luate pentru 
combaterea cumplitului flagel 
și, în final, ridică problema 
contribuției pe care ar putea 
să o aducă sportul in acest do
meniu.

„Dar sportul ce-ar putea 
face?" — se întreabă ziaru.1. 
„Desigur, destule. E prea ușor 
și frumos ca să opunem ima
ginii tinerilor care au apucat 
pe drumul drogului doar pe cea 
a tinerilor care aleargă peste 
cimpii sau bat mingea. O sală 
de sport, o pistă pot combate 
ți ele acest flagel. Dar este ne
cesar ca sportul să se răspin- 
dească cu aceeași repeziciune 
ca LSD-ul și heroina. In țara 
noastră, după ultimele date, de
primante, numai 2,6% din ita
lieni fac sport. Sintem foarte 
departe de alte țări unde acti
vitatea sportivă preocupă 20°fa 
din cetățenii lor. Dar se spune 
că mentalitatea începe să se 
schimbe. „Cererea" crește în 
fiecare zi, sportul cucerește noi 
familii. Lupta împotriva drogu
lui are, fără îndoială, nevoie și 
de aportul sportului".


