
sesiuni a ac- 
a Marii Adu-

celei de-a doua 
tualei legislaturi 
nări Naționale.

Ora 10,00. In 
ternice ale deputaților și invi- 
taților prezenți in sală, in lo
jile oficiale iau loc tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, tovarășii 
Emil Bodnaraș, Manea Mănescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu, tova
rășii Ștefan Voilec, Emil Bobu, 
Cornel Burtică, Lina Ciobanii, 
Emil Drăgănescu, Janos Faze- 
kas. Petre Lupu, Paul Niculescu, 
Gheorghe Oprea, Gheorghe 
Pană, Ion Pățan, Dumitru Po
pescu, Gheorghe Rădulescu, 
Leonte Răutu, Virgil Trofin, 
Iosif Uglar, Ilie Verdeț, Vasile 
Vilcu.

In sală se află membri su- 
pleanți ai Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R.

La lucrările sesiunii sint 
prezenți numeroși invitați — 
membri ai C.C. al P.C.R., mi
niștri, conducători de instituții 
centrale și organizații obștești, 
reprezentanți ai oamenilor 
muncii, personalități ale vieții 
noastre științifice și artistice, 
ziariști români și corespondenți 
ai presei străine.

Erau de față șefi ai misiu
nilor diplomatice acreditați la 
București.

Lucrările celei de-a doua 
părți a actualei sesiuni au fost 
deschise de tovarășul Nicolae 
Giosan, președintele Marii A- 
dunări Naționale.

La propunerea Biroului Marii 
Adunări Naționale, deputății au 
aprobat completarea ordinei de 
zi a sesiunii și desfășurarea lu
crărilor în următoarea succe
siune :

1. Expunerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu cu privire 
la mărețele realizări ale po
porului român in cincinalul 
1971—1975 și Ia politica externă 
a României pusă in slujba pă
cii și colaborării internaționale.

2. Proiectul de lege pentru 
adoptarea planului național u-

aplauzele pu-

România pe anul 1976.
3. Proiectul de Lege pentru 

adoptarea Bugetului de Stat 
pe anul 1976.

4. Proiectul Legii retribuirii 
muncii in unităfile agricole co
operatiste.

5. Proiectul Legii privind 
creșterea și ameliorarea ani
malelor.

6. Proiectul 
gimul tăierii

7. Proiectul 
Ia producția 
tare.

8. Proiectul 
bilirea normelor privind 
iectarea, construirea și 
dernizarea drumurilor.

9. Proiectele de legi pentru 
aprobarea decretelor cu putere 
de lege emise de Consiliul de 
Stat.

întimpinat cu îndelungi și în
suflețite aplauze a luat cuvintul 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, j 
Republicii Socialiste

Expunerea — transmisă 
direct de posturile noastre 
radio și televiziune — a ___
urmărită cu viu și deosebit in
teres de participanfii Ia sesiu
ne, fiind subliniată în repetate 
rinduri cu vii și puternice a- 
plauze. La încheierea expunerii, 
întreaga asistență a ovaționat 
îndelung.

In cursul după-amiezii au 
inceput dezbaterile.

Au luat cuvintul deputății 
Manea Mănescu, Ion Dincă, 
Florica Tonta, Ion Ursu, Petre 
Constantin, Ștefan Pcterfi, 
Gheorghe Pană, Titus Popovici, 
Ion Ionită, Ștefan Andrei, Ște
fan Mocuța, Eduard Eisenbur- 
ger, Corneliu Velincov, Ion 
Pățan, Mircea Anghel Dan, Ta
mara Dobrin, Radu Voinea, 
Emeric Szabo, Vasile Sechel.

Lucrările sesiunii M.A.N. 
continuă vineri, 19 decembrie.

Legii privind re
animatelor.
Legii cu privire 

bunurilor alimen-

Legii pentru sta- 
pro- 
mo-

I
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Iconc/uz/e după încheierea sezonului international de fotbal:

(ECHIPA NAȚIONALĂ ARE POTENȚIAL DE WC,
IDAR TREBUIE SA FIE FOARTE BINE VALORIFICAT
I
I
I

președintele I 
! România. |

in 
de 

fost I
I
I
I
I
I
I

De azi, in sala Olimpia din Timișoara
I
I

BALCANIADA DE BASCHET FEMININ
0 ATRACTIVA ÎNTRECERE SPORTIVA

PROGRAMUL COMPETIȚIEI
Vineri, ora 18 : România — România tineret, ora 

19.30: Bulgaria — Iugoslavia; simbătă, ora 16,30 : 
România tineret — Iugoslavia, ora 18 : România —’ 
Bulgaria; duminică, ora 16 : România tineret — Bul
garia, ora 17,30: România — Iugoslavia.

I
I
I

Jocul echipei României de la Glasgow, în compania repre
zentativei Scoției, deși fără miză de calificare, a fost așteptat de 
iubitorii fotbalului din tara noastră cu mare interes. Pentru că, 
în funcție de rezultatul obținut, urma să se concluzioneze asu
pra capacității de reprezentare a fotbalului nostru, atit de com
promisă după eșecul cu 0—4 de la Blois, cu echipa olimpică a 
Franței. Măsurile urgente și severe luate după această infringere, 
mobilizarea activului de bază al fotbalului, jucători și antrenori, 
au contribuit ca, în puține zile de pregătire, să se omogenizeze 
o formație remaniată a echipei naționale, dornică de reabilitare. 
Modul cum s-a acționat Ia Glasgow, îndeosebi după pauză, cînd 
a fost obținută și egalarea, a arătat că lotul reprezentativ de fot
bal are resurse și potential de joc, dar că acestea trebuie foarte 
bine valorificate în viitor, cu eliminarea greșelilor de pînă acum. 
Aceasta este concluzia principală după încheierea unui sezon in
ternational controversat al fotbalului nostru, care cheamă în con
tinuare Ia pregătire activă, la 
și tactic, la ordine și disciplină

In continuare, comentariul 
Glasgow :

ridicarea nivelului de joc tehnic 
în fotbalul nostru ! 
trimisului nostru la jocul de

GLASGOW, 18 (prin telefon). 
Echipa noastră națională a ob
ținut, miercuri seara, la Glas
gow un rezultat de palmares 
mai mult decît onorabil, acest 
1—1 cu valoroasa echipă a 
Scoției (după 1—1 pe Wembley, 
cu Anglia, și 0—0 la Cardiff, 
cu Țara Galilor) venind să 
confirme tradiția bunelor evo
luții ale „tricolorilor" în patria 
fotbalului, insula britanică.

Dorința jucătorilor noștri de 
a arăta că rezultatul de la Blois 
trebuie socotit un accident și 
că explicația acelui 0—4 nu
trebuie căutată în domeniul va
lorii fotbalistice intrinsece, fe
lul atent cum a fost pregătit 
acest meci de încheiere a gru
pei a IV-a a preliminariilor 
europene și a anului 
țional 1975, începutul 
noire (care trebuie, 
continuat), intervenția 
lecția și orientarea jocului na
ționalei noastre, toate acestea 
au dus pe Hampden Park la 
o evoluție și un rezultat care 
ne-au satisfăcut. Locul secund 
ocupat finalmente in grupă nu

corespunde, desigur, obiectivu
lui fixat pentru această difici
lă competiție ; dar, inlrecind in 
clasamentul grupei a IV-a pe 
una din finalistele recentului 
turneu final al C.M. (Scotia) și 
tcrminind neînvinsă cele șase 
meciuri susținute, echipa noas
tră ne invită să-i acordăm, în 
continuare, încrederea și spri
jinul cuvenit chiar in perspec
tiva apropiată, a turneului o- 
limpic, și chiar in ciuda unui 
start nereușit. In același timp 
însă, drawul de miercuri seara

CRIȘAN, autorul golului 
Glasgow

dă, din păcate, și mai 
contur regretelor că, de 
calificarea s-a pierdut pe te
ren propriu, în cele două me-

mult 
fapt.

Radu URZICEANU

(Continuare în pag. 2-3)

competi- 
de în- 
desigur, 
în se-

I Un spectacol artistic-sportiv

ȘTAFETA MEDALIILOR OLIMPICE"
in cinstea foștilor și actualilor olimpici, a celor mai 

buni performeri din anul 1975

Cea mai importantă 
competiție Internaționa
lă la care ia parte în 
acest an reprezentativa 
de baschet feminin a 
României se desfășoară 
de azi pînă duminică în 
sala Olimpia din Timi
șoara. Este vorba de 
tradiționalul campionat 
balcanic, aflat la ediția 
a 13-a, la care mai iau 
parte selecționatele Bul
gariei și Iugoslaviei, 
precum și selecționata de 
tineret a țării noastre (în 
afară de concurs). Pe 
lingă desemnarea cam
pioanei balcanice pe a- 
nul in curs, întrecerea 
dă posibilitate celor trei 
echipe naționale să-și 
verifice potențialul (în 
condiții de autentic con
curs) în vederea 
penelor” ce vor avea 
în luna mai a anului 
iilor, în Franța.

Edițiile precedente 
Balcaniadei au marcat 
un sensibil echilibru va-

euro- 
loc 
vi-

ale

loric între cele trei par
ticipante, deși ordinea 
finală a fost aproape 
întotdeauna favorabilă 
sportivelor bulgare, cla
sate de 11 ori pe locul 
1 și o singură dată p« 
poziția secundă. Dar nu 
o dată s-a întimplat o» 
titlul să fie decis în ul
timele secunde, așa cum 
s-a petrecut în 1972, la 
Iași, cînd formația ro
mână a ratat pentru un 
singur coș victoria fina
lă. Oricum, se anunță o 
dispută atractivă și de 
bună calitate, garanție 
pentru realizarea acesto
ra constituind-o faptul că 
fiecare țară este repre
zentată de cel mai valo
ros lot la ora actuală, 
din care nu lipsesc nu
me cu rezonanță în bas
chetul european (Penka 
Stoianova, Penka Meto- 
dieva, Marija Demsar, 
Snejana Mijalkovici, Ilea-

(Continuare in pag. 2-3)

ILIE FLOROIU LA STARTUL
CROSULUI „SAN SILVESTRO"

Alergătorul de fond Ilie Floroiu, campion și re
cordman al țării în cursele de fond, va participa la 
sfirșitul săptămînii la o competiție de cros în Italia, 
la Torino. După o pregătire de cîteva zile el va fi 
prezent în noaptea de Revelion și la tradiționalul 
cros „San Silvestro" de la Sao Paulo, din Brazilia.

Rivale în Divizia A, coechipiere în echipa 
națională, Rodica Golan (aruneînd la coș) 
și Angelica Tita pot contribui în mare mă- 

' la o comportare bună a reprezentativei 
țării noastre.

După cum am mal infor
mat, ca in fiecare an, cei 
mai buni sportivi ai țării — 
medaliați ai Jocurilor Olim
pice, campioni mondiali și 
europeni — vor fi prezenți 
în marea sală a Palatului 
sporturilor 
spectacolul 
dat în cinstea lor. îi vom re
vedea, așadar, pe medaliații 
cu aur la diferite întreceri 
olimpice, mondiale și euro
pene, Nicolae Linca, Du
mitru Pirvulescu, Mihaela 
Peneș, Ștefan Petrescu, Ele
na Leușteanu, Maria Vicol. 
Vor fi prezenți, de asemenea, 
performerii acestui an, 
Nadia Comăneci, Simion Cu- 
țov și alți mari sportivi.

Intitulat „Ștafeta meda
liilor olimpice", spectacolul 
cultural-sportiv este organi
zat de ~ 
pentru 
Spori, 
Român 
pal pentru Educație Fizică 
și Sport București, în cola-

și culturii la 
artistic-sportiv

Consiliul Național 
Educație Fizică și 
Comitetul Olimpic 

și Consiliul Munici-

borare cu Asociația oameni
lor de artă din instituțiile 
teatrale și muzicale din ta
ra noastră.

Spectacolul cultural-spor
tiv este programat luni 22 
decembrie, la ora 17, la Pa
latul sporturilor și culturii. 
Spectacolul, care marchează 
încheierea unui an rodnic 
în performanțe sportive, are 
asigurat un frumos și bogat 
program artistic-sportiv la 
care își vor da concursul 
cunoscuți artiști și cîntăreți 
de muzică ușoară, membrii 
ansamblului 
U.T.C. și ai 
gimnastică 
I.E.F.S. Pe 
două scene 
Palatului sporturilor și 
turii vor mai evolua, într-o 
repriză de gimnastică de
monstrativă, multipla cam
pioană europeană Nadia 
Comăneci și colegele ei de 
școală și de gimnastică din 
orașul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej.

folcloric al 
ansamblului de 

artistică 
una din 

montate în

al 
cele 
sala 
cul-
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PROGRESUL BUCUREȘTI CAMPIOANA
A ȚARII LA TENIS DE MASA

CRAIOVA, 18 (prin telefon). Sala 
ie sport a Institutului agronomic 
din localitate a găzduit joi după- 
amiază derbyul campionatului re
publican de tenis de masă pentru 
echipe masculine, dintre formațiile 
Universitatea Craiova și Progresul 
București.

Deși în primele întîlniri jucătorii 
bucureșteni s-au impus ajungînd 
să conducă cu 4—1, următoarele 
meciuri au fost deosebit de dîrze, 
ambele formații aruneînd în luptă 
toate resursele de care dispuneau. 
Fiecare echipă a avut cite un spor
tiv în mare vervă : Ștefan Moraru 
la bucureșteni. Marin Firănescu la 
craioveni. Dar, în timp ce Moraru 
a cîștigat toate cele 4 întîlniri pe 
care le avea de susținut la sim
plu, Firănescu s-a văzut nevoit să 
rămînă cu numai 3 victorii, ce- 
dînd-o pe a patra lui... Moraru. 
Foarte spectaculoasă a fost și în-

tîlnirea de dublu. In care succesul 
a fost de partea perechii bucu- 
reștene.

Progresul a clștigat cu 9—8 a- 
ceastă dificilă întîlnire, încheind 
neînvinsă campionatul și obțintad 
astfel al doilea titlu republican.

Iată rezultatele obținute de ele
vii antrenorului Nicolae Angeles- 
cu : Ștefan Moraru : cu Bobocică 
2—o, cu Danielis 2—o, cu Gh. Teo
dor 2—1, cu Firănescu 2—1 ; Aurel 
Ovanez : cu Gh. Teodor 2—0 (1),
cu Bobocică 0—2. cu Danielis 2—0, 
cu Firănescu ' " ~ ■ - - -
chian : cu Gh. 
nielis 2—0, cu 
Firănescu 0—2 
Firănescu o—2, 
cu Bobocică 0—2, cu Danielis 1—2 ; 
la dublu : Moraru, Ovanez —" Fi
rănescu. Gh. Teodor 2—1.

1—2 ; Sergiu Lu- 
Teodor 2—o, cu Da- 
Bobocică 0—2, cu 

; Sorin Cauri : cu 
cu Gh. Teodor 1—2,

Horia ALEXANDRESCU
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SĂRBĂTOARE SPORTIVĂ LA „FLACĂRA ROȘIEu BO
V

£ A fost o mică și 
£ frumoasă sărbătoare la 
£ care toți partidpanții 
£ afla ti în sală — tineri, 
£ adulți, ba chiar oa- 
£ meni mai în vîrstă — 
( erau prietena ai spor- 
> tului. O festivitate, or- 
( ganizată de către aso- 
£ eiația sportivă „Flacă- 
£ ra roșie" (a întreprin- 
£ derii de pielărie și în- 
: călțăminte purtînd a- 
£ celași nume), cu un 
I- caracter de bilanț 
£ sportiv. „Am dorit — 
J- spunea tov. Ileana 
£ Ciobanu, președinta 
£ aomitetului de sindi- 
£ cat —. sa inatnte de 
£ sfirsitul acestei luni să 
£ ne adunăm pentru a 
£ evidenția pe cel care 
£ în 1975. indeplinin-

du-si cu succes sarci
nile profesionale, au 
contribuit la răspindi- 
rea sportului in fabri
ca noastră. Pe toii a- 
eestia vrem sâ-i feli
cităm astăzi, sd le o- 
ferlm 
cupe..

Sute de persoane a- 
flate în sala de fes
tivități, femei sau băr
bați — muncitori in 
secțiile tăbăcărie mi
nerală și vegetală, me
canic șef, articole teh
nice ș.a. — au aplau
dat pe cei care au pri
mit diplome pentru ac- 
yvitatea 
șprijinul 
«portului : 
gul Ilie 
«crimerei

diplome si

depusă în 
răspîndirii 
mcrceolo- 

Ene (tată) 
Ana Ene)

Dorin Pora — șeful 
secției tăbăcărie mine
rală, Alexandrina Stă- 
nescu — maistru arti
cole tehnice, și alții. 
Apoi, 35 de persoane 
au primit insigna „A- 
micii drumeției" iar 
albi--. 420 diplomele cu
venite celor care si-au 
trecut toate normele 
Complexului „Sport si 
sănătate". Erau printre 
aceștia Teodor Palea
— instalator, cu cele 
mai bune performan
țe, Ana Popa și Mi- 
haela Ștefan — mași
niste, Constantin Jia- 
nu ți Panel Păvăloiu
— tăbăeari, lonifă Mi- 
halache — electrician. 
Pentru toți aceștia a 
urmat un spectacol

frumos, din care n-au 
lipsit muzica (a cîntat 
pentru iubitorii spor
tului muncitoarea ma- 
rochineră 
Ciubotaru), 
populare și 
„recital" de 
că modernă 
de fetițele lucrătorilor.

A fost o festivitate 
reușită care a dovedit 
că la „Flacăra roșie” 
se pune mare preț pe 
dezvoltarea fizică ar
monioasă a colectivu
lui de aici, pe sănă
tatea și creșterea ca
pacității de muncă a 
membrilor săi.

Maridca 
dansurile 
chiar un 
gimnasti- 

sus ținut

Modesto FERRARINI

Tirul de sală tșl va disputa 
sîmbâtă și duminică, la poligonul 
Dinamo din Capitală, finalele 
campionatelor naționale pe 1975. 
La întreceri se vor alinia peste 
160 de țintași (seniori, senioare, 
juniori și junioare) care In con
cursurile anterioare au reușit să 
îndeplinească haremurile de par
ticipare fixate de federație. Ma
joritatea competitorilor vor fi 
din cluburile bucureștene — 105 
sportivi — iar restul din Brașov, 
Iași, Cluj-Napoca, Arad, Focșani, 
Bacău, Oradea și Ploiești. Titlu
rile de campioni ai tării se vor 
acorda la pușcă și pistol, indivi
dual și pe echipe.

întrecerile vor fi, sperăm, Inte
resante, întrucît finaliștii sint sti
mulați în disputa lor nu numai 
de cucerirea titlurilor de cei mai 
buni trăgători pe anul în curs, ci 
șl de faptul că finalele constituie 
și o preselecție pentru alcătuirea 
loturilor care ne vor reprezenta 
la C. E. de sală din 19—23 fe
bruarie, la Paris. în plus, noua 
sală de tir din parcul sportiv 
Dinamo oferă condiții excelente 
de tragere Ia aceste dificile probe

(amintim doar că pe minuscula 
țintă de la probele de pușcă „de
carul” este un punct de mărimea 
unei urme lăsate de vîrful unui 
creion... bine ascuțit).

Actualii campioni ai țării 
sînt, la pușcă : Veronica Tripșa 
(Dinamo) — ia senioare. Șt. Ca
ban (Dinamo) — la seniori, Eva 
Olah (Activul Brașov) — la ju
nioare și A. Dumitriu (Activu) 
Brașov) — la juniori. La pistol : 
Anișoara Matei (Dinamo) — la 
senioare, I. Corneliu (Steaua) — 
la seniori, Corina Moldovan 
(U.T.A.) — Ia junioare și V. Măr
gărita (Olimpia Buc.) — la juniori.

SlMBĂTĂ, IN SALA DINAMO
lUn^fUL FINAL AL DIVIZIEI

DE LUPTE GRECO-ROMANE

CLASAMENTUL FINAL
al campionatului

masculin de șah
Ultimele rezultate : Ghlteseu — 

Ott 1—4, Ungureanu — Cheșcă
1— 0, Valsman — Ghindă si Urzică 
— nijm remize.

1. V. Ciocâltea (I.T.B.) 13 puncte,
2— 4. C. Panos (Petrolul Ploiești), 
Th. Ghlteseu (Electronica Bucu
rești), E. Ungureanu (Mureșul Tg. 
Mureș) 11, 5—6. C. Radovici (C.S.U. 
Brașov), M. Pavlov (LT.B.) lO'/i, 
7—4. C. Botez (I.T.B.), V. Stoica 
(Universitatea București) 10, 9—11. 
Gh. Mitltelu (Portul Constanța), M. 
Ghindă (Universitatea). A. Urzică 
(Politehnica București) O’/x. 12—14. 
C. Butnarii (Petrolul Ploiești), Em. 
Belcher (Electronica). N. Illjin 
(Medicina Timișoara) 3,15. V. Vals
man (Medicina Iași) 7*/j, 16. P. 
Voiculescu (Locomotiva București) 
7, 17. Al. Kertesz (Rapid Arad) 
t'/i, 13. W. Ott (Spartae București) 
B‘A, 19. Al. Cheșcă (C.S.U. Con
strucții București) 5 p.

(La punctaj egal, ordinea a fost 
dată după coeficienții Sonneborn- 
Berger).

LA PATINAJ ARTISTIC

SCHIMBUL 
DE MÎINE, 

O PROBLEMĂ!
Am asistat la întrecerile o- 

cazionate de campionatele mu
nicipale de patinaj artistic re
zervate juniorilor și copiilor 
bucutreșteni și ni se pare o- 
portun să semnalăm un fapt pe 
care-1 considerăm de-a dreptul 
alarmant :' în afară de catego
ria copii I — fete, în care pe 
lista de înscrieri au figurat... 
4 sportive, la restul categoriilor 
numărul concurenților nu a de
pășit cifra limită de 3 (la ju
niori I nefiind înscriși nici mă
car trei competitori, conform 
regulamentului general al com
petițiilor republicane de patinaj 
categoria respectivă a fost 
scoasă din programul campio
natelor) .

Veți fi tentați, poate, să cre
deți că antrenorii bucureșteni 
au înscris în concurs doar pe 
sportivii cei mai bine pregătiți, 
selecționați din marea masă a 
patinatorilor de care răspund. 
Nicidecum ! Realitatea este că 
noua generație a patinajului ar
tistic bucureștean se rezumă 
cam la cei cîțiva sportivi pe 
care i-am văzut evoluînd la 
campionatele municipale. Deci, 
concurenți puțini și, în plus, 
slab pregătiți. La figurile de 
școală, în aprecierile arbitrilor 
am întîlnit multe note de UNU 
Și, ..după cum ne-au declarat 
unii dintre oficiali, la o parte 
din sportivi chiar nota 1 a fost 
acordată cu îngăduință 1

Iată o stare de fapt care ar 
trebui să formeze obiectul unei 
foarte serioase analize din par
tea organelor de resort acum 
cînd, după părerea noastră, lu
crurile se mai pot remedia. 
Dăm, în încheiere, numele cam
pionilor municipiului București 
la patinaj artistic. Junioare I : 
Tereza Neneu (Șc. sp. 2) ; ju
nioare II : Cristina Gațca (Șc. 
sp. 2) ; juniori II ; AI. Anghel 
(Șc. sp. 2) ; copii I — fete : 
Viorica Nicu (CI. sp. șc.) ; copii 
II — băieți : T. Suciu (CI. sp. 
șc.) : copii II — fete : Daniela 
Elefterescu (CI. sp. șc.) ; copii 
II — băieți ; R. Haimovici (CI. 
sp. șc.).

Gheorghe ȘTEFANESCU

„IEPURII*1 ZĂPEZII S-AU AȘTERNUT PE FUGA
Aspecte din pregătirile schiorilor fondiști

Obiectivele de performanță 
ale schiorilor noștri fondiști sînt 
superioare celor din iernile 
precedente, aspect din care de
curge o mai mare responsabi
litate pentru sportivi și antre
nori, precum și un volum su
perior de efort planificat și 
realizat, în această idee a în
ceput noua etapă de pregătire 
a „iepurilor" zăpezii, schiorii 
fondiști.

La Poiana Brașov este „car
tierul general" al activității. 
Fondiștii și biatloniștii de la 
A.S.A. s-au instalat, ea de o- 
bicei, la „Stejeriș”, în vecină
tatea pîrtiilor și a poligonului 
de tragere. V. Fontana, I. Mirza, 
V. Dihoi, C. Drăghici, E. Cer
cel, I. Pelin, Gh. Cimpoia și 
alții parcurg zilnic kilometri de 
alergare dozată individual de 
antrenorii C. Enache și I. Cim- 
poia. Lotul este valoros, omo
gen și sînt investite mari spe
ranțe în „noul val" legitimat în 
toamnă, din care remarcăm pe 
N. Solovăstru, T. Pelin, I. Theis 
etc. Dinamoviștii sînt grupați 
la Poiana Ursului, de unde an
trenorii Marcela Leampă (fond) 
și Ș. Stăiculescu (biatlon) con-

duc pregătirile lotului întregit 
după întoarcerea unor compo- 
nenți ai reprezentativelor na
ționale care au fost la pregă
tire timpurie pe zăpadă în Po
lonia și U.R.S.S. Concurența 
sportivă dintre A.S.A. și Di
namo se anunță de bun augur, 
emulația sporind considerabil 
cantitatea și intensitatea pre
gătirilor. Se fac antrenamente 
zilnic, unele însumînd între 30 
și 45 km de alergare. Lotul In
stitutului pedagogic Oradea, 
condus de conf. univ. C. Mușat, 
dă o confirmare viguroasă con
cepției ameliorate de pregă
tire. Prin componența echipei 
(Iuliana Demeter, I. Gall, G. 
Gego, G. Vilmoș, D. Soiu, N. 
Sfetea. St Ura) și seriozitatea 
pregătirii formația demonstrează 
că titlul național cucerit în pri
măvară de Iuliana Demeter n-a 
fost o intîmplare și că obiec
tivele propuse în actualul se
zon nu sînt hazardate. Lotul 
Steagul roșu are în antrenorul 
Moise Crăciun catalizatorul vic
toriilor sale cu echipele de ju
niori. Găsind soluțiile psiholo
gice optime de mobilizare a 
concurenților, cantități potrivite

Balcaniada de baschet feminin
(Urmare din pag. 1)

na Gugiu, Suzana Pîrșu $41.). 
tntr-o convorbire telefonică 

avută ieri dimineață cu antre
norul principal Grigore Costes- 
cu, acesta ne-a declarat că 
,,Toate cele 12 componente ale 
lotului de senioare manifestă o 
bună dispoziție de joc și sînt 
animate de dorința de a avea 
o comportare cit mai bună la 
această prestigioasă dispută 
sportivă".

LOTURILE PARTICIPANTELOR
BULGARIA (între paranteze, 

talia): Penka Stoianova (1,83). Vio
leta Novkova (1.93), Gheorghina 
Skarlatova (1,82), Krasimlra Bog
danova (1.81). Snejana Mihailova 
(1,76), Petkana Makaveeva (1,74), 
Elena Petrova (1,60), Maria Stoia
nova (1,76), Penka Metodieva (1,67). 
Todorka Nikolova (1,70). Krasimi- 
ra Ghiurova (1.63), Daniela Stame
nova (1.73). Antrenori : I. Gălăbov 
și Gh. Nacev.

IUGOSLAVIA : Vera Djurasko- 
vicl (1,73). Gordana Janjici (1,72), 
Vukica Mitici (1,70), Velinka Bosn- 
jak (1,75), Snezana Mijalkovici 
(1,72), Maja Mavrovici (1,84). Ma- 
rija Demsar (1,73).. Nevenka Ta- 
bakovici (1.83), Snezana Boskovici 
(1,87). Marijana Busljeta (1,84), So-

fija Pekici (1,83), Slavica Sreteno- 
vici (1,89). Antrenori : B. Cenici 
și AL Stanimirovici.

ROMANIA î Ileana Giugiu — că- 
pitana echipei (1,71), Suzana Pîrșu
(1.70) , Eugenia Salcu (1,73), An
gelica Tita (1.80), Liliana Rădu- 
lescu (1,79), Ștcfania Giurea (1,90), 
Eleana Portik (1.82), Diana Mihalik 
(1,73). Rodica Golan (1,84). Gheor- 
?hița Bolovan (1,86), Maria Simio- 
nescu (1.70), Ana Aszalos (1,75). 
Antrenori : Gr. Costescu și N. Mar
tin.

ROMANIA TINERET : Elena O- 
priciu (1,85), Ilona Chtaval (1,80), 
Mariana Sandu (1,84), Alexandri
na Tomescu (1,72). Stela Cemat 
(1,78), Viorica Moraru (1,80), Irina 
Szekely (1.69), Mariana Merca
(1.71) , Florentina Căprița (1,65), 
Ana Iatan (1,80). Corina Colțescu 
(1,84), Cristina Mareș (1,68), Lucia 
Grecu (1,83). Antrenori : Tr. Con- 
stantinescu și L. Bachner.

PALMARESUL EDIȚIILOR 
PRECEDENTE

BULGARIA : de 11 ori pe locul 
1 (ultima dată în 1974, la Bacika 
Topola). 1 dată pe locul 2.

IUGOSLAVIA : 1 dată pe locul 1 
(în 1971, la Sarajevo), de 5 ori pe 
locul 2. de 6 ori pe locul 3.

ROMANIA ; de 6 ori pe locul 2, 
de 6 ori pe locul 3.

Clasamentul ultimei ediții : 1.
Bulgaria, 2. Iugoslavia. 3. România.

de efort, înțelegere și sprijin 
material și organizatoric, Stea
gul roșu, după ce a promovat 
o promoție la Dinamo și 
A.S.A., rămîne una din cele 
mai puternice pepiniere de per
formanță și o valoare de prim 
ordin în ierarhia juniorilor. 
D. Mocanu, I. Cosiea, V. A- 
posiu, D. Crivăț, I. Olteanu, 
D. Mazăre sint nume noi, de 
autentice talente. Echipa Trac
torul își lărgește aria de per
formanță înscriind, pe lingă tra
diția valorică a echipei femi
nine (Lucia Barabaț, Rodica 
Clinei, Elena Tîșcă, Lucia 
Benga), nume noi de perspec
tivă pentru fondul și biatlonul 
masculin : F. Perciog, 8. Ru- 
căreanu, M. Sioian, E. Bașa.

La Predeal, pe pîrtiile din 
Poliștoacă, fondiștii de la 
I.E.F.S. șlefuiesc sub conduce
rea prof. C. Arghiropol, I. 
Dudu și Gh. Cioacă luciul vi
itoarelor medalii de juniori. 
Șansele ar fi fost — credem 
— și mai mari dacă s-ar fi res
pectat promisiunea trasării u- 
nor pîrtii noi (mai dificile și 
„regulamentare") spre „Trei 
brazi" și „Fitifoiu".

Sinăienii. conduși de antre
norul N. Burchi, au urcat cu 
mic cu mare în Poiana Stînii. 
Sint cîteva nume care rețin a- 
tenția : frații Gh. și I. Pău- 
nescu, C. Ioniță, D. Clinei, I. 
Staicu, C. Potraonchen și alții. 
C. S. Sinaia are tradiție, ca și 
forța și competența de a în
cerca să întoarcă în favoarea 
sa ierarhii la fond și biatlon 
instalate de prea multă vreme 
la Brașov.

Concursurile bat la ușă. Aș
teptăm cu emoție și speranțe 
semnele unei recolte bogate.

La stilul greco-romane au 
obținut calificarea în turneul fi
nal următoarele echipe : CRI- 
ȘUL ORADEA (cîștigătoarea se
riei I), DINAMO. STEAUA. 
ALUMINIU SLATINA, C.S.M. 
PITEȘTI (primele patru clasate 
din cea mai puternică grupă 
valorică — seria a Il-a) și FA
RUL CONSTANTA (prima cla
sată în seria a III-a). Nu vor 
mai activa în prima Divizie : 
Mureșul Tg. Mureș (ultima cla
sată în seria I), C.S.O. Cîmpu- 
lung Muscel (seria a Il-a) și 
Unirea Focșani (seria a III-a).

La lupte libere au obținut 
calificarea în turneul final eîte 
două formații din fiecare serie: 
DINAMO BRAȘOV și C.F.R. 
TIMIȘOARA (seria I), STEA
GUL ROȘU BRAȘOV ți C. S. 
TÎRGOVIȘTE (seria a Il-a), 
STEAUA și I.C.H. HIDROTEH
NICA 
III-a). 
vizie : 
A.S.A.

CONSTANTA (seria a 
Au retrogradat din Di- 
Rapid Arad (seria I). 
Oradea (seria a Il-a) și 

Petrolul Ploiești (seria a III-a). 
Conform celor stabilite, ini

țial, turneul final la ambele 
stiluri se va disputa la Bucu
rești, dar programul a suferit 
unele modificări. Cele mai bune 
formații de greco-romane își 
vor disputa titlul de campioană 
la sfîrșitul acestei 
(sîmbătă 
Dinamo, 
bere vor 
marți și 
sală.

Prima reuniune a luptătorilor 
de la greco-romane va începe 
sîmbătă după-amiază, de la 
ora 16. Duminică concursul în
cepe la ora 10 și continuă pînă 
Ia disputarea tuturor partidelor.

săntămîni 
și duminică), în sala 
iar întrecerile de li- 
avea loc în zilele do 
miercuri, în aceeași

DIN TOATE SPORTURILE
ATLETISM CEA OEA23-AE-D|ȚIE A * CUPEI 
GLORIA** LA MARȘ organlzotd In Ca
pitala, o otras la start peste 250 de 
concurent! de Io cluburile Dinamo, 
PTT, Olimpia, Viitorul și Grupul șco
lar Pipera. La cele patru probe din 
concurs — începători (3 km). Juniori 
mici (5 km), juniori mari și seniori 
(10 km) — primele locuri ou fost ocu
pate de Marin Popescu (Dinamo) — 
începători, Nicolae Teodor (Olimpia) 
— Juniori II; Gh. Uceanu (Viitorul) — 
Juniori I; Mirceo Mihăilă (Dinamo). 
«Cupa Gloria" a fost decernată Gru- 
puluf școlar Pipera O notă bună or
ganizatorilor : comisia de atletism a 
Sectorului 2 și președintelui acesteia, 
profesorul Ion Odabasian, în vîrstd 
de 70 de ani» nelipsit de la nici una 
din ediții
MANnRAI T,N|ND SEAMA DE
HANDbAl NECESITATEA refa
cerii jucătoarelor care au evoluat lo

campionatul mondial, F.R.H. o decis 
reprogramoreo turneelor din cadrul 
campionatului feminin. Divizia A. Ele 
se vor desfășura după următorul pro
gram : 14—16 ianuarie 1976, la Bra
șov, 25—28 ianuarie, la București, 
5—8 februarie, la Baia Mare, și 
13—15 februarie, Io Timișoara. • 
DIVIZIONARELE A își continuo pre
gătirile în vederea reluării campiona
tului. La Bacău a avut loc un tur
neu feminin dotat cu «Cupa Știința**. 
La sfîrșitul întrecerilor trofeul pus în 
loc a revenit echipei Rapid București, 
neînvinsă. Pe locurile următoare s-au 
clasat în ordine : Textile Buhuși, Con
fecție șl Științe Bacău • MINAUR 
BAIA MARE continuă serie întîlnirilor 
□ micule Handboliști’ baimărenl au 
evoluat miercur» în compania formo- 
țier Dinamo Brașov, pe care au în
vins-o cu 31—29 (13—14). • SALA
SPORTURILOR DIN BRAȘOV GĂZDU
IEȘTE DE MfINE un turneu, masculi*

Mihai BARA

Prin amabilitatea Serviciului preve
deri de scurtă durată din cadrul In
stitutului meteorologic. Informăm pe 
amatorii de schi asupra grosimii stra
tului de zăpadă in centrele montane :
PREDEAL 29 cm
SINAIA — cota 1 500 2 cm
Vf. OMUL 21 cm
PĂLTINIȘ (Sibiu) 7 cm
FUNDATA 14 cm
SEMENIC 11 cm
CEAHLĂU (Toaco) 35 cm
BĂI$OARA 13 cm
RARÂU 17 cm
ȚARCU 6 cm
LĂCAUȚI 6 cm

yl feminin, dotat cu „Cupa Brașov*. 
La întreceri, care vor avea loc «îm
băta de la 8,30 și 16, duminică de 
Io 8,30, și-au anunțat participarea e- 
chipele Voința Odorhei, Textila Bu
huși, Nitramonia Făgăraș, Rulmentul 
Brașov, H. C. Minaur Baia Mare, Po
litehnica Timișoara, C.S.M. Borzești șl 
Dinamo Brașov.

FINALA CAMPIONATU
LUI republican al ju

niorilor șl concursul republican al co
piilor Io patinaj artistic au fost pro
gramate pentru zilele de 8—11 Ia
nuarie 1976 la București. La aceste 
întreceri vor putea participa numai 
patinatorii și patinatoarele care au luat 
startul și s-au clasat în etapa muni
cipală sau județeană a respectivului 
campional și concurs.

SĂRITURI IN APA ’^BURILOR”, 
competiție Io pare iau parte cel mal 
buni săritori din Sibiu, Oradea. Cluj- 
Nopoco și București se dispută sîmbăti 
șl duminică in bazinul din Cluj-No 
poca.
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REGULAMENTUL
POATE FI

Turneul final al „Cupei F. R. 
Box" ne-a prilejuit cîteva con
statări utile. Cele patru echipe 
finaliste — și sîntem siguri că 
nu greșim dacă le alăturăm și 
alte formații, ca Rapid Bucu
rești, Box Club Brăila, Metalul 
București sau U. M. Timișoara
— au demonstrat o capacitate 
competițională crescută în for
mula „pe echipe". Este vorba 
aici pe de o parte de un spor 
de valoare individuală, dar mai 
ales de cultivarea perseverentă 
a spiritului de echipă. întrece
rea aceasta care — spre deose
bire de campionatul individual
— pune față în față colectivi
tăți pugilistice a stimulat în 
cadrul secțiilor de box căutarea 
cu insistență nu a elementelor 
ajunse întîmplător în pragul 
sălii de antrenamente, ci cu 
deosebire a acelora de care for
mația duce lipsă, în vederea 
realizării unei omogenități ne
cesare într-o probă pe echipe.

Farul Constanța, pentru a 
treia oară cîștigătoare a tro
feului, are fără îndoială un lot 
valoros, echilibrat Ia un anumit 
nivel de performanță, rodat în 
dese turnee pe echipe. Ceea ce 
ne-a impresionat cel mai mult 
la formația de pe litoral, mai 
ales sîmbătă seara, a fost e- 
xemplara disciplină tactică : 
poate cu excepția lui Iuseim 
Memet și a lui Mișu Banu, toți 
ceilalți au urmat întocmai în
drumările „de la colț", abordînd 
lupta cu o concepție strategică 
bine formulată și adaptînd-c — 
potrivit indicațiilor antrenorului
— în funcție de desfășurarea 
partidei Cu toate aceste apre
cieri pozitive, nu ne putem ab
ține a semnala constănțenilor 
o imprudentă împietrire în for
mație -. sînt destui cei ce de 
3—4 ani fac parte din echipă
— ceea ce nu dă suficiente ga
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punct de 
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ECHIPA NAȚIONALASI LACRIMILE FETELOR
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n-am 
echi- 
echi- 
cind

aseme- 
nbătă să 
! bucurie 
lavio — 
londială !

rit al noii campioane mon
diale nu cred că e un joc 
categoric mai bun decît al 
celorlalte, ci un moral, un 
echilibru nervos de o calitate 
superioară. Nu cred că supăr 
tovarășele noastre de muncă, 
luptă și chiar viață — dacă 
scriu că sportul ia femei e 
altfel decît la bărbați și ține 
de alte imponderabile, hand
balul feminin — așa cum se 
joacă azi — fiind cel mai 
convingător în a ne-o de
monstra.

In lumina acestor rezultate 
pe cît de strînse pe atît de 
abracadabrante (cehoslova
cele egale cu iugoslavele ! 
sovieticele pierzind titlul în
vinse de echipa maghiară ! 
echipa maghiară cîștigînd la 
noi cu o enormă șansă I e- 
chipa R.D.G. egală cu cea 

și abia în- 
lugoslavia 
serie, a 

ușor de 
din

I
I
I
I

îi nu am 
dial ! Și 
și m-am 
umai fe- 
celelalte 
mamele 

s apele... 
înțelepți 
bal, un 
n-a mai 
să vadă 
u lugo- 

i schieze 
de mult 
antrenor 
s să nu 
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nebunii- 
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sovietică 
vingind 
care, în 
dispus 
handbalistele 
R. P. Ungară !) 
în aceste condiții 
foarte greu de a- 
nalizat fiindcă facto
rul moral întunecă 

mereu aprecierile tehnice și 
ierarhia exactă de valori, 
cred că echipa noastră, in
tr-adevăr inimoasă, a dove
dit că posedă jucătoare ad
mirabile, de clasă, deficitore 
însă în două domenii capi
tale : fermitatea apărării și 
varietatea atacului. Prea pu
ține scheme tactice surprin
zătoare și irezistibile. Prea 
puțină viclenie la cît talent 
și energie se cheltuiesc ge
neros în joc. Astea toate — 
în ofaro acelei probleme de 
prim-ordin care este labilita
tea nervoasă, cu specificul ei 
feminin, care, fie vorba între 
noi, nu mai ține de noi, ci 
de un mister străin minții 
noastre de bărbați-comenta- 
tori.

Firește că n-avem de ce fi 
pesimiști, defetiști cu hand
balul nostru feminin. Aș mer
ge mai departe și aș spune : 
o, dac-am avea și în alte 
sporturi și mai ales într-unul 
care-l știm noi, asemenea 
probleme la nivel mondial ! I
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pei F. R. Box" participă 16 for
mații, împărțite in patru grupe 
de cîte patru echipe care se în- 
tîlnesc între ele tur-retur pen
tru a stabili cîștigătoarea. Pri
ma clasată din fiecare grupă se 
califică în turneul final. Aces
tor formații regulamentul ar 
trebui să le permită să-și întă
rească efectivul cu 3, cel mult 
4, boxeri selecționați din 
rîndul echipelor (învinse) din 
grupa pe care ele o reprezintă. 
Și astfel, o serie de pugiliști 
valoroși existenți în secții ce 
nu pot alcătui o formație care 
să reușească să se califice în 
turneul final, n-ar mai fi obli
gați să absenteze de la ultimele 
gale ale „Cupei F.R. Box". Fi
rește, în aceste condiții, între
cerile finale ale celei mai mari 
competiții pe echipe ar ciștiga 
mult în valoare.

De asemenea, constatînd i- 
nactivitatea unor tineri boxeri 
de la marile cluburi, apreciem 
că ar fi foarte bine dacă fede
rația le-ar permite să evolueze 
in cadrul „Cupei F. R. Box" 
sub culorile cluburilor sau aso
ciațiilor care i-au crescut. Ast
fel, Ii s-ar asigura un program 
competițional corespunzător 
(mulți dintre ei susțin un nu
măr extrem de redus de me
ciuri), care să le stimuleze pre
gătirea și, deci, progresul, iar 
pc de altă parte, nivelul gene
ral al competiției ar fi evident 
mai ridicat. Ar fi necesară, 
concomitent, o mai atentă pro
gramare a competiției, pentru ca 
suprapunerile de termene cu 
perioadele de pregătire a lotu
rilor reprezentative să nu stân
jenească desfășurarea întrecerii, 
așa cum din păcate s-a întîm- 
plat de astă dată, implicînd a- 
bandonuri sau absențe regreta
bile.

Victor BĂNCIULESCU
Mihai TRANCÂ
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riuri egale realizate în com
pania celor mai puternici ad
versari, echipele Spaniei și Sco
ției.

Deși fără miză directă, me
ciul cu Scoția n-a fost deloc 
facil. Din start ne-am dat sea
ma că elevii lui Willy Ormond 
merg hotărît la cîștig, ei ata- 
cînd cu insistentă și vigoare 
tipic britanice. Primele 45 
minute au aparținut — ca 
minare teritorială, număr 
șuturi la poartă și situații 
gol — echipei gazdă, dar ideea 
tactică a lui Drăgușin, adecva
tă acestui joc în deplasare, a 
dat roade. Așezarea iui Boliini 
(un jucător, credem, definitiv 
cîștigat pentru lotul A) în mij
locul liniei mediane, pe o po
ziție mai retrasă, de „închiză
tor" în fața fundașilor centrali, 
a întărit defensiva în sectorul 
central, adică tocmai acolo un
de pericolul prezumat era mai 
mare, din cauza jocului cu cen
trări înalte al scoțienilor. De 
altfel, mureșeanul și cei doi 
fundași centrali, Sătmăreanu II 
și G. Sandu, aveau să fie pînă 
la urmă unii dintre cei mai 
buni jucători ai echipei noas
tre. La mijlocul terenului, cu 
lateralii Romilă (de asemenea, 
un debut promițător) și Dinu 
(mult mai disciplinat în joc și 
abil în declanșarea contra
atacurilor, una din pasele sale 
lungi ducînd la marcarea golu
lui egalizator), echipa României 
a contat în măsură însemnată 
și pe aportul lui Lucescu. în 
aceste condiții, atacul poziționa) 
clasic a fost sacrificat în re
priza întîi în favoarea încer
cărilor de surprindere a adver
sarului prin acțiuni individu
ale (foarte insistent Iordănescu) 
sau baloane care îl căutau pe 
Dudu Georgescu, ceea ce a dat 
partidei aspectul de dominare 
în favoarea Scoției. Cu toate 
acestea, golul a fost primit nu 
din acțiune, din găsirea unei 
fisuri în compartimentul nos
tru defensiv, ci dintr-o lovitu
ră liberă pe lingă un zid prea 
îngust, de numai trei oameni, 
o mai veche lacună a echipei 
României.

După pauză, meciul a fost 
la fel de îndîrjit, dar, în a- 
celași timp, mai echilibrat. E- 
chipa Scoției a atacat susținut, 
* - de labilitatea avan-

numai un gol, te- 
s-a dovedit de fapt 
Echipa României a 
mult și mai bine.

temindu-se 
tajului de 
mere care 
justificată, 
pasat mai 
nu s-a mai grăbit în atac, ju
cătorii din față au păstrat mai 
mult balonul în posesia 
Ormond a simțit nevoia 
întărească atacul pentru 
nerea unui gol, care să 
capăt incertitudinii asupra 
victorii mult dorite și pe___ ,
în zilele precedente, presa i-o 
cerea cu insistență. El i-a in
trodus pe cunoscuții Lorimer 
și McDougall, dar — conco
mitent — a crescut și preocu
parea ofensivă a echipei noas
tre. răsplătită prin golul din 
min. 73, atît de neașteptat de 
gazde, dar atît de rapid incit 
televiziunea britanică nu l-a în
registrat ! Din acest moment, 
de la 1—1, am asistat la un 
joc foarte aspru, de mare an
gajament, în care echipa ro
mână a făcut dovada unei pu
teri de luptă pe care aproape 
că nu i-o puteam bănui în 
acest final de sezon aglomerat, 
dar oare își găsește explicația 
atît în marea ambiție și dă
ruire a jucătorilor, cît și în 
pregătirea cu grijă a meciului 
de miercuri seara. Cîteva cu
vinte acum despre comporta
rea jucătorilor, fără pretenția 
unei analize complete. Răduca- 
nu, preferat în ultimul moment 
lui loniță, pentru condițiile jo
cului tipic britanic cu mingi 
înalte, a scos două-trei baloa
ne grele și, prin prezența sa 
în poartă, a dat încredere e- 
chipei. Cheran a jucat ca tot
deauna bine la echipa națio-

lor, 
să-și 
obți- 
pună 
unei 
care,

LOTO-PRONOSPORT

EXTRAGEREA
ria 1 ;

a 1.015 lei ; 
lei ; cat. 6 :

1 : 9.077 lei.

CÎȘTIGURILE 
TRAGERII LOTO 

DIN 12 DECEMBRIE 1975
I : Catego- 

1 variantă 25%, auto
turism Dacia 1300 ; cat. 2 : 5,65 
a 8.398 lei ; cat. 3 : 7,70 a 6.162 
lei ; cat. 4 : 46,75 
cat. 5 : 79,10 a 600 
148,60 a 319 lei.

Report categoria
EXTRAGEREA a Il-a : Ca

tegoria A : 1,10 variante a
50.000 lei ; cat. B : 1,60 a 23.994 
lei ; cat. C : 8,10 a 4.740 lei ; 
cat D : 15,15 a 2.534 lei ; cat. 
E : 82,15 a 467 lei ; cat. F : 
99,80 a 385 lei ; cat. X : 1.723,30 
a 100 lei.

Report categoria A : 8.985 lei. 

nală. A arătat mobilitate și vi
teză ; în mân. 30 a evitat un 
gol de pe linia propriei porți. 
Fundașii centrali, Sătmăreanu 
II și G. Sandu, au fost foarte 
buni, rezistind unei cvasi-per- 
manente solicitări. Primul a 
respins, în min. 78, un balon de 
pe linia porții. Anghelini util, 
mai bun pe stingă decît în ul
timele partide în care a jucat 
fundaș dreapta la echipa lui 
de club. Romilă, un debut reu
șit, a venit în echipă cu un 
plus de capacitate de efort. 
Dinu, cu un mare volum de 
activitate în teren, a depose
dat bine, a dat multe pase reu
șite, în calitate de căpitan de 
echipă, și-a condus bine co
echipierii în teren. Boliini, de 
mare utilitate pentru echipă, 
ș-a dovedit o promovare jus
tificată, remareîndu-se prin de
posedări, respingerea baloane- 
lor înalte și chiar prin aptitu
dini de constructor. Lucescu a 
depus și el un mare efort pe 
o întinsă rază de acțiune, ne- 
evitînd să-și asume, în funcție 
de nevoile jocului, și sarcini 
de fundaș. Dudu Georgescu, 
cam izolat în vîrful atacului, 
n-a beneficiat de prea multe 
centrări, dar nu s-a mulțumit 
eă aștepte, ci a venit adesea 
în urmă să ia baloane. Iordă- 
nescu a fost cel mai activ ata
cant și, chiar dacă uneori a ți
nut prea mult balonul, această 
predilecție a sa a avut, în con
dițiile concrete ale meciului, o 
importantă latură pozitivă. In 
fine, introducerea lui Crișan a 
fost bine inspirată, el făcîn- 
du-se remarcat ca atacant 
explozie și dovedindu-și, 
gol, abilitatea de jucător 
contraatac (la pasa primită

de 
la 
de

,___ ,_______ a
făcut o preluare scurtă, obli- 
gîndu-1 pe Cruickshank să ia
să din poartă, plasînd apoi, a- 
bil, balonul pe lingă el).

In concluzie la acest meci 
de la Glasgow, se poate spune 
că fotbalul nostru are potențial 

“fiede joc, dar el trebuie să 
bine valorificat.

CLASAMENTUL FINAL 
AL GRUPEI A IV-A

6 3 3 0 10— 6 9
6 15 0 11— 6 7
6 2 3 1 8— 6 7
6 0 1 5 3—14 1

1. SPANIA
2. România
3. Scoția
4. Danemarca
REZULTATELE TUTUROR PARTIDELOR

Danemarca — Spania 1—2 (0—2), 
Danemarca — România 0—0, Scoția — 
Spania 1—2 (1—1), Spania — Scoția 
1—1 (0—1), Spania -— România 1—1 
(1—0), România ■— Danemarca 6—1 
(2—0), România — Scoția 1—1 (1—0), 
Danemarca — Scoția 0—1 (0—0), 
Spania — Danemarca 2—0 (1—0), 
Scoția — Danemarca 3—1 (0—1), Ro
mânia — Spania 2—2 (0—1), Scoția — 
România 1—1 (1—0).

F. C. CORVINUL HUNEDOARA DUPĂ UN
SEZON AL SCHIMBĂRILOR CALITATIVE
F. C. Corvinul Hunedoara 

este lidera incontestabilă a se
riei a III-a din Divizia B. Sîn- 
tem tentați să punem „explo
zia" de calitate declanșată în 
actualul sezon pe seama me
tamorfozelor survenite la teme
lia sa organizatorică.

Intr-adevăr, la startul cam
pionatului, vechea secție de 
fotbal a „Corvinului" s-a di
zolvat. Intr-o ședință girată 
fără rezerve de organele locale 
și animată de tovarășul direc
tor general al Combinatului si
derurgic, Costache Trotuș, mare 
iubitor și vajnic susținător al 
fotbalului, s-a subliniat că în
corporarea secției într-un club 
cu potențialul divizat pe mai 
multe discipline sportive nu 
poate asigura, practic, condiți
ile pentru împlinirea unui de
ziderat mai pretențios ca ori- 
cînd : plasarea Hunedoarei în 
eșalonul de elită. S-a născut, 
astfel. Fotbal Club Corvinul, 
independent, pe picioarele lui.

INFORMEAZĂ

continuare auto-
1300“ și „Skoda

Autoturismul Dacia 1300 a 
fost obținut de BADEA GHEOR- 
GHE din București, iar cîștigul 
de 50.000 lei de CHIVU I. ION 
din Sinaia, jud. Prahova.

AUTOTURISME DACIA 1300 și 
SKODA S 100 LA LOZ IN PLIC !

Participanților la Loz în plic, în 
afara cîștigurilor de 40.00(1 lei, 
30 000 lei, 20 ooo lei, 10.000 lei etc., 
11 se atribuie în 
turisme „Dacia 
S 100".

Marele număr . _
mite de participant!) din toată țara 
la acest populai sistem de joc jus
tifică pe deplin popularitatea de 
care se bucură Lozul în plic.

și o sugestie, pentru luna cadou
rilor Pentru cei dragi alături de 
cadourile dv oferit" șl lozuri în 
plic. Marile cîștlguri vă așteaptă.

de cîștlguri pri-

DIVIZIA A ÎN CIFRE am
Vă prezentăm astăzi alte as

pecte — de ordin statistic — 
desprinse din desfășurarea pri
mei părți a actualei ediții a Di
viziei A.

• Partidele acestui tur au 
fost urmărite de 2 019 500 de 
spectatori ; cei mai mulți — 
150 000 — s-au înregistrat în 
etapa a IlI-a, iar- cei mai pu
tini — 76 000 — în runda a 
XV-a. La meciul Dinamo — 
Steaua au asistat cei mai multi 
spectatori : 80 000. în provin
cie, cei mai mulți spectatori 
au fost prezenți Ia jocurile U- 
niversitatea Craiova — Rapid 
(etapa a IlI-a) și Politehnica 
Timișoara — Dinamo (etapa a 
Xl-a) : cite 45 000. Partidele 
„U" Cluj-Napoca — Jiul (eta
pa a XIV-a) și ,,U“ Cluj-Na
poca — F. C. Olimpia Satu 
Mare (etapa a XVII-a) au fost 
urmărite de cei mai puțini 
spectatori : cite 2 000.

• Clasamentul orașelor, al
cătuit pe baza mediei de spec
tatori, se prezintă la încheierea 
turului astfel : 1. CRAIOVA
27 200 ; 2. Timișoara 23 100 ; 3. 
București 15 300 ; 4. Oradea
15 200 ; 5. Iași 14 000 ; 6. Ba
cău 13 400: 7. Arad 12 500; «. 
Pitești 11 900 ; 9. Reșița 11 500 ; 
10. Satu Mare 11 400 ; 11. Con
stanta 9 900 ; 12. Tg. Mureș 
9 500; 13. Cluj-Napoca 8 300;
14. Petroșani 5 100.

• In acest tur de campio
nat, cele 18 divizionare au ru
lat 368 de jucători : Sportul
studențesc —23, F.C.M. Reșița, 
F. C. Argeș, F. C. Constanța, 
Politehnica Timișoara, S. C. 
Bacău și F. C. Bihor — cite 22; 
F. C. Olimpia Satu Mare, Jiul 
și ,U“ Cluj-Napoca — cite 21; 
C.F.R. Cluj-Napoca, Dinamo și 
Universitatea Craiova — cite 
20 ; Politehnica Iași — 19 ;
A.S.A. Tg. Mureș. Steaua și 
Rapid — cîte 18 ; U.T.A. — 17.

• Din cei 368 de jucători 
care au evoluat în acest tur, 
266 au fost remarcați de către 
cronicarii ziarului nostru ; iar 
dintre aceștia Antonescu (F.C 
Constanța) este singurul care 
s-a remarcat, etapă de etapă, 
fiindu-i trecut numele cu ma
juscule de 17 ori ! Pentru a- 
ceastă performanță, căpitanul 
echipei constănțene merită sin

fără subvenții, firește, dar cu 
obligativitatea de a accepta tu
telarea unui centru de copii și 
juniori (sprijinit material de 
către F.R.F.).

Ce a făcut și ce mai are de 
făcut tînărul club de fotbal 
Corvinul Hunedoara, al cărui 
președinte este Nicolae Tiu și 
vicepreședinte Nichifor Oargă ?

In locul sediului insignifiant 
afectat pentru „fotbal" în fos
ta structură organizatorică, a

\\\\\\\\\\\\\\\\\\^

DIN VIATA SECȚIILOR

apărut o clădire corespunză
toare. încă în stadiu de fini
sare, camerele spațioase vor fi 
destinate unei veritabile vieți 
de club : săli pentru activități 
social-culturale, pentru jocuri 
(biliard, tenis de masă, șah), 
bufet. Apariția în spațiu și 
funcționarea noului club cu e- 
fectiv angajat permite o mobi
lizare reală a jucătorilor pentru 
acțiuni cu caracter educativ 
(lecții de învățământ politico- 
ideologic, efectuate odinioară în 
grabă, prin vestiarele sta
dionului), cu atît mai mult cu 
cît „pe tărîmul disciplinei, după 
cum afirmă vicepreședintele Ni- 
chifor Oargă, echipa mai plă
tește tributuri, din ce in ce 
mai puține, dar plătește".

S-a realizat o egalizare a 
capitolelor de venituri și chel
tuieli în planul bugetar, prin 
cooptarea masivă, spectaculoa
să, a nu mai puțin de 12 000 
(deocamdată) de susținători, 
care-și convertesc sentimentele 
într-o cotizație lunară de 4 lei. 
Numărul acesta trebuie supli
mentat cu cei 600 de membri 
susținători care suportă și un 
abonament ce dă dreptul la in

cere felicitări. Situația remar- 
caților pe echipe este urmă
toarea : F. C. Constanta — 18 
jucători ; Univ. Craiova și 
F.C.M. Reșița — cîte 17 ; Spor
tul studențesc și Jiul — cîte 
16 ; F. C. Argeș, „U“ Cluj-Na
poca, „Poli" Timișoara, S. C. 
Bacău, Rapid — cite 15 ; Di
namo, Steaua, U.T.A., C.F.R. și 
F. C. Olimpia — cite 14 ; „Poli" 
Iași — 13 ; A.S.A. și F. C. Bi
hor — cite 12.

• Jocurile actualului tur au 
fost co»Ause la centru de 36 
de „cavaleri ai fluierului", iar 
la linie au oficiat 91 de arbitri. 
Cele mai multe meciuri a con
dus brașoveanul C. Ghiță : 12. 
îl urmează V. Topan — 10 ; I. 
Rus — 9 ; N. Cursaru, M. Mo- 
raru și N. Rainea — cite 8 ; C. 
DInuIescu — 7 ; N. Petriceanu, 
C. Niculcscu și R. Stincan — 
cîte 6; C. Bărbulescu și O. An- 
derco — cîte 5 etc.

• în prima parte a actualei 
ediții de campionat, 17 jucători 
au fost eliminați de pe teren: 
Ispir (A.S.A.), Stocker (Jiul), 
M. Popescu (F. C. Constanța)— 
etapa I, Coca („U" Cluj-Na
poca), Istrătescu (Politehnica 
Timișoara), Ji van (Politehnica 
Timișoara), Munteanu (F.C.M. 
Reșița), Filipcscu (F. C. M. Re
șița) — etapa a X-a. Batacliu 
(„U“ Cluj-Napoca) — etapa a 
XIV-a, Bălăci (Universitatea 
Craiova), M. Olteanu (Sportul 
studențesc), Iovănescu (F.C. Ar
geș), Dobrin (F. C. Argeș) — 
etapa a XV-a, Anghelini (Stea
ua), Deleanu (Dinamo), Sătmă- 
reanu II (Dinamo) — etapa a 
XVI-a, Marcu (Universitatea 
Craiova) — etapa a XVII-a.

RAPID - TURNEU ÎN ITALIA
Rapid București întreprinde 

un turneu în Italia, în organi
zarea U.I.S.P. Feroviarii urmea
ză să plece duminică seara. Vor 
face deplasarea, printre alții, 
loniță, Pop, Grigoraș, Angeles- 
cu, Rîșniță, Leșeanu, Neagu 
etc. Programul turneului pre
vede trei jocuri. Primul se va 
disputa la Catanzaro, celelalte 
două urmînd să fie fixate ul
terior.

trare liberă pe stadion și la 
acces în incinta clubului. în 
același timp, F. C. Corvinul își 
permite generozitatea de a fa
cilita intrarea Ia meri a trei 
elevi pe un singur bilet, cu 
scopul, mărturisit, de a face 
prozeliți pentru fotbal, din mij
locul lor. In perspectivă : ame
najarea din resurse locale și 
prin participare benevolă, a u- 
nui mini-hotel cu 40 de locuri; 
lansarea unor materiale de pro
pagandă. inițiativă amînată pă
gubitor și fără justificare, după 
părerea noastră ; o selecționa
re severă a oamenilor de or
dine, în condițiile în care, fără 
excepție, numărul spectatorilor 
întrece încă, considerabil, pe 
cel al plătitorilor de bilet.

Există o proliferare a bazei 
materiale, datorită entuziasmu
lui celor care prestează muncă 
patriotică. Căci. în incinta sta
dionului a prins contur un nou 
teren gazonat, cu vestiare și 
o tribună de 6 000 de locuri. 
Inaugurîndu-se în martie, se va 
adăuga celor trei suprafețe de 
joc deja existente. întregind 
un număr încă necorespunzător 
vizavi de solicitări.

Cu echipa sa primă angajată 
în lupta pentru promovare în 
Divizia A (fortificată, 
ceputul sezonului, prin 
marea lui Cocu, Ghiță. 
lanschi. Șurenghin și 
cu cei 90 de juniori ai 
chipa I clasată bine, a patra 
în seria sa, alte trei echipe fi
ind împrumutate în campiona
tul județean), cu cei 50 de co
pii dăscăliți de fundașul central 
Remus Vlad, cu forța sa or
ganizatorică și 
F. C. ~ 
îngroașă pe zi 
cu care este înscrisă în cata
logul fotbalului nostru.

la în- 
legiti- 

Șumu- 
Dina), 

săi ie

administrativă,
Corvinul Hunedoara își 

ce trece litera

Ion CUPEN



STEFAN COVACI, ACASA, 
ÎN PREAJMA UNUI NOU START... 
Dialog, in premiera, pe aeroportul Otopeni

După o absență de 4 ani și 
jumătate, în care timp a con
dus Ajaxul din Amsterdam și 
echipa Franței. Ștefan Covaci 
s-a întors aseară, venind de la 
Paris. El urmează să-și reia ac
tivitatea in fotbalul românesc, 
'care resimte in momentul de 
.față nevoia experienței sale 
dobindite pe plan european. 
Aseară, pe aeroportul Otopeni, 
reporterul l-a regăsit imediat 
pe Covaci, jovial .și amabil ca 
întotdeauna.

REP. : Ați fost anunțat cu 
citeva zile în urmă ...

COVACI : M-am despărțit
foarte greu de „prietenii" mei 
ziariștii, care au ținut să pe
trecem cîteva seri împreună, 
onorindu-mă cu un compliment 
franțuzesc : „Fără dv. oncle 
Ștephan, fotbalul va fi mai 
puțin vesel". A mai fost, între 
timp, și festivitatea înmînârii 
distincției „Chevalier de l’or- 
dre du Merite National", de 
către ministrul sporturilor din 
Franța, domnul Pierre Ma- 
zeaud.

REP : Cum ați primii vestea 
că echipa României a reușit 
1—1 la Glasgow ?

COVACI : N-am fost prea 
surprins. Așa sîntem noi, fot
baliștii români. După 0—5 cu 
Standard Liege, am reușit un 
1—1 pe Wembley. După acest 
0—4 de la Blois, istoria s-a re
petat.

REP : Ce diferență este în
tre Covaci 1971 și 1975 ?

COVACI : Ca om. nici o di
ferență. Ca profesionist, o bi
bliotecă în plus. Și, în primul 
rind, o bibliotecă despre fotbal.

REP : Ce s-a petrecut în fot
balul european de-a lungul a- 
cestor cinci ani ?

COVACI : Tehnica a ajuns 
in proporție de masă. Pregăti
rea fizică e o condiție sine 
qua non. A crescut doar rolul 
integrării individului în colec
tiv. Și mai e ceva. A cam dis
părut pușlamaua simpatică pe 

care o scoți din restaurant ca 
să marcheze trei goluri. Fot
balul modern respinge această 
veche formulă. In fotbalul nou, 
colectivul a ajuns la această 
tehnică de respingere spontană.

REP : întrebare directă : o 
echipă dirijată de Ștefan 
Covaci va ataca sau se va 
apăra ?

COVACI : Asta nu are nici 
o importanță. Totul e să în
vingi. Dacă vrei să pierzi cu 
siguranță, numește cinci înain
tași în teren. Astăzi atacul e 
un lucru mult mai complex, 
el revenind întregii echipe. Ma
rile echipe trag cinci șuturi pe 
poartă și înscriu două goluri. 
Dacă duci dorul șutului pe 
poartă, e bine să urmărești un 
antrenament de juniori. Bătă
lia de pe terenurile de fotbal 
nu mai poate fi integrată in 
cifre. Ea depinde de forța du
elurilor.

REP. Totuși, englezii trag 
mult Ia poartă.

COVACI : E o calitate a lor, 
dar să știi că și greșesc mult. 
Aș spune că din acest motiv 
s-au împuținat și succesele lor.

REP. Ce asemănare există 
între fotbalul francez și cel ro
mânesc ?

COVACI : Răspund tehnic. 
Și la noi și la ei, se cunosc 
driblingul și amortizarea. Și la 
noi și la ei nu se cunosc lo
virea balonului și jocul de cap.

REP : Ce v-ați spus cînd ați 
aflat că echipa României e în 
grupă cu Spania și cu Iugo
slavia ?

COVACI : Am spus că e 
foarte bine cînd e greu. Cine 
se prinde cu adevărat, să se 
prezinte. De ceilalți nu avem 
nevoie. Vremea boemei fotba
listice a trecut.

Și Ștefan Covaci a urcat în- 
tr-o mașină, pentru Gara de 
Nord, în vederea unei foarte 
scurte vacanțe la Cluj-Napoca. 
După care...

loan CHIRILA

SPORTUL«qiNLUME
ACTUALITATEA LA TENIS

Tenismanii Ilie Năstase 
(România) și Jimmy Connors 
vor susține la 15 februarie un 
meci demonstrativ, care se va 
desfășura pe teren acoperit în 
orașul Providence (Rhode Is
land).

*
Astăzi începe la Stockholm 

finala tradiționalei competiții 
de tenis „Cupa Davis", aflată 
la cea de-a 64-a ediție. Faimoa
sa „salatieră de argint" și-o vor 
disputa pentru prima oară e- 
chipele Suediei și Cehoslova
ciei. în semifinalele interzonale, 
echipa Suediei a eliminat cu 
4—1 selecționata Chile, în timp 
ce formația Cehoslovaciei a ob
ținut o surprinzătoare victorie 
cu 3—1 în fața reprezentativei 
Australiei. în prima zi a fina
lei sînt programate următoarele 
partide : Borg — Hrebec și Ko- 
des — Bengtsson.

★
în turul doi al turneului de 

la Sydney brazilianul Joao Soa
res l-a eliminat cu 6—4, 6—3 pe 
Stan Smith. Alte rezultate : 
Kakulia — Crealy 6—3, 3—6,
10—8 ; Roche — Giltinan 7—5, 
7—6 ; Moore — Elschenbroich 
4—6, 6—3, 6—2.

★
. Turneul de la Brisbane a fost 

cîștigat de „veteranul" austra

CONCURS DE SPADĂ 
LA BUDAPESTA

BUDAPESTA. 18 (Agerprcs). 
Competiția internațională de 
spadă desfășurată la Budapesta 
s-a încheiat cu victoria scri- 
merului maghiar Istvan Ostrics, 
care în turneul final a realizat 
patru victorii. L-au urmat 
Suchanecki (Elveția), Szekely 
(Ungaria) — cîte 3 victorii, 
Erdos (Ungaria), Jakobsson 
(Suedia) — cîte 2 victorii și 
Behr (R. F. Germania) — o 
victorie.

La turneu au participat 140 
de sportivi din 11 țări. 

lian Mal Anderson (40 de ani), 
care, în finală, l-a învins cu 
3—6, 6—3, 6 4. 6—4, pe Mark 
Edmondson. Proba feminină 
a revenit suedezei Nina Bohm, 
învingătoare cu 6—1. 6—1 în fi
nala cu Neridei Gregory (Aus
tralia).

PE PISTELE DE ZĂPADĂ Șl GHEAȚĂ

Bernadette Zurbringen (Elveția) una din revelațiile acestui 
început de sezon, surprinsă in plină coborîre pe pista de la 

Val d'Isere

La Arosa (Elveția) s-a dis
putat o nouă probă de coborîre 
bărbați în cadrul „Cupei Euro
pei". Victoria a revenit ameri
canului Karl Anderson cu 
2:00,80, urmat de compatriotul 
său Dave Currier cu 2:01,11. în 
clasamentul general al „Cupei 
Europei" continuă să conducă 
Karl Anderson cu 50 p, pe lo
cul secund aflîndu-se Steve 
Mahre (S.U.A.) cu 26 p.

ANCA GROZA PE
LOCUL 2 LA PRAGA

PRAG A 18 (Agerprcs). — 
Au continuat întrecerile compe
tiției internaționale de înot 
pentru „Marele Premiu" al o- 
rașului Praga. înotătoarea ro
mâncă Anca Groza, care în pri
ma zi de concurs a cîștigat pro
ba de 200 m delfin, s-a clasat 
pe locul doi în proba de 100 m 
delfin cu 1:07,l. Victoria a re
venit sportivei americane Kathy 
Shipman cu 1:05,4.

A început tradiționala com
petiție de hochei dotată cu cu
pa ziarului „Izvestia". Partida 
inaugurală a avut loc la Mos
cova și a opus echipele Uniunii 
Sovietice și Finlandei, victoria 
revenind gazdelor cu 6—2 (1—1, 
0—0, 5—1), prin punctele în
scrise de Harlamov (2), Șali- 
mov, Mihailov, Liapkin, Vasi- 
licv, respectiv Vehmanen și 
Murlo.

TURNEUL OLIMPIC DE HANDBAL MASCULIN

LUPTĂ APRIGĂ PENTRU CALIFICARE
Spre deosebire de întrecerea 

olimpică a formațiilor feminine 
de handbal, care este deschisă 
doar pentru 6 echipe partici
pante, turneul masculin de la 
Montreal va reuni 12 reprezen
tative din Europa, America, 
Asia și Africa. Cum au fost re
partizate aceste 12 locuri ? Do
uă dintre viitoarele participan
te la turneul olimpic sînt, deja, 
cunoscute : ROMÂNIA —- cam
pioană mondială in 1974 și CA
NADA — țara gazdă a J.O. 
Dar celelalte ? Pe baza clasa
mentului ultimei ediții a C.M. 
au fost organizate 7 serii, cu 
cîte 3 echipe europene, ale că
ror câștigătoare se vor număra 
printre participantele la J. O. 
Meciurile din cadrul acestor se
rii au început în toamna aces
tui an (3 noiembrie) și se vor 
termina în primăvara lui 1976 
(7 martie).

Pentru astăzi ne propunem 
un tur de orizont ale acestor 
7 serii preliminarii, pentru a 
putea vedea care sînt șansele 
de calificare și, în acest con
text, ce formații se vor putea 
număra printre cele pe care 
le vor întîlni la Montreal hand- 
baliștii noștri.

Iată care este situația la zi 
în aceste serii, acum cind este 
pe cale a se încheia cea de a 
treia etapă a lor : SERIA I : 
Iugoslavia — Luxemburg 54— 
13 (27—15), Islanda — Luxem
burg 29—10 (13—7), deci con
duc cu cîte 2 p. Iugoslavia și 
Islanda, prima șansă fiind de 
partea jucătorilor iugoslavi, 
care sînt și campioni olimpici 
în 1972 ; SERIA A Il-a : Ceho
slovacia — Italia 29—10 (11—4), 
Italia — Suedia 14—28 (7—13), 
conduc Cehoslovacia și Suedia 
cu cîte 2 p ; SERIA A IlI-a: 
Ungaria — Elveția 24—15 (11— 
7), Elveția — Bulgaria 17—14 
(9—6), conduc la egalitate Un
garia și Elveția, prima șansă 
fiind a handbaliștilor unguri, 
învingători recent în deplasare 
asupra R.D.G. (17—15 !) ; SE
RIA A IV-a : U.R.S.S. — Aus
tria 36—13 (16—5), Austria — 
Franța 22—23 (8—10), conduc

Fază dintr-un recent meci Iugo
slavia — R.D.G., două favorite 

ale preliminariilor olimpice

A V-a : R.D.G. — Belgia 27—
11 (10—5), Belgia — R.F.G.
10—21 (2—11), primul meci al

PE SCURT PE
ATLETISM • Cea de-a 51-a edi

ție a concursului de cros „Jean 
Bouin" s-a desfășurat la Barce
lona și a revenit englezului Ber
nie Ford, cronometrat pe distanța 
de 8 600 m cu timpul de 25:13,0. 
Pe locul doi s-a clasat Detlef 
Uhlemann (R.F.G.) — 25:19,0 iar 
locul trei a fost ocupat de Ma
riano Haro (Spania) — 25:24,0.

AUTO • La Abidjan s-a dat 
startul în cea de-a șaptea ediție 
a competiției internaționale auto
mobilistice „Raliul Bandama". al 
cărui traseu măsoară circa 5 000 
km. La primul punct de control 
orar (Port-Bouet) în fruntea cla
samentului se afla cunoscutul pi
lot finlandez Hannu Mikkola 

confruntării derby dintre R.D. 
Germană și R. F. Germania, 
miine la Miinchen !; SERIA A 
Vl-a : Polonia — Anglia 42—5 
(22—0), Anglia — Norvegia 5—55 
(1—30), deși Polonia și Norve
gia sînt la egalitate (2 p), to
tuși polonezii sînt favoriți ; 
SERIA A VH-a : Danemarca — 
Olanda 24—14 (11—6), Olanda— 
Spania 12—15 (6—8), conduc la 
egalitate (2 p) Danemarca și 
Spania a căror dublă partidă 
se anunță foarte echilibrată, 
un pronostic fiind foarte greu 
de făcut.

După cum se vede, șanse 
certe de calificare au Iugosla
via, Uniunea Sovietică, Unga
ria și Polonia, restul favorite
lor (R. D. Germană, Cehoslova
cia și Danemarca) avînd încă 
emoții. Lucrurile se vor lămu
ri, însă, curînd, deoarece pînă 
la sfîrșitul anului trebuie să 
se dispute prima manșă a der- 
byurilor.

Pentru celelalte trei locuri 
au loc turnee continentale, ast
fel : ASIA (5 echipe) — apri
lie 1976 ; AFRICA (12 echipe) 
— ediția a Il-a a Campionatu
lui Africii, aprilie 1976 ; AME
RICA (2 echipe) — februarie 
1976.

Călin ANTONESCU

SCURT • PE SCURT • PE SCURT
(,,Peugeot-504“). secundat de fran
cezul Bernard Consten („Peugeot- 
504“). • „Trofeul Fuji", desfășu
rat pe circuitul de la Gotemba, a 
revenit pilotului japonez Kuni- 
mitsu Takahashi. Acesta a condus 
o mașină BMV-735, realizînd pe 
un traseu în lungime de 200 km 
timpul de lh 07,51.

BOX • Venezueleanul Luis Es- 
taba, și-a păstrat titlul de cam
pion profesionist al lumii la ca
tegoria „semimuscă" versiunea 
W.B.C. In gala disputată la Tokio 
el l-a învins prin k.o. în repriza 
a 10-a pe japonezul Takenobu 
Shimabukuro.

CĂLĂRIE • Concursul de la 
Paris s-a încheiat cu proba de

*
După desfășurarea probei fe

minine de slalom special de la 
Cortina d’Ampezzo, cîștigată de 
Fabienne Serrat (Franța), în 
clasamentul „Cupei Mondiale" 
pe primul loc se află Roși Mi- 
ttermaicr (R. F. Germania) cu 
84 p, urmată de Brigitte Tot- 
schnig (Austria) cu 79 p și 
de revelația sezonului Bernade
tte Zurbringen (Elveția) cu 66 
p. Tinăra schioară franceză 
Fabienne Serrat ocupă locul 
IV cu 52 p.

OPINIILE CRITICE
ALE CAMPIONULUI

MONDIAL
DE AUTOMOBILISM

MUNCHEN, 18 (Agerpres). 
într-o conferință de presă, la 
Miinchen, campionul mondial 
de automobilism (formula 1), 
austriacul Niki Lauda, a criti
cat insuficiența măsurilor de 
securitate pe circuitele de la 
Monza și Niirburgring. Tot
odată, Lauda consideră că pi- 
loții de formula 1 sînt supuși 
unui efort prea mare în C.M. 
(17 probe). în ceea ce privește 
viitoarele performanțe, el a re
cunoscut că noua mașină „Fer
rari" este mai rapidă decît ce
le anterioare, dar va trebui să 
aștepte „Marele Premiu" al 
Argentinei, programat la 11 ia
nuarie la Buenos Aires, pentru 
a-i putea evalua posibilitățile.

obstacole dotată cu ..Premiul în
vingătorilor", cîștigată de sporti
vul belgian Francois Mathy („Clear 
Round"), urmat de concurenții ita
lieni Graziano Mancinelli (..Lydi- 
can") și Raimondo d’Inzeo („Tal- 
ky“).

CICLISM • Cursa de șase zile 
desfășurată în orașul danez Her- 
ning a luat sfîrșit cu victoria cu
plului Ole Ritter (Danemarca) — 
Leo Duyndam (Olanda) care a to
talizat 586 p. I-au urmat perechile 
Klaus Bugdahl — Wolfgang Scuhl- 
ze (R. F. Germania) — 386 p șl 
Graham Gilmore (Australia) — 
Dieter Kemper (R. F. Germania) 
— 300 p.

IN MECIURILE DIN CU
PELE EUROPENE care s-au 
desfășurat in toamna aceasta 
au fost marcate 671 de goluri, 
dintre care 174 în C.C.E., 152 
în Cupa cupelor și 345 în Cupa 
U.E.F.A. Golgeterul absolut al 
competițiilor este Geels (Ajax) 
cu 11 goluri marcate în Cupa 
U.E.F.A. în C.C.E. pe primul 
loc se află Heynckes (Borussia 
Monchengladbach) cu 5 goluri 
înscrise, Iar în Cupa cupelor li
der este iugoslavul Begovici 
(Boraț Banja Luka) cu 6 go
luri. în partidele de pînă acum 
din cele trei competiții, sînt 
neînvinse echipele St. Etienne. 
P.S.V. Eindhoven, Borussia 
Monchengladbach, Hajduk Split * 
și Dinamo Kiev (C.C.E.) ; 
Eintracht Frankfurt, Den Haag. 
West Ham United, Wrexham, 
Celtic Glasgow (Cupa cupelor).

★
ECHIPA CAGLIARI din 

campionatul Italiei — care du
pă 9 etape nu a reușit nici o 
victorie — a schimbat în acest 
sezon doi antrenori: după Cor- 
sini (venit de la Lazio) a fost 
concediat și Suarez, care a ju
cat la Inter.

★
SELECȚIONATA Poloniei a 

avut in 1975 următorul bilanț 
internațional : 7 victorii, două 
meciuri egale și o înfrîngere. 
Ea însă nu s-a calificat pentru 
sferturile de finală ale C.E., da
torită infrîngerii categorice su
ferite în meciul cu Olanda 
(0—3) și a celor două scoruri 
egale cu Italia (0—0).

★
ÎN VEDEREA meciului ami

cal dintre selecționatele Turciei 
și R. F. Germania, programat 
sîmbătă la Istanbul, antrenorul 
vest-german Helmut Schon a 
alcătuit un lot de 17 jucători, 
din care fac parte, printre alții, 
Maier, Beckenbauer, Vogts, 
Schwarzenbeck, Bonhof, Cull- 
mann, Wimmer, Heynckes și 
Holzenbein.

★
LA CAIRO : Zamalek — 

Derby County 1—0 (0—0).
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