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REUNIREA DE IERI DIN CAPITALĂ A SPORTIVILOR I
DIN LOTURILE REPREZENTATIVE I

I
ȘTAFETA MEDALIILOR OLIMPICE”,

UN REUȘIT SPECTACOL ARTISTIC-SPORTIV > 
I

”, I

• Atmosferă entuziastă, însuflețitoare în Palatul sporturilor eîn cursul 
dimineții de ieri, dezbateri asupra obiectivelor de performanță în 1976 |

• „Olimpicii", in vizită la mari întreprinderi bucureștene

intim- 
acțiuni 
Noului

nostru 
el cu 
sosirea 
anul Jocurilor

ADEZIUNE
Șl ANGAJAMENT

I n conștiința întregului nostru popor persistă 
ecourile strălucitei Expuneri prezentate de tovarășul 

... cca de a doua sesiune
Marii Adunări Naționale, 
valoare, profundă analiză 
pentru înfăptuirea obiec- 
XI-lea Congres al P.C.R.,

Sportul 
pină fi 
deosebite 
An 1976, 
Olimpice de la Innsbruck
și Montreal. In aceste 
zile, se fac bilanțurile 
realizărilor anului com- 
petițional 1975, se conclu
zionează asupra eforturi
lor depuse, potențialului 
afirmat și perspectivelor 
existente pentru materia
lizarea valorii și talen
tului sportivilor români 
la cele mai mari confrun
tări internaționale con
temporane, Jocurile O- 
limpice.

Reuniți în Capitală 
sportivii noștri fruntași, 
candidați olimpici, au 
luat ieri parte la o suită 
de manifestări.

In cursul dimineții, in 
prezenta membrilor Birou
lui Executiv al C.N.E.F.S., 
conducerile 
de sporturi 
preună cu 
pectlvi, au analizat mul
tilateral aspecte ale pre
gătirii efectuate în anul 
pe care-1 încheiem. După 
aceea, „olimpicii" au fost 
oaspeții colectivelor de 
muncitori din unele în
treprinderi bucureștene. 
După amiază, la Palatul 
Sporturilor a avut loc 
spectacolul artistic-spor- 
tiv dedicat celor mai buni 
sportivi ai țării. In fine, 
seara, in holul ~ 
lui sporturilor* 
merii sportului românesc 
au ' luat parte la o re
uniune

federațiilor 
olimpice, im- 
sportivii res-

„Palatu- 
perfor-

tovărășească.

PENTRU O COM- 
DE PRESTIGIU

J.O.

Un moment mult aplaudat al spectacolului de aseară : Nadia 
Comăneci, sportiva nr. 1 a anului, primește ștafeta simbolică de 
la maestra emerită a sportului Elena Leusteanu.

Foto : Dragoș NEAGU

Sportivii 
tualmente 
României s-au aflat ieri,

care alcătuiesc 
lotul olimpic

PREMISE 
PORTARE
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NICOLAE CEAUȘESCU 
a actualei legislaturi a 

document de o excepțională 
partinică a activității depuse 
tivelor stabilite de cel de al 
expresie vie a politicii partidului și statului nostru de 
promovare a progresului, păcii și cooperării în relațiile 
internaționale.

La confluența a două cincinale, într-un moment hotă- 
rîtor pentru destinele națiunii noastre socialiste, țara în
treagă — prin cuvîntul tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU 
și adeziunea deplină a aleșilor poporului— a făcut bilanțul 
realizărilor, a scrutat cu îndrăzneală viitorul, exprimîn- 
du-și hotărîrea de a păși neabătut pe calea edificării 
societății socialiste multilateral dezvoltate și a comu
nismului pe pămintul României.

Votul unanim al 
al întregului popor 
înțeleaptă politică 
statului nostru. 
CEAUȘESCU a purtat ca un fir roșu diriguitor ideea 
unității depline care există intre aceste două elemente 
fundamentale, ca a îmbogățit în mod considerabil pa
trimoniul teoretic al acestei probleme, i-a elucidat în
tr-un mod magistral esența dialectică.

In acest context, este semnificativ faptul că pe ordi
nea de zi a sesiunii au fost înscrise dezbateri atit asupra 
proiectului de lege privind adoptarea Planului unic de 
dezvoltare economico-socială a României în primul an 
al noului cincinal, cît și în ceea ce privește liniile direc
toare ale activității internaționale a partidului și statului 
nostru. Așa cum a subliniat tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, cum a reieșit din luările de cuvînt ale 
participanților la discuții, poporul român, ferm angajat 
în opera de ridicare a patriei pe noi culmi de progres, 
civilizație și bunăstare, promovează statornic, in ace
lași timp, o politică principială și activă, consacrată 
făuririi unei lumi mai bune și mai drepte, unei lumi a 
încrederii, cooperării echitabile și păcii.

încheind anul 1975 cu un bilanț de remarcabile rea
lizări, poporul nostru pășește in noul an și abordează 
un nou cincinal, înarmat cu un document programatic 
de o inestimabilă valoare. Hotărîrea unanimă a întregii 
noastre națiuni este de a nu precupeți nici un eforț 
pentru îndeplinirea noilor sarcini și obiective ce îi stau 
in față.

deputaților a fost, de fapt, un vot 
care a parafat, cu greutate de sigiliu, 
internă și externă a partidului și 
Expunerea tovarășului NICOLAE
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nou, împreună cu forurile di
riguitoare ale sportului pentru 
a dezbate productivitatea anu
lui preolimpic 1975, sarcinile lui 
1976 și perspectivele unei com
portări onorante la Jocurile O- 
limpice. Au fost analizate re
zultatele acestui an — obținute 
fie la campionatele mondiale și 
europene, fie la întrecerile-test 
— prin prisma eforturilor de
puse de sportivi și tehnicieni, a 
progresului realizat pe plan 
tehnico-tactic și fizic. împreună, 
forurile responsabile, tehnicie
nii și sportivii au stabilit coor
donatele activității din noul an, 
insistindu-se pe participarea 
conștientă, voluntară, entuziastă 
a sportivilor la realizarea pla
nurilor. Mobilizați de misiunea 
încredințată de partid, „de a 
contribui, prin succesele pe care 
le obțin în confruntările inter
naționale, la păstrarea și spo
rirea înaltului prestigiu de care 
România socialistă se bucură pe 
plan mondial'*, sportivii și an
trenorii s-au angajat ferm să nu 
precupețească nimic în realiza
rea obiectivelor pe care și le-au 
propus.

vizitat Fabrica de articole 
din sticlă. Handbaliștii și hand
balistele au fost oaspeții mun
citoarelor de la Fabrica de Con
fecții, în timp ce scrimerii s-au 
aflat la „Policolor**, iar caiaciș- 
tii și canoiștii Ia Uzina de ma
șini grele.

întâlnirile s-au desfășurat în- 
tr-o atmosferă de căldură deo
sebită. Muncitorii le-au arătat 
sportivilor realizările lor în în
deplinirea sarcinilor cincinalului 
și le-au mulțumit pentru nu
meroasele momente de înaltă 
satisfacție prilejuite de între-

Romeo VILARA 
Hristache NAUM

(Continuare in pag. 4)
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Astăzi, la Palatul sporturilor, intr-un simultan la 400 de mese

MAEȘTRII ȘAHULUI IN FAȚA
ELEVILOR BUCUREȘTENI!

Astăzi 
pind de La 
loc în sala 
și culturii un mare simultan de 
șah, organizat de asociația spor
tivă I.T.B. în. colaborare cu 
Comitetul U.T.C. al întreprin
derii.

In cadrul acestui simultan, 
-100 de elevi ai școlilor bucu-

Opinii după Balcaniada de baschet a senioarelor

SCLIPIRILE

după-amiază, înce- 
orele 15,30, va avea 
Palatului sporturilor

reștene se vor întilni in fata 
tablelor de șah cu fruntașii șa
hului românesc. împotriva mi
cilor șahiști vor juca : marele 
maestru Florin Gheorghiu, 
maestrul international Victor 
Ciocâitea, campionul României, 
maeștrii internaționali Theodor 
Ghițescu, Margareta Mureșan, 
Margareta Teodorescu și alții.

Azi, la ora 10, în sala Dinamo

prilej, sportivilor 
le-au fost conferi
te carnetele și in
signele de compo
nent ai Iotului o- 
limpic.

PENTRU 0 MARE PERFORMANTĂ START IN TURNEUL FINAL

Aspect din timpul vizitei pe care au fă
cut-o ieri dimineață la Întreprinderea „23 
August" componența loturilor olimpice de 
box, lupte și haltere. In imagine, boxerii 
Gabriel Pometcu, Simion și Calistrat Cu- 
țov, Alee Năstac într-una din secțiile între
prinderii.

Foto ; S. BAKCSY

IN MIJLOCUL 
MUNCITORILOR 
BUCUREȘTENI
Plină de semni

ficație, întâmpinată 
cu bucurie, invita
ția unor colective 
de muncitori din 
întreprinderi ale 
Capitalei a însem
nat un moment de 
seamă al zilei de 
ieri, pentru candi- 
dații olimpici.

Boxerii, luptăto- 
i și halterofilii 
1 fost oaspeții 

muncitorilor și teh
nicienilor de la „23 
August**, poloiștil 
și hocheiștii i-au 
vizitat pe metalur- 
giștii de la „Repu
blica**, canotorii au 
fost primiți de co
lectivul de la Elec
tromagnetica, iar 
gimnaștii și trăgă
torii de cel de la 
Electronica. Nume
roși atleți și atlete 
s-au aflat în grupul 
celor caro au

Nici de astă 
nu au putut fi 
cucerit la 12 din cele 13 ediții desfășurate 
pînă acum. Victoria lor s-a datorat succe
sului înregistrat sîmbătă seara în fața re
prezentativei noastre, la un scor net (73—58). 
Aceasta, la rindul ei, a obținut medalia de 
argint (performanță pe care o mai realizase 
de șase ori) in dauna formației Iugoslaviei 
(pe care a întrecut-o cu 81—68), deși indis
ponibilitățile dinaintea competiției (Gabriela 
Ciocan, Mariana Andreescu, Doina Prăzaru), 
precum și cea ivită după partida cu Bulga
ria (Diana Mihalic nu a putut fi utilizată 
în întâlnirea cu Iugoslavia) au afectat po
tențialul selecționatei. Chiar și în aceste 
condiții, echipa antrenată de Gr. Costescu 
și N. Martin a avut capacitatea să treacă 
peste numeroasele momente dificile ale în
tâlnirii cu selecționata Iugoslaviei și să cu
cerească ■ victoria la o diferență care i-a asi
gurat locul secund in clasamentul Balca
niadei.

Fără a scădea din valoarea performanței 
reprezentativei României, trebuie spus că 
ea nu se datorează unei comportări de 
ansamblu bune sau măcar mulțumitoare, ci 
doar unor sclipiri pe anumite perioade, mai 
precis în primele și ultimele 10 minute ale 
meciului cu Iugoslavia, cînd ritmul de joc, 
combativitatea în lupta sub panouri

dată baschetbalistele bulgare 
deposedate de titlul balcanic,

AL DIVIZIEI DE LDPTE LIBERE

D. STĂNCULESCU

(Continuare in pag. 4)
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După încheierea Divi
ziei de lupte greco-ro- 
mane, este rindul prac- 
ticanților celuilalt stil — 
libere — să-și dispute 
titlul de formație cam
pioană pe acest an. In- 
cepînd de azi, de la ora 
10, sala Dinamo din Ca
pitală găzduiește ultima 
fază a Diviziei de lupte 
libere, la startul căreia 
se vor alinia echipele DI
NAMO BRAȘOV, C.F.R. 
TIMIȘOARA (primele 
clasate în seria I), STEA
GUL ROȘU BRAȘOV, 
C. S. TIRGOVIȘTE (se
ria a Il-a), STEAUA, 
HIDROTEHNICA CON
STANȚA (seria a IlI-a).

Concursul se va des
fășura sistem turneu in
dividual, 
urmînd 
pe toți 
concurenți de la catego
ria respectivă, iar pe baza 
punctelor obținute in tur
neul individual, cumu
late, se va alcătui clasa
mentul pe echipe.

Este interesant de 
menționat că deși se vor

fiecare sportiv 
să-i întîlnească 

ceilalți cinci

întilni cele 
șase formații 
turneul 
nu vor 
tre cei 
tători :
Ladislau Șimon. Această, 
deoarece echipele lor. 
Progresul Brăila și, res
pectiv, Mureșul Tg. Mu
reș n-au obținut califi
carea. în schimb, nu vor 
lipsi din concurs o serie 
de sportivi reputați, ca 
I. Arapu, P. Coman, M. 
Pircălabu, I. Dumitru, E. 
Panaite (Steaua), Gh. 
Dobrănel, E. Cristian, 
Gr. Condrat, Șt. Morcov, 
I. Marton (Dinamo Bra
șov), P. Androne, N. Pa- 
repa, I. Lup (Steagul 
roșu Brașov), 
dușan, C. 
P. Cearnău,
(C.F.R. Timișoara), I. Ia
tagan, Șt. Grigoraș (C. S. 
Tîrgoviște), I. Vangheliei 
(Hidrotehnica), ale căror 
întreceri, 
așteptate 
teres de 
sport.

mai bune 
din tară, la 
al Divizieifinal

participa doi din.- 
mai valoroși lup-
Vasile Iorga și

P. Brîn- 
Moldovan, 

V. Enache

echilibrate, slnt 
cu deosebit in- 
iubltorii acestui



CEI MAI BUNI
DISPUTE ATRACTIVE IN „CUPA TINERETULUI"
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SPORTIVI ROMANI
PE NOUA BAZA A 
CONSTRUCTORILOR 
BRĂILENI DE NAVE

O DUMINICĂ A „CUPEI 
TINERETULUI"

Al ANULUI 1975
itabiliți de federațiile

de specialitate

ATLETISM

NATALIA
Craiova), 2.

andrei
Mariana

3. 
(Steagul

1.
(„U‘ 
Suman (C. A. Roman), 
Gheorghe Cefan ~ _
roșu Brașov), 4. Ilie Floroiu 
(Farul Constanța), 5. Argen
tina Menis (Dinamo), 6. 
Gheorghe Megelea (Steaua), 
7. Dorina Cătineanu (C.A.U. 
București). 8.
Ghipu (Metalul
9. Carol Corbu (Steaua), 10. 
Claudiu Sușelescu (C.A.U. 
București).

Asociația sportivă a Șantie
rului naval din Brăila desfă
șoară o bogată activitate în ca
drul „Cupei tineretului". Nu de 
mult, peste 300 de tineri și ti
nere au fost prezenți — pe noua 
bază a asociației, amplasată în 
apropierea șantierului, pe faleza 
Dunării — la întreceri de cros, 
alergări de viteză și ștafetă, 
precum și volei, handbal, tenis 
de cîmp și diferite jocuri de 
iscusință și îndemînare.^

De remarcat faptul că prin
tre cîștigătorii întrecerilor 
află și mulți tineri care,

BOX

Gheorghe 
București),

1. SIMION CUȚOV (Di
namo), 2. Victor Zilberman 
(Rapid), 3. Constantin Gru- 
escu (Steaua), 4. Mircea Si
mon (Dinamo), 5. Faredin 
Ibrahim (Farul Constanța),
6. Remus
7. Mircea 
Galați), 8. 
(Dinamo), 
(Dinamo), 
pere (Metalul Drobeta Tr. 
Severin).

Cosma (Dinamo), 
Tone (Box Club 
Calistrat Cuțov

9. Paul Dobrescu
10. Dumitru Ci-

HANDBAL

1. RADU VOINA (Steaua), 
2. Magda Miklos (Voința O- 
dorhei), 3. Doina Furcoi (U- 
niversitatea București), 
Gabriel Chicid (Steaua), 5. 
Cornel Penu (Dinamo), 
Ghiță Lieu (Dinamo), 7. Si
mona Arghir (Universitatea 
București), 8. Adrian Coșma 
(Dinamo), 9. Werner Stockl 
(Steaua), 10. Cristian Gaț-u 
(Steaua).

4.

6.

GIMNASTICA

1. NADIA COMANECI 
(Liceul de gimnastică Gh. 
Gheorghiu-Dej), 2. Dan Gre- 
cu (Dinamo), 3. Mihai Borș 
(Steaua), 4. Teodora Ungu- 
reanu (Lie. de gimnastică 
Gh. Gheorghiu-Dej), 5. Ali
na Goreac (Dinamo), 6. 
Georgeta Gabor (Liceul de 
gimnastică Gh. Gheorghiu- 
Dej), 7. Anca Grigoraș (Di
namo), 8. Sorin Cepoi 
(Steaua), 9. Mariana Con
stantin (Petrolul Ploiești), 
10. Cristina Sima (Șc. sp. 
2 București).

8.

LUPTE 
GRECO-ROMANE

1. ION ENACIIE (Dina
mo), 2. Constantin Alexan
dru (Steaua)), 3. Gheorghe 
Berceanu (Steaua), 4. Ro
man Codreanu (C. S. Arad), 
5. Ștefan Rusu (Steaua), 6. 
Nicolae Horinceanu (Dina
mo), 7. Zahar ia Felea (Du
nărea Galați), 8. Nicolae 
Martinescu (Dinamo), 9.
Gheorghe Ciobotaru (Dina
mo), 10. Ian Păun (Dinamo).

LUPTE LIBERE
1. VASILE IORGA (Pro

gresul Brăila), 2. Ladislau 
Simon (Mureșul Tg. Mureș), 
3. Petre Coman (Steaua), 4. 
Tiberiu Seregheli (Steaua), 
5. Stelian Morcov (Dinamo 
Brașov), 6. Marin Pircălabu 
(Steaua), 7. Grigore Condrat 
(Dinamo Brașov), 8. Con
stantin Fodore (Steagul 
roșu Brașov), 9. Gigei An- 
ghel (Steaua), 10. Gheorghe 
Mitran (Progresul Bucu
rești).

ORIENTARE SPORTIVĂ
1. GHEORGHE HORVA- 

THY (Metalul roșu Cluj- 
Napoca), 2. Mircea Ticleanu 
(Dacia București), 3. Eva 
Szantay (Metalul roșu Cluj- 
Napoca), 4. Dumitru Cioba- 
nu (Clujeana Cluj-Napoca), 
5. Tiberiu Konreich (Meta
lul roșu Cluj-Napoca), 6. II- 
dico Horvathy (Metalul roșu 
Cluj-Napoca), 7. Alexandru 
Fey (Metalul roșu Cluj-Na
poca), 8—10 Lucian Gălă- 
țeanu (Universitatea Bucu
rești), Clara Fey-Szabo (Me
talul roșu Cluj-Napoca) și 
Georgeta Ticleanu (Dacia 
București).

se
___ _______ cu 

puțin timp în urmă, lucraseră 
în timpul lor liber la amena
jarea frumoasei baze sportive : 
C. Cristea (electrician — 2 000 
m. cros), Niculina Paul (mun
citoare — 1 500 m.), N. Miloș 
(electrician — 100 m.).

T. ENACIIE, coresp.

în cadrul unei duminici spor
tive, organizate în municipiul 
Tulcea, la startul întrecerilor 
„Cupei tineretului" au fost pre
zenți aproape 2 000 de elevi, 
precum și tineri și tinere din 
8 asociații sportive din între
prinderi și instituții. Au avut 
loc concursuri de șah, tenis de 
masă, haltere și trîntă. Datorită 
unei bune mobilizări, manifes
tarea s-a bucurat de prezența 
reprezentanților majorității șco
lilor. La Liceul naval din loca
litate, deși catedra de educație 
fizică are în componență 3 pro
fesori de educație fizică, aceștia 
nu s-au preocupat de mobili
zarea la întreceri. Dintr-un nu
măr de 800 de elevi, doar... 8 
tineri au fost prezenți la ma
nifestarea amintită !

ÎNTRECERI PENTRU 
TINERII BIHORENI

PE PIRTIILE DIN 
STAȚIUNEA BALVANYOS 

în stațiunea Balvanyos din 
județul Covasna au fost orga
nizate atractive întreceri de 
schi și săniuțe, din cadrul „Cu
pei tineretului". La concursuri 
au participat peste 500 de ti
neri din Tg. Secuiesc și din alte 
localități învecinate stațiunii.

Iată numele cîtorva dintre 
cîștigătorii concursului de sa
nie : T. Kopasz, C. Palteș, I. 
Balint, Edith Vargyoși, Ileana 
Păvălucă și alții.

Alte zeci de tineri și tinere 
s-au întrecut în concursuri de 
șah în frumosul club al sta
țiunii.

Concomitent, în orașul Tg. 
Secuiesc, tot în cadrul „Cupei 
tineretului", au fost organizate 
întreceri de popice și tenis de 
masă la startul cărora au par
ticipat peste 20 de echipe.

Gh. BRIOTĂ, coresp.

Chiar din prima zi de va
canță, în numeroase localități 
ale județului Bihor au fost or
ganizate întreceri în cadrul e- 
diției de iarnă a „Cupei tine
retului". Astfel, în orașul Dr. 
Petru Groza, peste 400 de elevi 
au fost prezenți la startul unor 
competiții de șah, tenis de

masă și fotbal. S-a organizat 
și un turneu de volei cu un 
număr de 10 echipe de băieți 
și fete.

La Beiuș, în organizarea co
operativei „Muncitorul", 120 de 
concurenți au participat la în
trecerile 
masă, iar 
asociațiile 
înfrățirea 
500 de tineri la competiții de 
șah și tenis de masă.

Ilie GHIȘA, coresp. județean 

IN SĂLI Șl PE PIRTIILE 
SPORTURILOR DE IARNĂ

în municipiul Sighișoara „Cupa 
tineretului" se bucură — dato
rită unei bune organizări _ — 
de manifestări continue, la în
treceri luînd parte atît elevi, 
cit și tineri din întreprinderi și 
instituții. Cele mai multe con
cursuri au fost organizate de 
asociațiile sportive de la șco
lile generale 1, 5 și 6, de la 
Grupul școlar M.I.U., precum 
și de la întreprinderile Faianța, 
Metalul, Tirnava, Textila și din 
cooperația meșteșugărească.

în sălile de sport ale liceelor 
și școlilor generale, precum și 
pe pîrtiile din împrejurimile 
municipiului, au fost prezenți 
la concursuri peste 5 000 de ti
neri.

loan PĂUȘ, coresp. județean

de șah și tenis de 
în municipiul Oradea 

sportive Voința și 
au mobilizat peste

MARIANA

în prim-planul într

FEODOT

Autoarea singurului record 
republican la campionatele 
naționale de tir în sală — la 
pușcă cu aer comprimat, 40 
„diabolouri“ — este sportiva 
dinamovistă Mariana Feodot. 
Ea a punctat 387 p (v. r. 386)

în concursu: 
tigat zilele 
Feodot prac1 
la clubul ] 
unde active, 
drumarea £ 
Manciu și 
numai doi 
Mariana Fe> 
ționată în 
rii, a'cărei 
și în preze: 
niu de acti\ 
peste 20 de 
oană a țăr 
majoritatea 
armă stand: 
ori a făcut 
Dinamo cl£ 
locuri la d 
în palmares 
naționale, ti’ 
internațional 
R. D. Germ 
și medalii 
niade. Mar 
născută la 
București ; 
limba rusă 
are un băi

PETRE DICU (lupte grec
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AU ÎNCEPUT ÎNTRECERILE VOINICILOR
DE LA SATE I

BRAȘOV, 22 (prin telefon). Orașul 
de la poalele Tîmpei găzduiește, în. 
cepînd de astăzi (n.r. — ieri), o mare 
competiție inițiată de către C.C, al 
U.T.C., cu sprijinul C.N.E.F.S. și al 
U.N.C.A.P., pentru tinerii din mediul 
rural : finalele campionatului național 
sătesc de trintâ. Cei 243 de partici
panți — voinici ai satelor : coopera
tori, mecanizatori, lucrători din I.A.S., 
elevi — sînt reprezentanții celor 39 
de județe ale țării. In sala Tractorul,

ACTUALITATEA LA VOLEI
• Turnee internaționale. Tur

neul feminin de la Berlin a 
fost cîștigat de echipa locală 
Dynamo —■ 10 p, urmată de 
selecționata secundă a R. D. 
Germane — 9 p, formația Di
namo București — 8 p, repre
zentativa Cubei — 7 p, echi
pele Ruda Hvezda Bratislava — 
6 p și Spartak Levski Sofia 
— 5 p. în ultimele două jocuri 
Dinamo București a pierdut cu 
1—3 la cîștigătoarea turneului 
și a întrecut cu 3—0 pe Spartak 
Levski Sofia.

Turneul masculin, de la Leip
zig s-a încheiat cu victoria e- 
chipei Ruda Hvezda Praga (10 
p), urmată de Ț.S.K.A. Mos
cova — 9 p, S. C. Leipzig — 
8 p, Dinamo București — 6 p, 
Zbrojovka Brno — 6 p și Slavia 
Sofia — 6 p.
• O frumoasă festivitate, or

ganizată din inițiativa antreno
rului Mihai Chezan și a secției 
de volei a clubului Progresul, 
s-a desfășurat în sala din str. 
Dr. Staicovici, în prezența a 
numeroși sportivi și activiști 
din cadrul clubului. Mica săr
bătoare a fost dedicată retra
gerii din activitatea competițio- 
nală a voleibalistului Marius 
Iorga, fost component al lotu
lui național și al unor echipe 
fruntașe (C.S.U. Galați și

Steaua). Un gest frumos, demn 
de aplaudat, al clubului Pro
gresul, unde și-a încheiat acti
vitatea de 
Iorga.

© între 21 
48 dintre cei 
voleibaliști (24 de fete și 24 
de băieți născuți în anii 1959— 
61), veritabile speranțe pentru 
schimbul de mîine al voleiului, 
sînt reuniți la Ploiești, unde se 
vor pregăti și vor trece unele 
norme de control.

• Tot la Ploiești continuă 
antrenamentele loturilor de ti
neret în vederea participării Ia 
tradiționalul turneu „Sofia", 
găzduit de capitala Bulgariei la 
începutul lunii ianuarie.
• Comisia de volei a C.J.E.F.S. 

Maramureș a analizat, în șe
dința din 18 decembrie, desfă
șurată în prezența prof. N. Mu
rata, vicepreședinte al F.R.V., 
problema creării unui puternic 
centru de juniori. Baia Mare 
își întărește astfel candidatura 
pentru a deveni o importantă 
„cetate" a voleiului din țara 
noastră. După cum se știe, în 
acest an Explorări a cîștîgat 
„Cupa F.R.V.", iar fetele de la 
Maratex, care activează în Di
vizia B, au terminat turul neîn
vinse.

performanță M.

și 30 decembrie, 
mai buni juniori

unde are loc competiția, pot fi vă- 
zuți, alături de participanți, mulți iu
bitori ai trintei veniți să ajute la buna 
desfășurare a finalelor : antrenori, pro
fesori de educație fizică, instructori... 
Printre cei care ne-au oferit în prima 
zi întîlniri de bun nivel tehnic, spec
taculoase, putem aminti pe Nicolae 
Ursu (electrician, comuna Vidra — 
județul Vrancea), Nicolae Mușat (tîm- 
plar, comuna Goranu — Vîlcec), 
Carol Isza (cooperator la C.A.P. 
Borș — Bihor), Nistor Alionescu (co
muna Runcu — Gorj), Mihai Panait 
(electrician, comuna Tei — Prahova).

După o zi de concurs, în care s-au 
desfășurat primele două tururi ale în
trecerii, se pot trage unele concluzii 
referitoare la această a Vl-a ediție a 
campionatului. Remarcabil este numă
rul mare de tineri prezenți la finale 
— fapt grăitor despre dragostea față 
de trîntă — tineri bine dezvoltați, pu
ternici. Și încă ceva : mulți dintre 
participanți și-au îmbogățit procedeele 
de bază, ei apelînd acum la aruncă
rile peste șold, la doborîrile prin cen- 
turare și la ridicare — elemente care, 
este știut, deschid drumul spre per
formanță. Dar iată cîteva aprecieri 
ale directorului de concurs, lector 
univ. Dumitru Hîtru : „Am participat 
la toate edițiile de pînâ acum și 
apreciez câ nivelul competiției actuale 
este mai ridicat decît cel al prece
dentelor. Este îmbucurător faptul câ 
trinta se ilustrează acum prin proce
dee mult mai apropiate de luptele 
greco-romane și câ au sosit aici mu’ți 
tineri bine 
mari".

întrecerile 
și miercuri.

Unul dintre componenții e- 
chipei de lupte greco-romane 
a clubului Dinamo, cîștigătoa- 
re pentru a 25-a oară a titlu
lui de campioană, a fost tî- 
nărul Petre Dicu. Evoluînd la 
o categorie superioară de 
greutate (100 kg), Dicu l-a în
locuit cu succes pe multiplul 
campion N. Martinescu, în- 
vingîndu-și toți adversarii și 
acumulînd astfel puncte pre
țioase pentru echipa sa.

Născut la 27 mai 1954, în co
muna Gostavăț, județul Olt,. 
Petre Dicu a început să prac
tice luptele greco-romane în 
anul 1971, sub îndrumarea an
trenorului Teodor Gaiță, la 
Metalul Meva Drobeta Tr. Se
verin.

Selecționat în echipa de ti
neret a țării, în anul 1974, el 
a ocupat locul II la Balca
niadă, iar un an mai tîrziu a 
făcut parte din reprezentativa 
țării participantă la campio
natele mondiale de la Minsk, 
în ultimul an, muncind cu 
multă seriozitate, P. Dicu a 
realizat un evident salt valo
ric, fapt care l-a adus în 
fruntea categoriei 90 kg. în 
prezent este legitimat la clu-

bul Dinami 
tește sub 
norilor Ion 
tru Cuc. Es 
zor. înălțim 
tatea reală : 
ciat ca unu 
mari posibî 
De altfel, c 
Minsk a fo 

F_____  ___ ____ . toare.

ALTE 11 RECORDURI IN PISCIN
speranțelor îno- 
ce se desfășoară 
la Ploiești abun
de bună valoare 
natatiei noastre.

clădiți pentru categoriile

continua mîine (n.r. azi)

Modesto FERRARINI

LA ÎNCHEIEREA TURULUI IN DIVIZIA B DE VOLEI
Echipele de volei ale Divizie] B 

șl-au încheiat jocurile din turul cam
pionatului 1975/76. O singură restanță: 
meciul dintre formațiile feminine Me
dicina Buc. ți Penicilina II lași. A- 
mînată din motive obiective, partida 
se va disputa fa 1 februarie 1976, cu 
o săptămînă înainte de începerea me
ciurilor din returul campionatului, ol 
cârui 
1976. 
Baia
care 

La 
partajarea primelor 
fâcut datorită unui 
ce anunță o luptă 
turul campionatului.

La încheierea turului, clasamentele 
prezintă astfel :

FEMININ
Seria

start se va da la 7 februarie 
După cum se 
Mare (f) este 
n-a pierdut nici un meci.
masculin, în

vede, Maratex 
singura echipa

ambele serii de- 
douâ clasate s-a 
singur set, ceea 

interesantâ în re-

I

se

1. 1. T. BUC. 11 9 2 27 ;: 8 20
2. Ceahlâul P. N. 11 8 3 29 i: 13 19
3. Voința Buc. 11 8 3 25 :: 14 19
4. Medicina Buc. 10 8 2 27 i: 12 18
5. Pen ic. II lași 10 7 3 23 i: 15 17
6. Univ. Buc. 11 6 5 25 :: 17 17
7. Spartac Buc. 11 6 5 22 : 20 17
8. GIGCL Brașov 11 5 6 17 ;: 25 16
9. C. P. Buc. 11 4 7 15 :: 24 15

10. Unirea Buc. 11 2 9 14 ;: 29 13
11. FI. roșie Buc. 11 2 9 13 ;: 29 13
12. Conf. Vaslui 11 0 11 2 :: 33 11

Seria ll-aa
1. MARATEX B. M. 10 10 0 30 : 9 20
2. Corvinul Deva 10 7 3 22 : 14 17
3. Voința M. Ciuc 10 7 3 24 : 16 17
4. Voința Craiova 10 6 4 23 : 20 16
5. Dacia Pitești 10 5 5 21 : 17 15
6. C. S. Zalâu 10 5 5 17 : 18 15
7. Drap. roșu Sibiu 10 4 6 19 : 20 14
8. Const. Arad 10 4 6 16 : 20 14
9. Mondiala S. M. 10 1 7 16 : 23 13

10. C.S.U. Tg. Mureș 10 3 7
11. Vul. Tex. Lugoj 10 1 9 

Echipa Medicina Timișoara
din campionat.

MASCULIN

11 : Vi 13
9 : 29 11 

s-a retras

Seria I
1. CONSTR. Brăila 11 10 1 32 : 8 21
2. Farul Const. 11 10 1 31 : 8 21
3. C.S.M. Suceava 11 9 2 28 : 12 20
4. R. Sâvinești 11 8 3 27 : 14 19
5. Electra Buc. 11 7 4 24 : 15 18
6. Progresul Buc. 11 S 6 20 : 25 16
7. Politehnica lași 11 4 7 22 : 26 15
8. Grivița R. Buc. 11 4 7 18 : 26 15
9. Dinamo Brăila 11 3 8 16 : 26 14

10. C.F.R. Buc. 11 3 8 13 : 28 14
11. Aurora Bacâu 11 2 9 10 : 29 13
12. Marina Const. 11 1 10 6 : 30 12

Seria a ll-a
1. S.A.R.O. Tîrgoviște 11 9 2 31 : 12 20
2. Petrolul Ploiești 11 9 2 31 : 13 20
3. C.S.U. Brașov 11 8 3 27 : 17 19
4. C.S.U. Pitești 11 7 4 22 : 20 18
5. Voința Alba lulîa 116 5 25 : 17 17
6. Oțelul 11 5 6 21 : 21 16
7. Med. Timișoara 11 5 6 20 : 24 16
8. Foresta Arad 11 5 6 18 : 22 16
9. Met. Hunedoara 11 4 7 19 : 24 15

10. C.S.U. Baia Mare 11 4 7 13 : 25 15
11. Ind. sîrmei 11 2 9 13 : 28 13
12. Crișana Oradea 11 2 9 14 : 31 13

în concursul 
tulul românesc, 
în aceste zile 
dă rezultatele 
pentru nivelul 
Alte 11 noi recorduri ale tării 
(în total 24 după 5 reuniuni) au 
fost notate de către arbitri la 
capătul unor întreceri interesan
te. Frații Horațiu (care și-au îm
bunătățit viteza) și Cornel Nea- 
grău se impun 
temiicei echipe Crisul 

prezintă bine 
Alături de ei.

în fruntea ou-
Oradea, 

pusă la 
constăn- 
resițea-

care se
punct. _ _
teanul Viorel Mihalcea, 
nea Brigitte Brass, clujeanul Al. 
Szabo, bucuiresteanca Pasa Ilin- 
ca și brăileanca Mădălina Ilieși

S-AU ÎNCHEIAT CAMPIONATELE REPUBLICANE
INDIVIDUALE LA TENIS DE MASA

au făcut d 
evident salt

Rezultați 
A—100 m 
ceanu 
spate (b) : 
1:08,0 ; 4X11 
sp. Reșița 
4X100 m 
4:38,o 
(b) ; 
Szabc 
—• record ; 
Hellebrandt 
spate (f) : 
200 m sp: 
2:23.7 ;

CATEGOR 
(f) : A. St( 
100 m de 
(Tg. Mur.) 
1:14,2 ; 200 
ca (Din.) 
m bras (b) 
Tim.) 2:56? 
A. Cîmpiai 
50 m liber

s
(Pet'i

— re 
H N< 

(csa

ARAD, 22 (prin telefon). Luni 
s-a disputat ultima probă (du- 
blu-mixt) a finalelor campionate
lor republicane de tenis de masă, 
întrecerile au fost animate de 
trei rezultate-surpriză: Ferenczi — 
Luchian au eliminat pe Mihuț — 
Romanescu ; Sinteoan — Cauri 
pe Gyongydsi — Moraru și Ghe — 
Crișan pe Matekovitz — Nicolae. 
Finala s-a jucat între Maria A- 
lexandru — Teodor Gheorghe

pe(care au învins In semifinală . 
Zaharia — Giurgiucă) și Viorica 
Moldovan —• Șerban Doboși (În
vingători la Lesal — Sîngeor- 
gean). Victoria șl titlul de cam
pioni la dublu-mlxt pe. 1975 au 
revenit cuplului Maria Alexandru 
— Teodor Gheorghe, de la Pro
gresul Buc., respectiv Universi
tatea Craiova, cu 3—1 (12, 19,
—18, 15).

D/NTOATE SPORTURILE
RA^CMFT DUPĂ DISPUTAREA
uno^llk.1 partidelor etapei a
X-a (meciuri duble), clasamentul cam
pionatului masculin se prezintă astfel :

1. STEAUA . ...................— -----------
2. Dinamo
3. Univ. Tim.
4. „U“Cj-Nap.
5. Rapid
6. I.C.E.D.
7. Farul
8. I.E.F.S.
9. C.S.U. Brașov

10. ,Polif ‘ ‘
11. „Poli” Buc.
12. A.S.A.

39 
39 
33 
32 
31 
31
30
27 
27 
27 
23 
21 

BOX -MEMORIALUL PETRE POP".
La prima ediție a competiției 

pugilistice „Memorialul Petre Pop", 
organizată în amintirea regretatului 
,,părinte al boxului" din Reșița, au 
luat parte sportivi din București, Ti
mișoara, Bocșa, Moldova Nouă, Ca
ransebeș, Reșița ?' o selecționată a 
orașului Belgrad, lată rezultatele cu

19
19
13
12
11
11
10
7
7
7
3
1

BOX «memorialul petre

lași

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

1793—1231 
1887—1269 
1407—1368 
1440—1354 
1311—1348 
1474—1520 
1584—1627
1447— 1621
1448— 1654 
1487—1593 
1352—1670 
1243—1618

care s-au încheiat finalele, în ordinea 
categoriilor : C. Buhara (Reșița) 
b.ab.3 T. Olteanu (Reșița), C. Anghel 
(Moldova Nouă) b.ab.2 N. Staneko- 
vicl (Belgrad), D. Condurat (Steaua) 
b.k.o.2 M. Ramarvici (Belgrad), I. Gir- 
ieanu (Steaua) b.ab.î I. Anqhelescu 
(Reșița), P. Nedelcea (Reșițaj învin
gător prin neprezentarea lui Al. So- 
tropa (Reșița) accidentat, P. Sakici 
(Belgrad) b.p. C. Muscă (Reșița), L. 
Măciucă (Timișoara) b.p. I. Fuicu 
(Bocșa), G. Blaj (Reșița) b.p. A. Szen- 
tanay (Moldova Nouă), C. Văran (Re-, 
șița) b.p. A. Jokovici (Belgrad). 
(D. GLAVAN — coresp).

LA „CUPA 30 DE
CEMBRIE- organi- 

Clujeana au fost pre- 
de halterofili reprezen-

In vacanța de iarnă a elevilor, exceptind perioada 27 de
cembrie — 2 ianuarie, cînd va avea Ioc „Turneul celor 6 
națiuni" la hochei juniori, patinoarul artificial „23 August" 
va fi pus zilnic la dispoziția publicului, intre orele 17—19 
(duminicile, ți intre orele 10—12).

HALTERE
zotă de A. S. 
zenți peste 140 
tînd 14 cluburi și asociații sportive. 
Cu acest prilej Z. Rad (Metalotehnico 
Tg. Mureș) a „aruncat" 160 kg și a 
realizat 277,5 kg la total, la cat. su- 
pergrea. Ambele rezultate constituie 
noi recorduri republicane la juniori 
mici. De asemenea, a avut loc un 
concurs de forță (împins culcat, genu
flexiuni cu bară, tracțiuni pe bară 
fixă), în cadrul căruia St. Csata (Clu
jeana) cu 222,5 kg a stabilit un nou 
record republican de juniori la ,,genu
flexiuni". La culturism au cîștîgat 
C. Mihăilescu, Gh. Crăciunescu (ambii 
Rapid Buc.) și Gh. Humă (C.S.M. Si
biu). (R. PAUL — coresp.).

CSM 
(in primul 
Se. sp Re
— record) ;

CATEGOT 
(f) 
1:33,8 : 10
Mihalcea (I 
record ; 10i 
Szoke (Tg 
m spate (l 
1:18,0 — r 
(b) : C. N 
50 m delf
— record^ 
Neagrău 2 
m mixt 
întrecerile 
cheie astăz

M.

£ori
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Ultima tr 
în acest ai 
oferă parti< 
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din 12 extr 
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mari în ba 
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Tradițion: 
nară Prone 
din 1 ianu 
panților și 
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rează auto 
Skoda S 10 
Canada la 
1976. excur 
Cehoslovac 
bani.

Iată sufi 
a particip 
lete la ac*
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I TURUL CAMPIONATULUI

DIVIZIEI

REVĂZUT Șl COMENTAT

FORMAȚII CARE AU DECEPȚIONAT
IN SEZONUL DE TOAMNA
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acelor formații care, 
cursul
n-au reușit să depășească gra
nița de mijloc a clasamentului, 
ocupind poziții în jumătatea lui 
inferioară. Ne referim la Poli
tehnica Timișoara (locul 10), 
Universitatea Craiova (12), 
Sportul studențesc (14), U.T.A.
(15) și F. C. Olimpia Satu Mare
(16) . Acest pluton de 5 echipe 
am considerat că formează 
GRUPUL DECEPȚIILOR, al a- 
celor echipe care n-au reușit 
să se impună decît rareori în 
turul actualului campionat. De 
la toate aceste formații se aș
tepta o comportare superioară 
in sezonul de toamnă, pe mă
sura experienței acumulate și 
a valorii multora dintre jucă
tori. Sigur că nu toate cele cinci 
echipe trebuie privite din ace
lași unghi de vedere. De la 
caz la caz, au existat și unele 
situații obiective pe parcursul 
celor 17 etape, situații care au 
influențat, mai mult sau mai 
puțin, bunul mers al activității, 
producînd unele perturbări în 
legătură cu alegerea celui mai 
corespunzător „11“ de la o e- 
tapă la alta.

Făcînd o scurtă analiză a 
comportării fiecăreia dintre a- 
ceste echipe, vor apare mai 
clar o parte din cauzele slabei 
lor evoluții.

POLITEHNICA TIMIȘOARA. 
In toamna trecută ocupa locul 
12, cu 16 puncte, iar acum a 
încheiat, turul pe locul 10, cu 
17 puncte. Deci un salt în cla
sament. Dar, oare, acest loc 
este, pe măsura valorii lotului 
de jucători pe care l-au avut 
la dispoziție antrenorii forma
ției timișorene ? Credem că nu, 
ținînd seama de faptul că 
„Poli" Timișoara este record- 
mena transferărilor în ultima 
perioadă de timp și de la a- 
ceastă formație se aștepta mult 
mai mult. Cauzele slabei com
portări nu trebuie, probabil, 
căutate atît în calitatea proce
sului de instruire, fiind bine
cunoscut faptul că cei doi teh
nicieni aflați la conducerea e- 
chipei Petrică și Costică Rădu- 
lescu, adepți ai unor metode 
moderne în antrenamente, au 
o bună carte de vizită. Ele tre
buie căutate mai ales la nive
lul jucătorilor, în superficiali
tatea cu care aceștia au privit 
antrenamentele, în unele aba
teri disciplinare (de altfel sanc
ționate la timp), dar, mai ales, 
în slaba unitate morală și su
fletească existentă în cadrul lo
tului. S-au format mici gru
puri cu preferințe sau antipatii, 
jucătorii uitînd că numai prin 
încadrarea într-un colectiv în
chegat și omogen, într-o adevă
rată familie sportivă, pot ob- 
*ine succesele dorite.

UNIVERSITATEA CRAIOVA. 
O cădere vertiginoasă de pe 
locul 5 la finele sezonului de 
toamnă, din anul trecut (18 p), 
pe locul 12 (15 p) după actua
lul tur de campionat. Echipa a 
marcat o evidentă scădere de 
potențial, generată, încă din 
startul campionatului, de slă
birea lotului, odată cu hotărî- 
rea pripită a conducerii clubu
lui de a renunța la serviciile 
jucătorilor Niculescu, Țarălungă 
și Bădin, de neprezentarea la 
perioada de pregătire precom- 
petițională a Iui Crișan, de u-

turului
pe par- 

campionatului,

nele nedorite accidentări, ca și de 
anumite conflicte interne. Iată 
principalele cauze care au adus 
pe făgașul unei comportări 
foarte modeste o formație care 
în trecutul apropiat avea con
turat un anume stil de joc, 
acela de contraatac.

SPORTUL STUDENȚESC. A- 
celași număr de puncte (15) ca 
și în toamna trecută, dar locul 
14 pe care echipa bucureșteană 
îl ocupă în clasament nu este 
în concordanță cu efectivul de 
jucători și valoarea multora 
dintre ei. Echipa a avut evo
luții contradictorii, de la o e- 
tapă la alta, după realizarea

stare să poată revitaliza jocul 
echipei. Accidentarea pe par
curs a lui Axente și Iorgu- 
lescu, slabul randament al lui 
Broșovschi au condus și ele la 
situația precară în care se află 
acum echipa arădeană. La F. C. 
Olimpia, plecarea fundașului 
Bigan și a mijlocașului Naom 
— oameni de bază ai forma
ției —, ca și, se pare, feno
menul de „respingere" din par
tea jucătorilor la metodele de 
lucru, corespunzătoare cerințe
lor fotbalului de performanță, 
ale antrenorului Tr. Ionescu, au 
trimis echipa sătmăreană spre 
periferia clasamentului.

Două dintre echipele 
Sportul 
disputat 
surprins

care au decepționat in sezonul de toamnă, 
Universitatea Craiova, in meciul lor direct 

Si încheiat la egalitate (1—1). Imaginea a
studențesc și
in Capitală
unul din atacurile jucătorilor bucureșteni (in tricouri 
albe) la poarta oaspeților, apărată de Purcaru

foarte bun urmînd un 
slab. Răducanu,

AFIRMĂRI CARE SE LAȘA
ÎNCĂ AȘTEPTATE»

OSPORT INFORMEAZĂ
Ai multe bilete la tragerea loto 2 
și la tradiționala tragere extraor- 

A REVELIONULUI, DIN 1 IANUARIE 1976
lor dragi cadouri — bilete pentru 
aceste atractive trageri.

Nu lăsați în ultima clipă procu
rarea biletelor.
ClȘTIGURILE TRAGERII PRONO- 
EXPRES DIN 17 DECEMBRIE 1975 

EXTRAGEREA I : Categoria 1 :
1 variantă 25% — autoturism Da
cia 1300 ; cat. 3 : 6.70 a 7.058 lei ; 
cat. 4 : 22, 
70,35 a 672
40 lei.

REPORT
lei.

REPORT
lei. 

EXTRAGEREA a n-a
ria B : 4,30 variante a 19.393 lei ; 
cat. C : 47,15 a 884 lei ; cat. D :

— 1.797,75 a 60 lei ; cat. E : 104.75 a 
200 iei ; cat. F : 2.143.10 a 40 lei.

REPORT CATEGORIA A : 612.740 
lei.

Autoturismul Dacia 1300 de la ca
tegoria 1 a revenit participantului 
TRAIAN UDREA din Ploiești.

unui joc 
altul foarte 
portarul echipei naționale, trans
ferat din vară, n-a reușit să 
se încadreze perfect în angre
najul sistemului defensiv al 
formației studențești. Afectată 
moral la jumătatea turului și 
slăbind treptat, ca potențial fi
zic, spre sfîrșitul sezonului, 
Sportul studențesc a încheiat 
campionatul cu forțele dimi
nuate.

U.T.A. și F. C. OLIMPIA 
SATU MARE. Aceste două e- 
chipe dețin locurile 15 și, res
pectiv, 16 cu același număr de 
puncte : 14. Ambele s-au situat 
în zone „opuse" în acest tur 
de campionat, față de sezonul 
toamnei trecute, cînd U.T.A. se 
afla pe locul 4 (19 p), iar F. C. 
Olimpia pe 6 (18 p). Două e- 
chipe care au acționat bătrî- 
nește, lent, practicînd un joc 
lipsit de spectaculozitate. Și la 
U.T.A. și la F. - C. Olimpia 
una din cauzele slabelor evolu
ții este legată de componența 
lotului. Arădenii n-au reușit să 
transfere de 'ani de zile nici un 
jucător mai răsărit, dar nici 
n-au recoltat din propria pepi
nieră elemente de valoare în

După prima jumătate a com
petiției, cele cinci formații 
ne-au demonstrat rolul minor 
pe care l-au avut la ridicarea 
calitativă a campionatului. Să 
sperăm că pe viitor vom asista 
la o schimbare în bine a evolu
ției lor de ansamblu, prin eli
minarea deficiențelor de pînă 
acum, care le poate aduce sa
tisfacția unor rezultate mai 
bune în partea a doua a în
trecerii și a unor ascensiuni în 
clasament.

Gheorqhe NERTEA

Cu cîtva timp în urmă, dis- 
cuiind despre neîmplinirile fot
balului românesc, Bazil Marian, 
reputat tehnician al fotbalului 
nostru, atingea una din proble
mele esențiale ale tinerei gene
rații — necesitatea competiti
vități ei. „A fi competitiv. 
spunea^ fostul, internațional, în
seamnă a avea valoare, a urca 
in permanență treptele perfec
țiunii, a te impune in fața spe
cialiștilor. Vedeți, cu fiecare e- 
diție de campionat, am asistat 
la zeci de debuturi pe care le-am 
aplaudat la timpul cuvenit ; 
cronicarii de specialitate le-au 
scris numele cu litere mari, 
insă, incet-incet, marile speran
țe au intrat intr-un cvasi-ano- 
nimat. Prin aceasta îmi explic 
penuria jucătorilor de valoare, 
in continuă scădere, aș îndrăzni 
să afirm, dacă avem in vedere 
cerințele mereu crescînde ale 
fotbalului de mare perfor- 
manță".

Subiectul este de foarte mare 
actualitate pentru o dezbatere 
și, din capul locului, trebuie să 
recunoaștem, că nu trebuie un 
prea mare efort de gîndire 
pentru a-1 ilustra cu exemple. 
Dacă ne aducem bine aminte, 
ce multe promisiuni au făcut, 
la timpul cuvenit, Gabriel 
Stan (Jiul), Bora și Filipescu 
(F.C.M. Reșița), Bucurescu și 
Vrînceanu (Dinamo), Rișniță și 
Barta les (Rapid), Both II 
(A.S.A. Tg. Mureș), Helvei 
(F. C. Olimpia Satu Mare). Boca 
(C.F.R. Cluj-Napoca), Giuchict 
(Politehnica Timișoara), Agud 
(F.C. Bihor), Szabadoș (fost mai 
întîi la Jiul și Steaua, azi 
la echipa de baștină Mureșul 
Deva). Coca (,U“ Cluj-Napoca) 
etc. etc. Toți aceștia, ca și aceia 
care se simt într-o astfel de 
postură, toți în jurul a 20—25 
de ani, perioadă ideală pentru 
o, puternică afirmare, au intrat 
pe poarta Diviziei A recomandați 
sută la sută, de talent, de anu
mite calități perfecționate în 
perioada de juniorat. Din pă
cate, însă, odată ajunși pe pri
ma scenă, după ce au cunoscut 
întîile succese și aprecieri, nu 
au mai avansat, dimpotrivă unii 
au stagnat sau. mai grav, au re
gresat chiar.

Care să fie cauzele acestui fe
nomen cu adinei implicații in 
soccerul nostru ? Răspunsul 
poate fi sintetizat astfel :

1. Există tendința de a nu 
mai munci cu aceeași pasiune 
manifestată pînă in momentul 
cînd respectivii au „prins echi
pa", toți inșelîndu-se amarnic 
că treptele marii performanțe 
pot fi urcate doar cu talentul, 
dar nu și cu munca, pentru a 
se da strălucire însușirilor na
tive. Se știe că, în orice dome
niu de activitate, personalități
le se conturează într-un regim 
de muncă intensiv, intr-o at
mosferă de permanentă auto- 
depășire, care reclamă ore in 
plus de antrenament veste pro
gramul obișnuit al echipei. Am 
vrea să fim contraziși, dar a- 
proane nimeni nu apelează la 
antrenamentul-supliment. așa 
cum o face elevul îndrăgostit 
de matematică, fizică, de artele 
plastice, acasă, in orele sale li
bere. O astfel de atitudine func

ționărească de pregătire, cu orar 
fix, este, intr-un fel. o sus
tragere deghizată de la efort, 
un abandon de la propriile am
biții și aspirații. In această di
recție, vinovați sînt și antreno
rii respectivilor tineri, care nu 
adincesc procesul de pregătire 
individualizată a acestora pen
tru a le scoate in evidență ca
litățile caracteristice ;

2. Mulți tineri fotbaliști, ame
țiți de primele succese, sînt ușor 
influențabili și abandonează le
gile unei vieți echilibrate, cum
pătate, singura in măsură să 
refacă organismul supus unor 
grele solicitări, la antrenamen
te și jocuri. Antrenorii și con
ducătorii, în loc să fie exigeați 
în atitudine, tolerează abaterile 
de la viața sportivă, fac con
cesii peste concesii pină cînd 
ajung în fața celei mai grele 
decizii, deși puteau să evite, cu 
inteligență și tact pedagogic, 
acest act neplăcut : scoaterea 
din lot a elementului care pro
mitea atit, devenit insă neco
respunzător.

Neîndoielnic, deficitul valoric 
al fotbalului nostru are și alte 
cauze. Ne-am oprit doar la a- 
cestea două pentru că noi con
siderăm că ele au o pondere 
destul de marc în apariția fe
nomenului enunțat în rindurile 
de față. Dacă prima parte a 
campionatului recent încheiat a 
avut parametrii calitativi așa 
de scăzuți, cu siguranță că vina 
aparține și generației tinere, a 
cărei competitivitate nu este 
încă la înălțimea cerințelor și 
condițiilor create. Ne-ar bucura 
ca tema de față să în
demne la reflecții în perioada 
vacanței și pe timpul pregăti
rilor, iar in primăvară să înre
gistrăm, cit de cit, o cotitură 
in mentalitatea tinerilor noștri 
fotbaliști care se dedică perfor
manței.

Stelian TRANDAFIRESCU

COMPETIȚIE DE MINIFOTBAL
LA PIATRA NEAMȚ

Ixl Piatra Neamț s-a des
fășurat, in primele zile ale 
vacanței de iarnă, o interesantă 
competiție de minifotbal dotată 
cu cupa „30 Decembrie", la 
care au participat 5 formații 
de pitici și anume : Progresul 
București, C.S.M. Suceava, Șc. 
sportivă Tecuci, Șc. generală 
nr. 9 și Șc. generală nr. 4 cu 
profil de fotbal (organizatoarea 
competiției), ultimele două din 
Piatra Neamț. Meciurile, dispu
tate în sala sporturilor „Ceah
lăul", s-au bucurat de prezența 
unui public foarte numeros, care 
a aplaudat cu căldură reușitele 
tehnice ale micilor fotbaliști. 
Ciștigătoarea competiției a fost 
echipa ȘC. GENERALE NR. 4 
P. NEAMȚ, căreia i-a fost a- 
tribuită cupa „30 Decembrie", 
aflată la cea de a treia ediție. 
In clasamentul final, locurile 2 
și 3 au fost ocupate de Pro
gresul București și, respectiv,’ 
Șc. generală nr. 9 Piatra Neamț. 
(Radu TOMA, coresp.).

CÎTEVA INDICAȚII
un încărcat sezon 
care majoritatea

MEDICALE ÎN VEDEREA NOULUI SEZON
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Dînd 
feroviarii 
cat duminică 
lia. Prima partidă a turneului, 
pe care îl întreprind în această 
țară, este programată la 28 de
cembrie, la Lugo, lingă Ravena, 
unde Rapid va întîlni o selec
ționată locală. Cel de-al doilea 
joc va avea loc la 31 decem
brie, la Catanzaro, cu formația 
de Divizia B cu același nume. 
Au făcut deplasarea următorii 
jucători : Ioniță, Roșea, Pop, 
Grigoraș, Niță, Iordan, A. Du
mitru, Angelescu, Petcu, Rîș- 
niță, Savu, M. Stelian, Barta
les, Neagu și Leșeanu, însoțiți 
de antrenorii I. Motroe și 
V. Copil.

curs unei invitații, 
bucureșteni au ple- 

seara spre Ita-

S-a încheiat 
fotbalistic, în 
jucătorilor divizionari, dar mai 
ales componenții loturilor re
prezentative, au fost supuși u- 
nor serioase solicitări, traduse 
— la unii dintre ei — fie prin 
noi traumatisme sau acutizarea 
altora mai vechi, fie prin scă
derea pronunțată a capacității 
de efort. Deoarece, din experi
ența anilor trecuți, dar mai ales 
din discuțiile purtate cu unii 
antrenori sau medici de cluburi 
reiese destul de clar conturarea 
unor greșeli care și-ar putea 
spune cuvîntul mai tîrziu, adi
că în sezonul 1376, cînd fotba
lul nostru se va afla în fața 
altor dificile examene, credem 
că sînt utile cîteva recoman
dări asupra etapei care urmea
ză.

In primul rînd este necesar 
să se asigure o vacanță efecti
vă, în care sportivii să-și re
considere preocupările perso
nale și, de ce n-am spune-o, 
să uite puțin de fotbal. Bine
înțeles că sportivii cu indicații 
acute sînt trimiși în stațiunile 
balneare pentru recuperarea 
promptă a unor afecțiuni ale 
aparatului locomotor sau ale 
altor- organe.

După această vacanță bine
meritată, pe care nu am ve-

dea-o mai lungă de 14 zile, 
pregătirea ar începe cu o cură 
profilactică de recuperare, în
tr-o stațiune balneară, cură 
care contraindică efortul fizic 
susținut. In fond, se apreciază 
că toți sportivii ar avea nevoie 
de o asemenea cură de 12—14 
zile, factorul reumatism repe
tat fiind prezent în toate acti
vitățile dinamice.

Pregătirea propriu-zisă tre
buie reluată după un minuțios 
examen medical, care să defi
nească gradul de sănătate, dez
voltarea fizică și gradul de nu
triție, precum și starea func
țională și capacitatea de efort. 
Asupra acestui ultim punct este 
necesar să se insiste pentru a 
se preciza carențele, rezervele 
biologice de performantă, pre
cum și căile de ameliorare. A- 
cest examen se efectuează (po
trivit instrucțiunilor comune 
ale M. S. / C.N.E.F.S. nr. 34 din 
30.01.1969) numai la unitățile 
teritoriale de medicină sporti
vă, vizele primite de la alte u- 
nități sau medici nefiind vala
bile.

Numeroase cluburi, în special 
cele bucureștene, își progra
mează în mod greșit acest prim 
examen medical înainlea înce
perii campionatului, neavînd 
astfel nici un reper obiectiv a-

supra a ceea ce au realizat in 
perioada de pregătire. Este ca
zul ca medicii cluburilor și an
trenorii să înțeleagă utilitatea 
acestor investigații și nu for
malismul lor (viza pentru joc). 
Avînd aceste date de referință, 
în luna ianuarie, de obicei îna
intea începerii campionatului, se 
impune repetarea unor explorări 
funcționale care să confirme sau 
să infirme ceea ce s-a și realizat, 
la ce nivel etc. și, în același 
timp, să confirme constelația 
biologică în care se începe un 
nou și încărcat sezon, care va 
dura 8—9 luni. (Bineînțeles că 
nu ne referim la cazurile spe
ciale individuale, care reclamă 
alt traseu dictat de situația ju
cătorului).

Am dorit să prezentăm aces
te recomandări și precizări de
oarece, așa cum am arătat, sîn- 
tem informați că unele echipe 
și-au programat controale me
dicale complexe în Centrul de 
Medicină Sportivă după 15 fe
bruarie 1976, deci după aproape 
30—45 zile de antrenamente, și 
nu vedem cum își pot ele va
lida justețea planului de pre
gătire efectuat pină atunci.

Dr. IOAN DRAGAN 
directorul Centrului de medi

cină sportivă



„ȘTAFETA MEDALIILOR OLIMPICE" VEȘTI DIN Wllf SOCIALISTE
(Urmare din pag. 1)

cerile sportive ale acestui se
zon. în același timp, ei le-au 
cerut să-și încordeze forțele, să 
realizeze la Montreal perfor
manțe la nivelul condițiilor și 
exigențelor, al reputației de care 
se bucură țara noastră pe ma
pamond. Veritabil legămint, 
sportivii le-au promis să ob
țină în întrecerile anului viitor 
succese de și mai mare însem
nătate, victorii care să-i bucure, 
să le întărească convingerea că 
sportul românesc este în con
tinuă ascensiune.

O SUGESTIVĂ EVOCARE 
ARTIST1C-SPORTIVĂ

Dominată de cele cinci cercuri 
olimpice și de adagiul „Mai 
sus , mai repede, mai puternic", 
scena Palatului sporturilor a 
fost aseară gazda unui splendid 
spectacol artistic-sportiv. Prin 
fața celor aproape 7 000 de 
spectatori s-au perindat stele 
ale muzicii ușoare și populare, 
virtuoase ansambluri coregra
fice, orchestre de muzică ușoa
ră și populară și, bineînțeles, 
cîteva dintre marile vedete ale 
sportului românesc de ieri și 
de azi.

Am revăzut, în cele peste 
trei ore ale spectacolului, „Șta
feta medaliilor olimpice", dru
mul de victorii al „olimpicilor" 
noștri, am asistat la un_ emo
ționant schimb de ștafetă între 
foști campioni olimpici și can
didați la titlurile care vor ’ fi 
puse în joc, anul viitor, la 
Montreal. Momente coregrafice 
de mare sensibilitate și măies
trie artistică au evocat apari
ția în istorie a Jocurilor de la 
antica Olimpie pînă la Miin- 
chen ’72, făcînd popasuri — și 
reamintind cu acest prilej cele 
mai valoroase succese ale spor
tului românesc — la Melbour
ne, Roma, Tokio, Ciudad de 
Mexico. „Ștafeta" ne-a prilejuit 
intîlnirea dintre Nieolae Linca 
și Simion Cuțov, dintre Ștefan 
Petrescu și elevii săi Dan Iuga, 
Virgil Atanasiu, Corneliu Ion,

Campionul olimpic de tir de la Melbourne, Ștefan Petrescu, 
ji citiva reprezentanți ai lotului olimpic : Stan, Iuga, Atanasiu, 
Ilca si Ion.
Marin Stan și Mircea Ilca, din
tre Dumitru Pîrvulescu și Con
stantin Alexandru, dintre Mi- 
liaela Peneș și cuplul de spe
ranțe Mariana Suman și Natalia 
Andrei-Mărășeseu, dintre Ma
ria Vicol și Ecaterina Slahl, 
dintre Ivan Patzaichin și cole
gii săi Larion SCrghei, Policarp 
Malîhin și canotoarea Marlena 
Predescu, dintre Frederic Orendi 
și Dan Grecu. Finalul „ștafetei" 
a ridicat tribunele în picioare 
deoarece pe podium, alături de 
Elena Leușteanu, a apărut ma
rea vedetă a sportului nostru 
și a celui internațional, micuța 
gimnastă Nadia Comaneci.

între secvențele artistice ale 
acestui reușit spectacol am a- 
plaudat cu căldură demonstra
ția de virtuozitate a viitorilor 
profesori de educație fizică, ac
tuali studenți ai I.E.F.S., reuniți 
in ansambluri de gimnastică, 
grația și ritmicitatea micuțelor 
eleve din ansamblul Liceului de 
gimnastică din municipiul Gh. 
Gheorghlu-Dcj.

Spectacolul de aseară, care a 
încheiat festiv un an competi- 
țional bogat în întreceri și per
formanțe, a demonstrat, încă 
o dată, dacă mai era nevoie,

dragostea și prețuirea de care 
se bucură fruntașii sportului 
românesc, hotărîrea „olimpici
lor" noștri de a aduce un și 
mai bogat prinos de recunoș
tință partidului, pentru condi
țiile minunate oferite tineretu
lui patriei noastre, de a obține 
în anul care vine noi și noi 
victorii în arena olimpică !

TURNEUL MASCULIN DE VOLEI
PENTRU CALIFICARE LA J.0.

După ultimele modificări de
terminate de competițiile conti
nentale care constituiau și cri
terii de calificare la J.O., a 
fost stabilită compoziția defini
tivă a grupelor turneului mas
culin de volei care urmează să 
se desfășoare în Italia luna vi
itoare și în urma căruia vor 
fi desemnate alte două repre
zentative cu drept de partici
pare la turneul final olimpic 
din Canada. Iată cele 4 serii 
ale competiției din Italia, la 
care vor participa 20 de echipe, 
printre care și cea a Româ

niei : SERIA I : (Roma) : Ita
lia, S.U.A., Venezuela, Kuweit, 
Grecia ; SERIA a II-a (Roma) : 
R. D. Germană, Belgia, Is
landa, Israel, Indonezia SE
RIA a IH-a (Florența), Ceho
slovacia, Brazilia, Turcia, R. F. 
Germania, Iugoslavia ; SERIA 
a IV-a (Perugia) : România, 
Bulgaria, Nigeria, Spania și 
Iran. Cîștigătoarele seriilor vor 
participa la turneul final de la 
Roma, în urma căruia primele 
două clasate se califică pentru 
J.O. Competiția începe la 18 
ianuarie.

NOI TURNEE DL TENIS 
„INDOOII“

Din primele zile ale anului 
viitor, tenismanii lotului nostru 
național de seniori și cei mai 
buni tineri jucători vor fi an
grenați în noi competiții pe te
ren acoperit. Se dispută tur
neele de tenis „indoor" din ca
drul noului circuit internațio
nal de iarnă.

Startul va fi dat la Brașov, 
unde întrecerile sint progra
mate între 5 și 11 ianuarie. Al 
doilea turneu va avea loc la 
Timișoara, între 12 și 18 ianua
rie. Urmează concursuri in Un
garia, Cehoslovacia, U.R.S.S. și 
Polonia. Seria întrecerilor ia 
sfirșit în ultima decadă a lunii 
februarie. .

Pentru cele două turnee din 
țara noastră sint așteptați o 
serie de . notabili invitați de 
peste hotare. Și-au confirmat 
participarea campionul R. D. 
Germane, Thomas Emmrich, 
ciștigătorul recentului turneu de 
la Sofia, precum și jucătorii 
sovietici Pugaev și Borisov, 
membri ai lotului reprezentativ. 
Sint așteptați, de asemenea, ju
cătorii maghiari Taroczy, Machan 
și Benyk.

OPINII DOPA BALCANIADA DE BASCHET
A SENIOARELOR

(Urmare din pag. 1)

contraatacurile au determinat 
dominarea adversarelor. Pri
vind insă evoluția lotului țării 
noastre prin prisma intereselor 
lui majore (campionatul euro
pean din luna mai a anului 
viitor), vom constata că nu
meroase și profunde șînt lacu
nele manifestate în cursul cam
pionatului balcanic. Să ne a- 
mintim de exasperantele ratări 
din partida cu Bulgaria, de lun
gile perioade de ineficacitate 
semnalate concomitent cu slă
birea jocului în apărare, de. fap
tul că baschetbalistele noastre

antrenament judicics alcătuit, 
în scopul asigurării unei pregă
tiri fizice solide, prin care re
prezentativa română să fie ca
pabilă să reziste ritmului impus 
de baschetul modern, in atac 
ca și în apărare. Bineînțeles, 
tot în prim-plan trebuie să stea 
preocuparea pentru îmbunătăți
rea preciziei aruncărilor la coș, 
în scopul evitării situațiilor une
ori penibile manifestate în par
tida cu Bulgaria (și chiar și 
în cea cu Iugoslavia) și pentru 
ca ele să fie fructificate în 
proporții normale.

R. P. POLONĂ

DOUĂ ALPINISTE LA COTA 8035 M
Se vorbește, în ultima vreme, 

tot mai mult despre perfor
manțele alpiniștiîor polonezi. 
De data aceasta este vorba de 
succesul realizat de două spor
tive din Polonia — alpiniste cu 
reputație — care cu prilejul 
„Anului internațional al femeii 
— 1975“ au efectuat o temerară 
premieră alpină. Nu demult, 
Halina Kriiger-Syrokomska și 
Anka Okopinska au escaladat 
piscul Gasherbrum II, din ma
sivul Karakorum, din lanțul 
munților Himalaya, situat la o 
altitudine de 8 035 m. Este pen

ii. P. MONGOLĂ:

tru prima oară, cînd acest p,sc 
este escaladat de două femei ! 
Din jurnalul de zi — publicat 
de cele două sportive, cităm : 
„Escaladarea a fost extrem tie 
grea și monotonă. După 30 de 
pași de ascensiune, trebuia să 
ne odihnim, dar nu prea mult, 
pentru a nu ieși din ritm, pe 
un ger de minus 20 de grade. 
Cind am ajuns pe platou, pri
veliștea a fost cu atit mai in- 
cintătoare cu cit satisfacția do 
a duce Ia capăt bătălia cu mun
tele a fost îndeplinită..."

COMPETIȚII DE MASA IN PLINA IARNA
în Republica Populară Mon

golă, țară cu un peisaj mun
tos și cu multe posibilități pen
tru practicarea diverselor spor
turi legate de anotimpul rece, 
se desfășoară, în momentul de 
față, faza de iarnă a competi
ției de masă în care se pot cu
mula rezultatele obținute atit 
la sporturile de vară, cit și la 
cele hivernale. Peste 140 000 de 
sportivi de pe cuprinsul țării 
iau parte la probe clasice de 
schi, săniuțe sau patinaj, dar 
și la altele absolut specifice 
printre care, de pildă, există o

ștafetă ce cuprinde și întreceri 
de călărie și tir cu arcul, 
sporturi de mare tradiție și 
popularitate în Mongolia.

In afara centrelor existente 
pentru practicarea sporturilor 
de iarnă s-au mai creat și al
tele, cuprinzînd amenajări pen
tru probele de coborîre, slalom 
și sărituri. Lingă Palatul spor
turilor din Ulan-Bator este in 
curs de construcție și un Pa
lat al gheții, permițînd hoche
iului, sport cu multi iubitori în 
Mongolia, să se dezvolte. în 
viitor, din plin.

COMENTARII DUPĂ FINALA „CUPEI DAVIS“
Comentînd succesul echipei 

Suediei, care a cîștigat a 64-a 
ediție a „Cupei Davis", între- 
cînd cu 3—2, în finala de la 
Stockholm, selecționata Ceho
slovaciei, corespondentul agen
ției „FRANCE PRESSE" scrie 
printre altele : „Din anul 1933, 
pentru prima oară două echipe 
europene s-au întîlnit in finala 
prestigioasei întreceri, iar Sue
dia este — după Anglia — pri
ma națiune europeană victo
rioasă din anul 1937. Desigur, 
acest lucru arată progresele fă
cute de jucătorii europeni, dacă 
ne amintim șl de faptul că 
România a fost de trei ori fi
nalistă in ultimii șase ani. In 
ceea ce privește victoria echi
pei suede: o, aceasta se dato
rează, in primul rind, talenta
tului jucător Bjorn Borg, care 
a adus punctul decisiv forma
ției sale, terminind invingător 
in partida cu Jan Kodes". Su

perioritatea tinărului campion 
suedez (19 ani) s-a datorat in 
special forței loviturilor sale de 
serviciu și celor de rever, cu 
două miini.

După meci, Bjorn Borg a de
clarat ; „Sini fericit, bineînțeles, 
că am cucerit Cupa Davis. Joc 
pentru Salaticră de la 15 ani. 
Era un vis incă din copilărie. 
Astăzi, ei s-a împlinit. Totodată 
a fost prima mea mare victo
rie pe teren propriu. Faptul că 
ca a fost obținută intr-o par
tidă cu un jucător valoros, ca 
Jan Kodes, arc darul să-mi dea 
o satisfacție in plus".

PE SCURT

Iii „Cupa Davis" 19T6 MEXIC - S.U.A. 3-2 !
CIUDAD DE

Reprezentativa 
S.U.A. a fost 
„Cupa Davis" —

MEXICO, 22. 
de tenis a 
eliminată din 
ediția 1976. în

meciul susținut in capitala ță
rii gazdă, echipa Mexicului a 
reușit o frumoasă victorie cu
scorul de 3—2.

Jucătorul american Brian
Gottfried l-a învins cu 3—6, 
6—2, 3—6, 8—6, 6—1, pe mexi
canul Marcelo Lara, egalînd 
scorul (2—2).

în partida decisivă s-au in- 
tilnit Jimmy Connors și Raul 
Ramirez. întrerupt duminică 
seara, din cauza întunericului, 
jocul s-a reluat luni, inche- 
indu-se eu victoria lui Ramirez 
la scorul de 2—6, 6—3, 6—3,
6—4.

• în alte două întîlniri : 
Brazilia — Peru 5—0 (scor fi
nal) ; India — Filipine 3—0.

SELECȚIONATA U.R.S.S. ÎNVINGĂTOARE
ÎN „CUPA IZVESTIA" LA HOCHEI

Premiul ziarului „Izvestia" a 
fost ciștigat de selecționata de 
hochei a U.R.S.S., care a ter
minat neînvinsă turneul dispu
tat la Moscova, totalizînd 6 
puncte. Pe locurile următoare : 
Cehoslcyacia — 4 p, Suedia — 
2 p și Finlanda — 0 p. în

partida decisivă, hocheiștii so
vietici au întrecut cu 3—2 (2—1, 
1—0, 0—1) formația Cehoslova
ciei. Golurile au fost realizate 
de : Harlamov (2) și lakușev, 
respectiv Martinec și Pouzar. 
într-un alt joc, Suedia — Fin
landa 8—2 (4—0, 3—0, 1—2).

nu au făcut întotdeauna față 
presingului temporar aplicat dc 
adversare în scopul stopării 
contraatacurilor noastre, dar 
mai cu seamă de carențele de 
ordin fizic, evidențiate foarte 
vizibil în intilnirea cu forma
ția bulgară. în plus, insufi
cienta omogenitate în compo
nența lotului obligă la utiliza
rea a numai șapte-opt jucă
toare, ceea ce duce la obosi- 
rea timpurie a acestora chiar și 
numai în două meciuri, așa cum 
a fost cazul la Balcaniadă. Este 
lesne de înțeles ce se poate 
petrece. în cazul unui turneu 
de durată, cu grad de dificul
tate mai mare, cum va fi cam
pionatul european. Iată de ce 
apreciem că in perioada ră
masă pînă în luna mai este 
absolut necesară nu numai te
mperarea actualelor accidentate, 
si aplicarea unui program de

CAMPIONATE DE FOTBAL ÎN EUROPA
R. D. GERMANĂ (etapa a 

13-a — ultima din tur) :
Sachsenring Zwickau — Dy
namo Berlin 0—5 ; Rotweiss Er
furt — Energie Cottbus 5—0 ; 
Lokomotive Leipzig — Dynamo 
Dresda 0—2 ; Stahl Riesa — 
Chemie Leipzig 7—1 : Carl 
Zeiss Jena — F. C. Magdeburg 
1—1 ; Chemie Ilalle — Wismut 
Aue 1—1 ; F. C. Karl Marx 
Stadt — Vorwărts Frankfurt pe 
Oder 0—1. Clasament: 1. Dy
namo Dresda — 21 p : 2. Lo
komotive Leipzig — 20 p ; 3. 
Chemie Halle — 18 p.

PORTUGALIA (etapa a 13-a) : 
Sporting — C.U.F. 3—0 ; Braga 
— Boavista 1—2 ; Farense — 
Leixoes 3—2 ; Belencnses — 
Beira Mar 2—1 ; Benfica — Vi

toria Setubal 2—0 ; Atletico — 
Academica 1—0 ; Unio Tomar
— Estoril 2—2 ; F. C. Porto — 
Vitoria Guimaraes 1—1. Clasa
ment : 1. Benfica — 22 p ; 2. 
Boavista* — 22 p ; 3. Sporting
— 22 p.

OLANDA (etapa a 15-a) : 
Telstar — N.A.C. Breda 2—0 ; 
E.E.V. Eindhoven — Sparta 
1—1 ; M.V.V. Maastricht — Ex
celsior 1—0 ; Nec Mijmegen
— F. C. den Haag 2—1 : Fe- 
yenoord Rotterdam — P.S.V. 
Eindhoven 1—0 ; F. C. Amster
dam — Graafschap 1—0. Meciu
rile Twente Enchede — Ajax 
Amsterdam și F. C. Utrecht — 
Az ’67 Alkmaar au fost ami
nate. Clasament : 1. Ajax — 
23 p (un joc mai puțin) ; 2.

P.S.V. — 21 p ; 3. Fcyenoord 
— 21 p.

FRANȚA (etapa a 20-a) : 
Nimes — Strasbourg 2—1 ; Bor
deaux — Monaco 3—1 ; Lille — 
Bastia 2—0 ; Valenciennes — 
Lyon 0—0 ; Troyes — Nantes 
0—0 ; St. Germain Paris — 
Reims 2—3 ; Marsilia — Lens 
3—2 ; Nisa — Avignon 2—0 ; 
St. Etienne — Metz 1—0 ; 
Nancy — Sochaux 5—1. Clasa
ment : 1. Nisa — 31 p ; 2. St. 
Etienne — 31 p ; 3. Metz — 27 p.

*
Echipa Voest Linz a jucat la 

Djakarta cu o selecționată a 
țârii gazdă pe care a intrecut-o 
cu 4—2 (2—0).

ATLETISM • Crosul de ta 
Londra s-a încheiat cu victoria 
olandezului Jos Hermans — 4.4 
km în 26 : 30,0 Pe locurile ur
mătoare s-au clasat enfilezii 
Tony Simmons — 26 : 37.0. David 
Black — 26 : 40,0 și Brendan 
Foster — 26 : 46,0. Americanul
Frank Shorter s-a situat pe lo
cul 14 în 27 : 43,0, iar finlande
zul Lasse Viren ț>e locul 22 în 
28 : 31,0.

BASCHET • în turneul mas
culin de la Praga : Cehoslovacia 
— Ungaria 82—56 ; Cehoslovacia 
B — Bulgaria 83—82 ; Olanda — 
R. F. Germania 75—70.

CAL ARIE • La Londra, pro
ba de obstacole a revenit vest- 
germanului Hartwig stenkeh. 
urmat de englezul Lionel Dun
ning și brazilianul Nelson 
Pessoa.

HANDBAL • Primul meci 
dintre echipele Spaniei' si'p Da
nemarcei, contînd pentru preli
minariile turneului olimpic 
(grupa a 7-a) s-a încheiat la 
egalitate : 15—15 (7—8). In cla
samentul grupei conduc Dane
marca și Spania cu cite 3 punc
te. urmate de Olanda — Op

HOCHEI • în meci revanșă, 
selecționata R. D. Germane a 
terminat din nou învingătoare 
în fata Elveției, cu scorul de 
6—3 (1—0. 3—1. 2—2).

NATAȚIE • Cu prilejul unui 
concurs desfășurat la Budapesta 
(bazin de 50 m), înotătorul
maghiar Săndor Nagy a stabilit 
un nou record european în pro
ba de 800 m liber cu timpul de 
8:24,80. Vechiul record era de 
8 : 27,95 și aparținea lui R. Strobach 
(R. D. Germană). Recordul 
mondial este deținut de ameri
canul Tim Shaw cu 8:09,60.

SCHI & Competiția de săritu
ri desfășurată pe trambulina 
olimpică de la Bergisel (Inns
bruck) s-a încheiat cu victoria 
austriacului Toni Innauer (17 
ani), .cu 227 p (sărituri de 103 
m șl 99.5 m). Pe locul șecund, 
elvețianul Walter Steiner — 208.3 
p. • Concursul de fpnd de la 
Davos a programat proba mas
culină de ștafetă 3X10 km, in 
care victoria a' revenit formați
ei Norvegiei (Magne Myrmo. 
Ivar Formo, Oddvar Braa). cro
nometrată în 1 h 30:58.37 Pe 
locurile următoare s-au clasat 
echipele Elveției — lh 32:11,90 și 
Cehoslovaciei — 1 h 33:13.16.

ȘAH o După ultima rundă si. 
înaintea terminării partidelor 
întrerupte, în campionatul
U.R.S.S., conduce Petrosian — 
10 p.. urmat de Romanișin —
3lfi p. Tal, Gulko si Vasanian 
— 9 (1).
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