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ECHIPA STEAUA PENTRU A 15-a OARĂ 
CAMPIOANĂ LA LUPTE LIBERE

După încheierea campiona
tului de lupte greco-romane pe 
echipe, a fost rîndul practican- 
ților stilului libere să-și dispute 
titlul de formație campioană. 
Sala Dinamo din Capitală a

concursuri internaționale. Dar, 
în cazul nostru, puțini au fost 
sportivii care au luptat trei 
partide pînâ la încheierea tim
pului regulamentar. De cele 
mai multe ori, componenții e-

Formația campioană, de la stingă (rîndul de sus) : V. Po
povici, Al. Geantă (antrenori), E. Panaite, O. Dușa, T. Sereghely, 
M. Pîrcălabu, St. Stîngu, Gh. Șuteu (antrenor) ; rîndul de jos : 
G. Anghel, Gh. Petre, P. Coman, I. Arapu, T. Pancă.

Foto : Romeo ONODI
găzduit marți turneul final al 
Diviziei, la care au participat 
cele mai bune sase formații 
din țară : STEAUA, DINAMO 
BRAȘOV, STEAGUL ROȘU 
BRAȘOV, C.F.R. TIMIȘOARA, 
HIDROTEHNICA CONSTANȚA 
și C. S. TIRGOVIȘTE.

Disputat sistem turneu indi
vidual, concursul i-a supus pe 
unii dintre participant! la o 
apreciabilă încărcătură fizică și 
psihică, fiecare dintre ei fiind 
obligat să susțină într-o singură 
zi cîte cinci meciuri, situație 
ce nu se întîlnește nici la marile

chipelor C.F.R. Timișoara, Hi
drotehnica Constanța, C. S. Tîr- 
goviște și chiar Steagul roșu 
Brașov, nu și-au apărat cu ho
tărî re șansele în întîlnirile cu 
adversarii mai valoroși din 
formațiile Steaua și Dinamo

Brașov, cedînd cu ușurință, de 
cele mai multe ori prin tuș. 
De altfel, așa se și explică fap
tul că un concurs în care erau 
programate 300 de meciuri s-a 
încheiat intr-o singură zi ! Așa 
cum aprecia și antrenorul fe
deral Ion Crîsnic, turneul final 
al Diviziei de lupte libere s-a 
rezumat la o dispută pentru 
primul loc între componenții 
formațiilor Steaua și Dinamo 
Brașov.

Cu un lot mai omogen și 
mai bine pregătit, echipa Steaua 
a cucerit din nou titlul de 
campioană, sportivii militari 
obținînd cu acest prilej pen
tru a 15-a oară tricourile ce 
se atribuie celei mai bune 
formații din țară. Echipa 
Steaua, antrenată de Gh. Șu- 
teu, V. Popovici și Al. Geantă, 
a avut următoarea alcătuire, 
în ordinea categoriilor : Petre 
Gheorghe, Ion Arapu, Gigei An- 
ghel, Octavian Dușa, Petre Co- 
man, Tănase Pancă, Marin 
Pîrcălabu, Tiberiu Sereghely, 
Enache Panaite și Ștefan Stîn- 
gu. Cea mai mare contribuție 
la cucerirea titlului au avut-o 
I. Arapu, G. Anghel, O. Dușa, 
P. Coman, M. Pîrcălabu, T. Se
reghely, ocupanții primului loc 
la categoriile lor.

O comportare frumoasă au 
avut și dinamoviștii brașoveni 
(antrenor Ion Bătrîn), clasați pe 
locul secund în clasamentul fi-

Mihai TRANCA

(Continuare in pag. 2-3)

IN CAPITALĂ, UN INTERESANT 
TURNEU DE POLO

începind de vineri, timp de patru 
zile, piscina acoperita de la Floreasca 
va găzdui un interesant turneu de 
polo, la care iau startul și doua se
lecționate ale lotului reprezentativ. In 
programul turneului mai figurează e- 
chipa campioană a țării, Rapid Bucu
rești și o combinată a divizionarelor 
C.N.U. și Progresul.

Vineri, în prima zi a turneului, cu 
începere de la ora 17,30, au loc ur
mătoarele partide : Rapid — Lotul B 
și Combinata C.N.U. — Progresul — 
Lotul A.

IN CAMPIONATUL
MASCULIN DE BASCHET

Marți și miercuri, sala Floreasca a 
găzduit partida (meciuri duble) Di
namo — Politehnica lași, din cadrul 
etapei a Xl-a a campionatului mas
culin de baschet. Așa cum era de 
așteptat, victoriile au revenit jucători
lor dinamoviștl : 101—53 (55—29) și 
117—69 (65—43).

ILIE FLOROIU NU VA PUTEA 
, CONCURA LA SAP PAOLO

După, cum am anunțat, recordmanul 
nostru în probele de 5 000 și 10 000 m 
llie Floroiu primise din partea Fede
rației braziliene de atletism invitația 
de a participa la tradiționalul cros 
care se organizează în noaptea Anu
lui Nou la Sao Paolo. Deși inițial in
vitația fusese acceptată, Floroiu nu 
va lua parte la cros, deoarece de 
citeva zile atletul constănțean este 
bolnav.

A APĂRUT:

ALMANAHUL 
„SCÎNTEIA" 
Un bogat cuprins, 

inclusiv tot ceea ce 
trebuie să știți despre 
JOCURILE OLIMPICE !

Aspect de la unul din ultimele antrenamente ale lotului nos
tru de juniori.

Foto : D. NEAGU

lată programul celor 15 jocuri, dintre care trei vor avea loc pe noul 
patinoar artificial din Ploiești, iar restul la București, pe patinoarul 
,,23 August" :

sîmbâtâ 27 XII București —

duminică 28 XII
Ploiești — 

București —

marți 30 XII
Ploiești — 

București —

miercuri 31 XII
Ploiești — 

București —

vineri 2 1 București —

ora 16 : Elveția — Austria
ora 18.30 : România — Ungaria
ora 16 : Bulgaria — Italia
ora 16 : Italia — Austria
ora 18.30 : Bulgaria — România
ora 16 : Ungaria — Elveția
ora 16 : Austria — Ungaria
ora 18.30 : Elveția — Bulgaria
ora 16 : România — Italia
ora 10 : Ungaria — Bulgaria
ora 14 : Elveția — Italia
ora 16.30 : Austria ■— România
ora 10 : Ungaria — Italia
ora 16 : Bulgaria — Austria
ora 18.30 : România — Elveția

începînd de sîmbătă pe 
patinoarele artificiale din Bucu
rești și Ploiești se vor disputa 
jocurile unei tradiționale în
treceri hocheistice rezervate 
echipelor reprezentative de 
juniori. Este vorba de „Tur
neul celor 6 națiuni"; care reu
nește la start reprezentativele 
Elveției, Austriei, Ungariei, Ita
liei, Bulgariei și României.

Această dispută anuală a ti
nerilor hocheiști din cele 6

țări stîrnește mereu interes 
pentru că — în primul rînd —• 
ea reprezintă o trecere în re
vistă a potențialului noii ge-

(Continuare in pag. 4)

300 DE ELEVI 
LA TABLA DE ȘAH 

începutul vacantei de iarnă a ele
vilor a fost marcat de o frumoasă și 
foarte reușită acțiune șahistă. Aso
ciația sportivă a I.T.B., în colaborare 
cu Consiliul municipal al organizației 
pionierilor și Clubul sportiv munici
pal — a organizat la Palatul sportu
rilor și culturii un simultan de masă 
pentru școlarii bucureșteni. Aproape 
300 de mici jucători au avut prilejul 
să se întîlnească, astfel, cu marele 
maestru Florin Gheorghiu, cu proas
peții campioni ai țării, maeștrii in
ternaționali Elisabeta Polihroniade si 
Victor Ciocâltea. precum și cu alți 
fruntași ai disciplinei : Theodor Gn,- 
țescu. Mircea Pavlov. Margareta Mu- 
reșan, Margareta Teodorescu, Mihai 
și Eugenia Ghindă, Traian Stanciu 
ș.a. Succesul deplin de care s-a bucu
rat această manifestare ne face să 
credem că asemenea reuniuni vor 
mai fi organizate, și nu numai in 
Capitală.

Iată o imagine sugestivă de la si
multanul de marți.

Foto : N. DRAGOȘ

„Turul României44 în file de reporter

DE LA ANA LUGOJANA LA ALINA
Acolo unde Timișul poartă de 

citeva decenii acordurile „Anei 
Lugojana", în orașul lui Ion 
Vidu, Traian Grozăvescu și Fi
laret Barbu, un reporter vrea 
să scrie despre sport. Și ale
gerea nu-i deloc rea, căci lu
gojenii, harnici și talentați, au 
și în acest domeniu realizări 
aureolate de o trainică tradiție.

...Profesorul Ion Ionescu, care 
ține un curs de istoria fotba
lului românesc la Facultatea de 
educație fizică din Timișoara, 
e vorba de antrenorul de astăzi, 
ne informase sugestiv : „La 20 
august 1902, la Timișoara, s-a 
disputat primul meci intere tu
buri din orașul de pe Bega, 
F. C. Timișoara pierzind cu 
3—2 in fața echipei Reuniunea 
de sport din Lugoj Am fi 
putut începe, deci, acest repor

taj cu anul 1899, cînd s-a în
ființat echipa de fotbal din Lu
goj. Gavril Ignea, prim-vicepre- 
ședinte al Consiliului municipal 
pentru educație fizică și sport 
Lugoj, ne-a arătat, însă, două 
drapele patinate de timp, unul 
al Clubului sportiv muncitoresc, 
celălalt al echipei „Vulturii". A- 
rătau a două steaguri din lup
tele vechilor domnitori, două 
mărturii ale anului 1921, cînd 
s-au pus, practic, bazele miș
cării sportive din orașul de pe 
Timiș, Gavril Ignea, om încă
runțit lingă fotbal, lupte și gim
nastică, s-a născut în Lugoj și 
cunoaște, parcă mai bine ca ori
care altul, istoria sportivă a 
orașului. Vorbește cu pasiune 
despre generațiile de luptători 
ai Lugojului, „e o mîndrie a 
noastră, de aici au plecat atiția

SELECȚIONATA DE HOCHEI 
ÎNTÎLNEȘTE MÎINE Șl SÎMBĂTĂ, 

LA POIANA BRAȘOV,
ECHIPA VZT CHOMOTOV

Patinoarul din Ploiești 
in circuitul hocheiului I
După o scurtă pauză, inter

venită la începutul acestei luni 
după partidele cu R. D. Ger
mană, lotul reprezentativ de 
hochei și-a reluat pregătirile, 
deplasîndu-se pentru antrena
mente la Poiana Brașov. înain
te de aceasta, hocheiștii frun
tași au susținut un meci de
monstrativ, duminică, pe noul 
patinoar artificial din Ploiești.

Partida a stîrnit un mare in
teres în rîndurile amatorilor de 
sport, ploieșteni, prezenți în 
număr mare în tribune.

în continuarea programului 
lor, jucătorii din lot vor sus
ține mîine și sîmbătă două Jocuri 
de verificare cu puternica c- 
chipă cehoslovacă VZT Choinu- 
lov, participantă la Liga na
țională a R.S.C. în care ocupă 
locul secund.

GOREAC
viitori campioni, aici a învă
țat și antrenorul Ion Corneanu, 
au fost ani cînd nu aveam ri
vali in țară la acest sport". 
Trece în revistă pleiadele de 
bravi luptători ai Lugojului, de 
la Dumitru Tîrziu, Constan
tin Dragomir, frații • Horvath 
(„Francisc ne-a făcut mare 
cinste la Olimpiada de la Mel
bourne unde a ciștigat meda
lia de bronz !“), de la Bujor, 
Șudi și frații Popovici, pînă la 
mai noii maeștri ai sportului 
Mihai Nicolae, Iosif Bender, 
campionul european de tineret 
Claudiu Zainer, vicecampionul 
balcanic C. Ardeleanu sau ul
tima speranță Doru Humița. E 
o tradiție aparte a luptelor aici, 
la Lugoj. Antrenorul de la 
lupte libere, Gh. Luca, fost 
luptător, ne spune că pasiu

nea aceasta pentru lupte se da- 
torește „numai și numai dra
gostei cu care toți oamenii o- 
rașului au înconjurat mereu pe 
luptători. Dar și grija pentru 
lupte explică prezența perma
nentă a echipei Vulturii Tex
tila Lugoj printre fruntașele 
țării, indiferent de plecările a- 
nuale ale celor mai dotați". Fos
tul fotbalist Petre Speriosu, în 
prezent antrenor al echipei de 
fotbal „Vulturii Textila" a fost 
și el luptător (chiar foarte do
tat cum susține antrenorul 
Luca !) și explică această pa
siune a tinerilor prin faima ma
rilor luptători ai Lugojului.

Mircea M. IONESCU

(Continuare in pag. 2-3)
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stabiliți de federațiile
de specialitate

ALPINISM
DUMITRU CHIVU

Brașov), 2. Nicolae 
(A.S.A. Brașov), 3. 
Cojan (Torpedo Bra- 
4. Cezar Manea 
Brașov), 5. Ion Co- 

Brașov), 6.

1. 1 
(A.S.A.
Nagy 
Nicolae 
8ov), 
(ASA 
jan (Torpedo 
Florin Mihăilescu (Torpedo 
Brașov), 7. Iosif Ilieș (Poli
tehnica Timișoara), 8. Ma
rian Gherasim (Universitatea 
București), 9. Ion Spătarii 
(Universitatea București), 10. 
Petre Santo (Universitatea 
Brașov).

CAIAC-CANOE
1. LAKION SERGHEI-PO- 

LICARP MALIHIN (Steaua), 
2. Vasile Dîba (Dinamo), 3. 
Gheorghe Danielov-Ghcor- 
ghe Simionov (Steaua), 4. 
Ivan Patzaichin (Dinamo), 5. 
Maria Mihoreanu (Dinamo),
6. Nicușor Eșeanu (Steaua),
7. Simion Chirilă (Dinamo),
8. Maria Ivanov (Steaua), 9. 
Costel Coșniță (Steaua), Cu- 
prian Macarenco (Dinamo), 
și Vasile Simiocenco 
(Steaua), 10. Mihai Zafiu 
(Dinamo) — Ion Dragulschi 
(Steaua).

CĂLĂRIE
1. CONSTANTIN VLAD ; 

(Dinamo), 2. Iosif Molnar i 
(Steaua), 3. Alexandru Bo- | 
zan (C.S.M. Sibiu), 4. Oscar i 
Recer (Dinamo), 5. Dumitru ] 
Velea (Steaua), 6. Eugen Io- , 
nescu (Dinamo), 7. Gheor- ] 
ghe Nicolae (Petrolul Pio- , 
iești), 8. Ioan Popa (Steaua), ; 
9. Monica Ringheanu (Di- I 
namo), 10. Sorin Bădulescu ' 
(Petrolul Ploiești).

CANOTAJ
1. MARLENA PREDESCU 

(Dinamo), 2. Nicolae Simion 
(Dinamo), 3. Ernest Gall 
(Dinamo), 4. Constantin Nis- 
toriu (Steaua), 5. Cristian i 
Georgescu (Steaua), 6. Fili- | 
gonia Toll (C.F.R. Timi- i 
șoara), 7. Elena Oprea (Vo- J 
ința București), 8—9. Angeli- i 
ca Chertic (Steaua) și Elena | 
Avram (Steaua), 10. Iuliana i 
Munteanu (Steaua). |

CICLISM
RAMAȘCANU ; 
Teodor Vasile j 
Valentin Ilie i 
Costel Cirje ; 

Petre Dolofan , 
Vasile Selejan 1 
Ștefan Laibner !
George

0 REUȘITĂ A SPORTULUI DIN MEDIUL RURAL
După trei zile de întreceri 

disputate, la Brașov s-a încheiat 
una dintre cele mai impor
tante competiții adresate tine
rilor din mediul rural i Cam
pionatul național sătesc de 
trîntă. Ceea ce trebuie spus, 
încă de la bun început. este 
faptul că cea de a Vl-a ediție 
a acestei competiții, organizată 
de către C.C. al U.T.C., cu spri
jinul C.N.E.F.S. și U.N.C.A.P., 
a însemnat o reușită, toți spe
cialiștii prezenți la întreceri 
apreciind valoarea bună a 
concursului final. Cei peste 200 
de finaliști, campionii tuturor 
județelor țării — iubitori ai 
acestui sport, cu veche tradiție 
in țara 
întreceri 
dovedind 
procedee 
treaptă 
trecerea 
mane.

Inspirați, organizatorii au 
făcut, cu prilejul finalelor de 
la Brașov, o bună propagandă 
acestui sport, la întreceri fiind 
prezenți mulți tineri, printre 
care și elevi aflați în taberele 
din județul Brașov. Menționăm,

noastră — au oferit 
de bun nivel tehnic, 

predilecție pentru 
dificile, spectaculoase, 
intermediară pentru 

spre luptele greco-ro-

în aceeași idee, demonstrația 
de lupte, judo 
Am admirat la 
treceri intîlniri 
spectaculoase (ca aceea dintre 
S. Giumali și V. Petrică), luptă
tori tehnici (Emîlîan Joia), ma
nifestări de certă sportivitate 
__ evidențiați fiind îndeosebi 
componenți ai echipei județu
lui Iași. Demne de menționat 
sînt performanțele lui Mihai 
Trifan, maistru mecanic în co
muna Suceveni — Galați, care 
a cucerit titlul de campion pen
tru a cincea oară, și ale re
prezentanților jud. Prahova, 
antrenor Pompiliu Zidaru, care 
au cucerit locul I în clasa
mentul pe județe — ca ți în 
1973 și 1974.

Iată învingătorii : cat. 56 kg 
__ Saliavin Giumali (Constan
ța) ; cat. 62 kg — Ion Purcaru 
(Neamț) ; cat. 68 kg — Emi- 
lian Joia (Olt) ; cat. 76 kg — 
Florea Ene (Argeș) ; cat. 87 kg 
— Mihai Trifan (Galați) ; peste 
87 kg _  Karol Isza (Bihor). Pe
echipe, în ordine, județele : 1. 
Prahova, 2. Neamț, 3—4. Argeș 
și Bihor.

Modesto FERRARINI

și carate, 
aceste În

deosebi! de

37 de recorduri naționale în 3 zile

Campionatul de lapte libere

Concursul-maraton al celor 
100 de probe, care a atras In 
piscina (50 m) acoperită din Plo
iești aproape toate speranțele 
Înotului românesc, s-a încheiat 
cu o nouă serie de rezultate va
loroase. In ultimele 3 reuniuni, 
oficialii au Înregistrat alte 13 re
corduri naționale, totalul acestora 
ajungind la 37. Este pentru pri
ma oară in ultimii 5 ani clnd la 
această tradițională competiție — 
„Cupa speranțelor" — numărul 
recordurilor (unele de o bună 
valoare) este atît de substanțial.

La nivelul crescut al întreceri
lor au contribuit in egală măsu
ră participarea largă a majori
tății concurențllor la mal multe 
procedee și buna pregătire a 
sportivilor, în special a celor de 
la Crișul Oradea, Șc. sp. Reșița 
(clasați pe locul I pe echipe). 
Lie. 4 Galați, C.S.M. Cluj-Napoca 
și Șc. 54 București. Individual, o- 
rădenii Cornel și Horațiu Nea
grău, Împreună eu — 
pot fi considerați 
concursului.

Rezultate tehnice.
A 
grâu (Cr.) 2:25,4 ;
(f) : V. Vlăseeanu (Petr.) 2:37,7 ; 
800 m liber (f) : R. Dumitrescu 
(Șc. 54) 10:45,3 ; 50 m spate (b) : 
K. Dozer (Șc. 54) 31,3 — record ; 
209 m bras (f) : R. Lulay (Reș.) 
3:02,1 ; 200 m bras (b) : Al. Sza
bo (C.S.M.) 2:45,1 ; 100 m delfin 
(b) : H. Neagrău 1:05,2 ; 100 m 
delfin (f) : V. Vlăseeanu 1:14,4 ;

H. Neagrău800 m liber (b) : 
3:24,3 — record ;

CATEGORIA B — 100 m liber 
(b) : D. Ținea (Cr.) 1:05,2 ; 100 m 
liber (f) : A. Cimpianu (C.S.M.) 
1:07.3 ; 200 m mixt (b) : D. Ținea 
2:31,8 — record ; 200 m mixt (f) : 

‘.“J — re- 
: A. Sterlu 
spate (b) : 
32,4 — re- 

: Cr. Seidl 
— record ; 
Banu 36,5 ;
A. Steriu

(Urmare din pag. I)

nai, din rîndul cărora s-au re
marcat Stelian Morcov și Ion 
Marton, care au ocupat locul 
I, deși au evoluat la categorii 
superioare de greutate. De a- 
semenea, trebuie subliniată e- 
voluția echipei Steagul roșu 
Brașov (antrenor Ion Mureșan), 
din rlndu) căreia s-au desprins 
tinerii Romulus Lupșa și Con
stantin Fodore, care au ocupat 
primele locuri Ia categoriile lor, 
contribuind substanțial la zes
trea de puncte a echipei cla
sate pe locul trei. Clasamen
tul final al primelor șase for
mații : 1. Steau* 56 p, 2. Di- 
aamo Brașov 44 p, 3. JSteaguI 
roșu Brașov 37 p, ' " ”
mișoara 27 p. 5. 
Constanța 25 p, 6. 
viște 20 p.

Chiar dacă, din 
mintite, <_______ .

4. C.F.R. Ti- 
Ilidrotehnica 
C. S. Tîrgo-

Chiar dacă, din motivele a- 
concursul n-a consti

tuit o verificare serioasă pen
tru fruntașii luptelor libere de 
la noi, acum, la sfîrșit de se
zon (mulți dintre componenții 
lotului au evoluat la categorii 
superioare de greutate), întro

cerile din sala Dinamo au e- 
vidențiat forma bună a unora 
dintre selecționați, dar și sla
ba pregătire a altora. în pri
ma categorie se încadrează 
Petre Coman, Gigei Anghel, 
Marin Pircălabu, Tibcriu Sere- 
ghely (Steaua) și Stelian 
Morcov (Dinamo Brașov). Sub 
nivelul posibilităților s-au com
portat : Grigor” Condrat (Di
namo Brașov), Petre Brîndu- 
șan și Constantin Moldovan 
(C.F.R. Timișoara) și Enache 
Panaite (Steaua). Ultimul, ti
tular in echipa națională la 
cat. 100 kg și candidat olimpic, 
a fost învins de St. Morcov, 
sportiv mult mai ușor decît el, 
urcat — pentru nevoile echi
pei — la o categorie superi
oară de greutate.

Concursul a evidențiat și 
cițiva sportivi din afara lotu
lui, mulți dintre ei tineri, care 
au avut comportări promiță
toare. Din rjndul acestora îi 
amintim pe Gheorghe Bîrcu 
(Dinamo Brașov), 
Lupșa și Constantin 
(Steagul roșu Brașov),
Stanciu și Ion Bărbătei (Hi
drotehnica Constanța), Victor 
Dima (C. S. Tîrgoviște).

Romulus 
Fodore 
Marin

Dan finea, 
performerii

CATEGORIA
200 m mixt (b) : H. Nea-

200 m mixt

2:31,8 — record ; 200 m mi
1. Pănulescu (Petr.) 2:41,9 
cord ; 50 m spate (f) 
(ȘC. 54) 35,4 ; 50 m 
Cr. Banu (Lie. 4 Gl.) 
cord ; 50 m bras (f) 
(Șc. sp. Timiș.) 38,3 
60 m bras (b) : Cr. 
100 m spate (f) : 
1:16,9 ; 100 m spate (b) : D. Țin
ea 1:10,5 — record ; 4 X 100 m 
mixt (f) : Dinamo 5:14,0 — re
cord ; 4 X 100 m mixt (b) : Cri
șul 1:06,0 — record ;

CATEGORIA C — 100 
(b) : C. Neagrău (Cr.) 
record ; 100 m delfin (f) 
din (C.S.M.) 1 :23,7 ; 4 X 100 m 
mixt (f) : Șc. sp. Brăila 5:51,8 — 
record : 50 m spate (f) : E. Szdke 
(Tg. Mureș) 37,7 ; 50 m spate
(b) : C. Neagrău 37,0 ; 4 X 50 m 
delfin (b) : - •. ‘ —' ; ■ ; 
50 m delfin (f) : Șc. sp. Reșița 
2:49,4 ; 50 m delfin (b) : M. Tco- 
dorescu (Șc. sp. 2) 34,7 — re
cord ; 100 m liber (f) : O. Mla- 
din 1:15,4 ; 100 m liber (b) ; Șt. 
Nicolae (Șc. sp. PI.) 1:10,6 — re
cord.

Clasamentul final pe cluburi șl 
asociații : 1. Șc. sp. Reșița 493 p.
2. Crișul Oradea 397 p, 3. Șc. 54 
București 317 p, 4. C.S.M. ‘ ‘ 
Napoca 304 p. 5. Șc. sp. 
182 p, 6. Lie. 4 Galați 145
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Cluj- 
Brâila 
P-

PRE
UN

m delfin 
1:17,4 — 

: O. Mla-

Crișul 2:37,7 ; 4 X

sp.

CÎND NIVELUL ORGANIZĂRII
COBOARA LA

Derby-ul campionatului repu
blican de tenis de masă al echi
pelor masculine, dintre Universi
tatea Craiova și Progresul Bucu
rești, a fost programat in sala de 
sport a Institutului Agronomie 
din Craiova. Aceasta este, de 
fapt, o dublă Încăpere strimtă, 
aproape insalubră cu posibilități 
reduse de aerisire, aflată in sub
solul clădirii, ceea ee li sporește 
aspectul de... pivniță I In această 
Încăpere, secția de tenis de masă 
a Universității Craiova — una 
dintre cele mai puternice din 
țară — și-a instalat două mese 
și citeva „mantinele" (ultimele 
arătînd deplorabil), dîndu-1 de
numirea de „SALA OFICIALA 
PENTRU JOCURILE DE CAM
PIONAT" !

Cit este ea de... oficială 7 Sursa 
de lumină trebuie să se afle cam 
la 3 m și jumătate deasupra me
sei de joc, iar tavanul cam la 
4 m, cifre trecute cu vederea... 
Sala trebuie să fie UNA SIN
GURA, cu două mese. Or aici.

SUBSOL!

rului
I articol 

că piu 
tiției s

I echipe, 
hpută 1 

trei .
I ționaiă 
, (F.C.M
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Al. Cil 
citeva I 
nate nl

1* Craiova, sînt — de fapt — două 
Încăperi, despărțite printr-un ca- i 
dru de ușă ! Deci, se joacă la 
două mese in două săli. In loc | 
de tribune — patru bănci de 
gimnastică, care sînt împărțite... i 
frățește In două încăperi. Că nu 
asigură locuri suficiente nici nu | 
trebuie să dovedim. In derby-ul 
respectiv majoritatea spectatori- l 
lor au stat in picioare, unii chiar 
pe bănci, iar cine n-a mai | 
„prins" un loc a urcat pe cele 
două pervazuri de ferestre dintre 
camere, care ofereau marele a- 
vantaj al vederii panoramice a- 
supra ambelor mese de joc...

In sflrșlt, să trecem acum la 
lucrul cel mai... oficial — arbi
trii. Trebuiau să fie 6 (șase), 
cum cere regulamentul, dar nu 
au arbitrat decit 3 (trei). La 
masă. Pentru că scorerl au fost 
mai mulți, desemnați — după 
criterii neștiute de nimeni — 
dintre... suporterii gazdelor !

Așa se face că n-au lipsit „mi
cile greșeli" la ținerea scorului, 
că s-a mai pus cite un punct în 
plus la gazde și cite unul in 
minus la oaspeți. îmbărbătați de 
succesul lor, doi dintre scorerii 
amintiți ( a fost imposibil să le 
aflăm numele) s-au decis să-și 
ajute jucătorii pînă la capăt. 
Drept care au trecut la enerva
rea tenismanilor oaspeți prin ex
presii care mai de care mai vul
gare și arunclnd, din cînd in 
cind, cite... o înjurătură și an
trenorului bucureștean 1

După cum se știe. Progresul 
București a obținut, chiar și lfi 
aceste condiții victoria cu 9—8, - 
cucerind pentru a doua oară ti
tlul republican. Păcat, insă, că 
jucătorii craioveni — altfel ta
lentați, serioși și sportivi în evo
luțiile lor — au trebuit să su
porte, alături de înfrîngere, ru
șinea provocată de așa-zișli su
porteri ai lor. Tragem un serios 
semnal de alarmă. Observatorul 
federal R. Oros ne declara la 
sfîrșitul lntllnirii că în aseme
nea condiții, la Craiova nu se 
mai pot organiza meciuri de 
campionat.

Ce are de spus conducerea clu
bului Universitatea 7 Dar 
C.J.E.F.S. Dolj 7 Oare nu există 
In Craiova un loc unde valoroasa 
echipă gazdă să poată primi 
cum se cuvine formațiile
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DE LA ANA LUGOJANA LA ALINA GOREAC...1. MIRCEA
(Dinamo), 
(Dinamo), 
(Dinamo), 
(Dinamo), 
(Steaua), 
(Dinamo), 
(Dinamo), 
eseu (Steaua?, 9. Ion 
(Dinamo), 10. Marian 
lea (Steaua).

I NOT
1. ANCA GROZA 

mo), 2. Marian 
(Steaua), 3. Daniela 
gescu (Dinamo). 4. Mihaela 
Georgescu (Petrolul Plo
iești), 5. Adrian Horvath (Di
namo), 6. Valeria Vlăseeanu 
(Petrolul Ploiești), 7. Ilari on 
Svet (Șc. 54 București), 8. 
Anca Georgescu (Dinamo), 
9. Alexandru Szabo (C.S.M. 
Cluj-Napoca), 10. Horațiu 
Neagrău (Crisul Oradea).

SĂRITURI
1. ION GANEA (Indepen

dența Sibiu), 2. Georgiana 
Săcăleanu (C. S. Școlar 
Buc.), 3. Anca Făgețan (C.S. 
Școlar Buc.), 4. Mihaela A- 
tanasiu (C. S. ȘcolaT Buc.), 
5. Ruxandra Hociotă (Șc. sp. 
Sibiu), 6. Elena Cirstică 
(Progresul Buc.), 7. Ale
xandru Bagiu (Crișul Ora
dea), 8. Victor Bastar (C.S.

9. Mathias 
sp. Sibiu), 

Magdalena Toth (Crișul 
radea).

2.
3.

4.
5.

6.
7.
8.

I
(Urmare din pag. 1)

i Școlar Buc.), 
[ Kaiss (Șc.
i

Nego-
Cozma
Ferfe-

(Dina- 
Slavic 
Geor-

10. 
o-

I
 POLO

1. CORNEL RUSU (Rapid 
Buc.), 2. Dinu Popescu (Di
namo), 3. Florin Slăvei (Vo
ința Cluj-Napoca), 4. Clau- 
diu Rusu (Voința Cluj-Na
poca), 5. ' ' ‘

■ (Dinamo), 6. Ilie Slavei (Ra- 
] pid), 7. Gheorghe
1 rescu (Dinamo), I. _____
! Rus (Dinamo), 9. Liviu Ră- 
■ ’ ducanu (Dinamo), 10. Gruia 
, Novac (Dinamo).

Adrian Nastasiu

■ Zamfi-
8. Viorel

„Idolii fiecărui băiat din co
pilăria mea erau acești bărbați 
vinjoși și tari care sint luptă
torii. Fiecare copil vrea să a- 
jungă puternic, fiecare părinte 
vrea să-și vadă băiatul puter
nic". O tradiție purtată din ge
nerație în generație, de atunci, 
de la începutul secolului, cînd 
printre 
rașului 
treceri. 
magnet 
Gavril 
rului Aurel Ciosa, de la 
sice" e pe saltea ! Nepotul fos
tului luptător Borvolan e și el 
pe saltea ! Așa se explică 
difia luptelor la noi

it
La capătul frumosului 

de pe malul Timișului, 
„Vulturii Textila" . De 
ani se antrenează aici

tăbăcarii și măcelarii o- 
s-au născut primele în- 
„Luptele reprezintă un 
in orașul nostru — zice 
Ignea. Băiatul antreno- 

„cla-

tra-

pună în practică multe dintre 
ambițiile născute pe băncile In
stitutului pentru Educație Fi
zică și Sport. „Gimnastică se 
făcuse, insă, cu mult inainte la 
Lugoj — spune Titus Isar. Prin 
1000 oamenii aveau montate la 
porfile caselor inele și practi
cau un fel de gimnastică sue
deză combinată 
tivă !".

— De aceea 
Lugoj 7 !...

— Nu 1 Soția 
locului, și apoi, 
tau mai multe săli de gimnas
tică in școli, mai multe decit 
văzusem prin alte părți.

Din sălile acelea care-1 atră- 
seseră pe tînărul antrenor în 
’55, s-au ridicat mulți tineri 
talentați, unii dintre ei ajunși, 
astăzi, antrenori. Vasile Coșeriu, 
Norbert Kun, Kurt Silier sînt 
nume semnificative pentru cei 
care iubesc și cunosc gimnas
tica. Ca să nu mai amintim de 
Alina...

cu

ați

cea spor-

venit in

din părfileera
in Lugoj exis-

nități economice". Tovarășul 
Ion Bușe amintise și de titlul 
de campioană republicană cu
cerit anul acesta de Norica Petric 
la călărie (proba de dresaj), ar- 
gumentînd acest succes și prin... 
fostul campion Ilin Corneliu. 
Atunci ne-am gindit să facem 
un tabel al marilor sportivi pe 
care i-a dat acest oraș. Gavril 
Ignea a scos cu calmul vîrstei și 
cu o bucurie ușor disimulată 
un registru. Avea trecute acolo 
peste 40 de nume. Am reținut 
cîteva : Z. Kunst-Ghermănescu, 
Francisc Horvath, Mihai Redl, 
Alina Goreac, Nicolae Popovici, 
V. Ispravnicu, Ilin Corneliu... 
Toți aceștia și mulți alții se vor 
întîlni la anul într-o zi anume 
intitulată de pe acum sugestiv 
„Fiii Lugojului". Vor fi cîteva 
glorii sportive ale țării ridicate 
de un orășel frumos, care a- 
tinge numai 42 000 de locuitori...

se
oaspete ?...

Horia ALEXANDRESCU
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Curr 
a dou. 
Iui N.

Iparc 
Sala 

cîțiva 
doar 

luptătorii și gimnaștii. Ne în-
tîmpină doar saltele și cîteva 
aparate de gimnastică. Sala are 
amintirile ei frumoase, le are 
tot orașul și le respectă. Aici 
a făcut primii pași în gimnas
tică Alina Goreac, fata care a 
dominat cîțiva ani buni gim
nastica românească, ajungînd și 
vicecampioană a Europei. Alina 
a plecat din Lugoj, 
în ultima clasă de 
a plecat campioană 
a sportului" spun 
localnicii. Mai spun 
tica își datorește performanțele 
venirii în oraș a soților Isar 
(echipa de băieți formată din 
Octavian Ionașiu, Vacile Daba 
și Octavian Olariu e campioană 
republicană la categoria a IlI-a 
și toți acești juniori erau ple
cați in ziua vizitei noastre la 
Balcaniada din Turcia). Antreno
rul Titus Isar a venit în Lugoj 
in 1955 ți împreună cu soția 
n Tațima (prima antrenoare a 
Alinei Goreac) • început să

pe cînd era 
liceu, „dar 
și maestră 

cu mîndrie 
că gimnas-

★
Ion Bușe, prim-vicepreședinte 

al C.J.E.F.S.-ului Timiș, ne ofe
rise în faza de predocumentare 
o fișă actuală a Lugojului spor
tiv : „20 de asociații sportive ; 
46 secții afiliate ; 1 309 sportivi 
legitimați ; 445 sportivi cla
sificați ; 48 antrenori și 101 in
structori ; 18 sportivi în lotu
rile republicane; 34 de baze 
sportive, nici un medic spor
tiv (!); o școală sportivă cu 
607 elevi, șapte secții pe ra
mură de sport și 16 profesori 
și antrenori ; aproape 6 000 de 
elevi, dintre care 85 la sută 
practică diferite sporturi; peste 
9 000 de participanți la cele 100 
de acțiuni turistice organizate 
in 1975 ; 12 500 de participanți 
la „Cupa Tineretului" ; aproape 
3 500 de participanți la cele 30 
de acțiuni cultural sportive ; 
1 300 de practicanți ai gimnas
ticii de dimineață în cele 6 u-

A APĂRUT NR. 12

AL REVISTEI ILUSTRATE

UN NUMĂR SPECIAL DE 
ANUL NOU, In care sint pre- 
zenți cei mai buni 10 sportivi 
români, în zece reportaje :

• Trei secunde din viața 
NADIEI COMANECI » NAS- 
TASE, același copil pus pe 
șotii... a ECATERINA STAHL 
Și cifra 10 • SIMION CUȚOV, 
o stea a boxului ■ MARIA 
ALEXANDRU in ofensivă • 
DAN GRECU pentru a doua 
oară printre laureat! a MA
RIANA SUMAN „optsutista" 
așteptată pe podium a NA
TALIA ANDREI — un obiec
tiv îndrăzneț pentru Montreal 
a De ce DUDU GEORGES
CU 7 • CONSTANTIN ALE
XANDRU, singurul luptător 
care și-a păstrat titlul con
tinental șl in acest an !

w
In paginile de „ORIZON r 

EXTERN” vă puteți întîlni 
eu : • CARLOS DE OLIVE
IRA — atletul cu cea mai 
neașteptată și rapidă celebri
tate • Campionul lumii la 
șah ANATOLI KARPOV a 
Prima femeie care a cucerit 
Everestul a Marele rugbyst 
BASTIAT • CASSIUS CLAY 
• Fotbalul englez • Asul 

bolizilor de formula 1 • THE- 
VENET — ciclistul de senza
ție al anului etc., etc.

Pe copertele acestei intere
sante reviste, NADIA COMA
NECI, cea mal bună sportivă 
din lume pe 1975, care vă u- 
rează „La mulți ani 1“ și 
ILIE NÂSTASE, campionul... 
campionilor de tenis.

i
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Turul campionatului Diviziei A revăzut și comentat

ECHIPE CU EXPRIMĂRI INCONSTANTE
rimei Jumâtâți a întrecerii Diviziei B

NE FORMAȚII PRACTICĂ
APROPIAT DE CERINȚE

lectivă a tu- 
Btr-unul din 
le spuneam 
b al compe- 
fiui grup de 
Ifel, iși dis- 
Ișe din acele 
Ița competi- 
I dintre ele 
IC. Petrolul 
Ișu Brașov) 
Uorică a al- 
I Hunedoara, 
f, C. Șoimii 
kirești) le-au 
I partea de 
I, să se in
ii întrecerii 
rine a fi e- 
biunea unor 
puri tinere,

C.S.U. Ga-
. sau men- 

l fruntaș a 
Irăila, Dina- 
nuiere Cra-
e.

I că, din 
I destul 
loare in 
lacticat, 
I nivelul 
I B se 
hțe, sub 
le de supor- 
Ivință ni se 
rea antreno- 
Lîn seria I, 
(pa pe care

C. Brăila), 
pe par mai 

vedere vă
ii fi F. C. 
lupă părerea 
b sînt cinci- 
I juca la ni- 

secunde, 
simple figu- 
n răsputeri 
lunetelor pe 
pri cu mij- 
re, care im- 
ității fotba- 
kinele locuri 
lte cazuri o 
learcă să ți

pe arbitri, 
de rezultate 
<'u raportul

cele 
de 

pri- 
tre- 
ge- 

află 
»Ș-

ne-a declarat : „Zece ani am 
activat la echipe din seriile 
intiia și a doua. In acest cam
pionat pregătesc pe Gloria, care 
evoluează în seria a III-a. Pă
rerea mea e că valoarea de an
samblu a seriei este mai bună 
decît în celelalte. Loturile unor 
formații cuprind jucători ma
turi, cu experiență, dar și ti
neri de perspectivă. Angajamen
tul in joc este mai aproape de 
ceea ce se cere, unele partide 
depășind limiia diviziei secunde. 
Cele...............................
vare 
rite. 
Mare 
prins 
nu mi-au confirmat că pozițiile 
din clasament se datorează unor 
jocuri valoroase (n.n. de notat 
că Gloria a învins la Bistrița 
pe F. •
minat 
cu F. 
mii).
s-a părul din punct 
tactic mai bună, aș putea spune 
și cu valori mai bune, dar jucă
torii săi acționează, uneori, șa
blon. In general, se manifestă 
carențe, chiar Ia echipele frun
tașe. la capitolul moral și de 
voință, ceea ce diminuează din 
valoarea jocului. în ce o pri
vește pe Gloria Bistrița, o e- 
chipă destul de iinără, succesele 
sale și locul trei in clasament 
se datorează tocmai angajamen
tului total și disciplinei 
tiee“.

trei candidate la promo- 
mi-au lăsat impresii^ dife- 
Poale că pe F. C. Baia 
și F. C. Corvinul le-am 
înlr-o zi mai slabă și

C. Baia Mare 
la egalitate, în 
C. Corvinul și 
Formația din

și a ter- 
deplasare, 

F. C. Șoi- 
Sibiu mi 

de vedere

tac-

DE LA COLEGIUL
CENTRAL

concluziile nu 
desprins. Cînd 
o văloare mai bună, 
se poartă, în fiecare 
jurul a cîtorva for-

Restul competitoarelor

sînt 
este

Așadar, 
greu de 
vorba de 
discuțiile 
serie, în 
mâții,
spun prea puțin în raport cu 
așteptările și cu cerințele ac
tuale la nivelul eșalonului se
cund. Ceea ce trebuie să con
stituie în 
ele însele 
reflecție.

primul rînd pentru 
un serios motiv de

ă prima se- 
■ea antreno- 
nstantinescu, 
ieamț ; „Ni- 
reneral, cred

Au fost și 
h după pă
li. Galați — 
fi. Galați — 
lăul — Glo- 
oluează mai 
e — c.s.u.

F.C.M. Ga- 
'. Așadar, și 
se referă la 
file mențio- 

rest, însă...

Constantin ALEXE
Pompiliu VINTILA

UNITĂȚILE
AȘTEAPTA

• In această vacanță, clteva

ile în seria 
:itat părerea 

antrenorul 
>^șle, frun- 

. „Părerea 
ic anul tre- 
ocuri a cres- 
ilnirilc Stea- 
esul, C. S. 
•esul, C. S. 
apulere. Ne- 
ila că nu se 
i dur al u- 
•e n-aș vrea 

din expli- 
rajele favo- 
:dă. Cit pri- 

tineri, de 
mi pe Nucă 
ș), Bădăluță 
•ele), Dragu 

Ene (C. S. 
ul lor este 
re acest as- 
î îndreptăm 
it și colegii 
copii și ju- 
așa stau lu- 
srezența ju- 
itea divizio- 
iape simbo- 
a îndeplini 

intară.

treia, situa- 
? L-am ru- 

Virgil Bluj- 
jiBisirița, să 
ire. Iată ce

timp în urmă, 
meci jucat la 

(cu Voința) deCu puțin 
intr-un 
București 
fosta divizionară A Stea

gul roșu Brașov (scor 1—1), go
lul echipei antrenată de Nicolae 
Proca a fost marcat de un cva- 
si-necunoscut : Sfrijan. Un ju
cător foarte tînăr promovat de la 
„Brașovia", una din cele două 
școli sportive cu secții de fotbal 
din orașul de la poalele Timpei.

Un exemplu. Dar nu singurul. 
Pentru că și de la alte unități 
sportive școlare cum sint Liceul 
de fotbal Bacău, Școala sportivă 
nr. 2 București, Liceul „Mihai 
Viteazul" din Capitală — ca să 
ne referim numai la eîteva. cele 
mai reprezentative in 
privință — au inceput să-și ia 
zborul (este adevărat, ' 
dată mai timid) spre echipele di
vizionare A și B jucători în care 
antrenori cunoscuțl investesc 
mari speranțe. Exemplele acestea 
demonstrează că și în FOTBA
LUL ȘCOLAR. ACOLO UNDE 
EXISTA PREOCUPARE, UNDE 
SE MUNCEȘTE CU PASIUNE 
APAR ȘI REZULTATELE ATlT 
DE MULT AȘTEPTATE. Condiția 
primordială a obținerii unor ve
ritabile performanțe la acest ni
vel este. insă. ASIGURAREA U- 
NOR CONDIȚII CORESPUNZĂ
TOARE DE PREGĂTIRE TUTU
ROR UNITĂȚILOR ȘCOLARE CU 
PROFIL, știut fiind ?
foarte multe dintre acestea Iși 
desfășoară activitatea 
pot și cum pot Argumente ? Ani 
in șir Șc. sp. Brașov n-a avut un 
teren pe care să-și dispute me
ciurile din campionatul republi
can, fiind obligată 9ă joace la... 
Bod. De ani de zile, echipele Li
ceului „Mihai Viteazul" se pre
gătesc pe terenul cu zgură din

această

deocam-

faptul că

pe unde

Retrospectiva noastră, dedi
cată stagiunii de toamnă 1975 
a Diviziei A, poposește în mij
locul unui grup alcătuit din 
formații cu poziții solide în 
fotbalul nostru. întîlnim, între 
ele, competitoare cu unele per
formanțe interne deosebite, 
mergînd pînă la cucerirea tit
lului, cu prezențe, pe plan in
ternațional. care au oferit une
ori satisfacții. Ne aflăm în 
fața unui pluton care poate 
fi numit al echipelor cu poten
țiale insuficient exprimate. E 
tocmai motivul (acesta din 
urmă) pentru care cele șapte 
clubu ri-subiect al —
noastre trebuie să-și facă 
sezonul de primăvară, în 
mică sau mare măsură, un 
meni al 
nurii?,

Dar 
primul 
care ne vom ocupa. Âm tre
cut, în dreptul fiecăreia, situ
ația deținută la terminarea 
„actului întîi" al Diviziei A, 
atît în trecuta ediție cit și 
acum .spre o edificare privind 
randamentele lor în prima 
te a campionatului. Am 
mintit și pe conducătorii 
nici, tocmai pentru 
gestivă 
nume.

Deci 
ceie

F. 
nori P. Comăniță și 
(în clasamentul turului 1974/75 1 
locul XI cu 16 puncte ; în 
clasamentul „la zi“ ; locul V cu 
18 puncte) ; A.S.A. TG. MU
REȘ — antrenori T. Bone și 
Brassay (1974/75 ; locul III 
21 puncte ; 1975/76 : locul VI 
18 puncte) ; F.C.M. REȘIȚA : 
antrenori
Bratu 
puncte; 
puncte) 
trenori 
(1974/75 
locul 8

rîndurilor 
din 
mai 
mo- 
pla- 

retur al revanșei.
concurentele

revenirii, pe toate 
un
iată concurentele din 
campionat al țării de

hor și Rapid) trebuie spus că 
pentru ele sezonul în curs e o 
creștere a reușitelor față de 
trecuta stagiune fotbalistică. 
Cifric, prin urmare, situația nu 
e foarte proastă ; dar, cum spu
neam, grupul de echipe plasat 
în clasamentul turului pe locu
rile 5—6—7—8—9—11 și 13 e 
capabil de prestații superioare, 
dispune de forțe și condiții 
pentru a ridica ștacheta cali
tății generale a jocului lor. 
Pentru aceasta, ele trebuie să 
depășească o serie 
tăți, de obstacole, 
determinate fie de 
fortuite apărute în 
a campionatului 
absențe prelungite 
etc.), fie de operațiuni de mai 
largi dimensiuni declanșate de

de dificul- 
de lipsuri, 
împrejurări 
prima parte 
(accidentări, 

din loturi

Și

ce
C.

această

eîteva caracterizări, 
urmează despre :
CONSTANȚA — antre-

C. Tom a

St.

I. Reinhardt și 
(1974/75 i locul II 
1975/76 : locul 7 — 

; F. C. BIHOR — an- 
R. Cosmoc și Gh. Staicu 
: în Divizia B ; 1975/76 : 
cu 18 i ' ' ---------

— antrenori 
Copl (1974/75 ;
76 : locul 9 - 
F. C. ARGEȘ . 
Halagian și A.
locul 14 _ 15 puncte ; 1975/76 > 
1—„1 11 _ 17 puncte) ; JIUL

— " T.
16
cu

P.
23
1«

puncte) ; RAPID 
I. Motroc si V. 
în Div. B ; ’1975/
— 17 puncte) ;
— antrenori FI 

.. Dima 1974/75 :

lOCUl 11 — 1, puixvtcy , uj 
— antrenori I. Ionescu si 
Pop (1974/75 : locul 10 — 
puncte ; 1975/76 : locul 13 
15 puncte).

Prima observație, după par
curgerea acestei mici compa
rații de locuri și acumulări de 
puncte i trei dintre formațiile 
de care ne ocupăm (A.S.A. Tg. 
Mureș, F.C.M. Reșița, Jiul) 
ocupă poziții inferioare celor din 
campionatul trecut, alte două 
(F. C. Constanța și F. C. Argeș) 
au obținut locuri mai bune, iar 
despre celelalte două (F. C. Bi-

Căpitanul echipei F.C. Con
stanța Antonescu (in 
plan), s-a remarcat în 
cele 17 partide pe care 
ția sa le-a susținut în 
parte a campionatului.

prirn- 
toate 

forma- 
prima

conducerile tehnice (acțiuni de 
întinerire a formației sau de 
omogenizare a unor loturi care 
au suferit structurale transfor
mări). Socotim posibilă o și 
mai substanțială prezență în 
lupta pentru locurile fruntașe 
a celor șapte echipe și pentru 
faptul că în grupul de antre
nori, amintit și el mai sus, 
aflăm tehnicieni cu o lungă 
și fructuoasă activitate, alături 
de unii dintre cei mai talen- 
tați, mai harnici și mai ambi
țioși antrenori din noua pro
moție.

Și-acum să încercăm să sta
bilim situațiile care au dimi
nuat randamentul unora dintre 
formații sau au făcut ca altele 
să aibă exprimări inconstante, 
nereale, față de potențialul nor
mal. Cum spuneam, conside
răm că două sînt marile ca
tegorii de cauze care au pro
vocat deficiențe, scăderi de 
randament, dificultăți : 1. Ope-

ȘCOLARE CU PROFIL
UN SPRIJIN MAI LARG

selecționate de elevi se pregătesc la cabana „Cuibul Dorului"
Complexul 
de-a valma 
pionatele de seniori ale 
Echipa - —
xandria 
pădure 
marea 
profil. . __ ____
Încadrate cu tehnicieni prlcepuți, 
care să-și desfășoare activitatea 
în condiții materiale corespunză
toare — continuă să fie o nece
sitate primordială, un deziderat.

In același timp, trebuie să se 
acorde o atenție mult 
vîrlurilor promoțiilor 
fotbaliști. S-a spus de ____
ori că selecționatelor școlare li 
se vor oferi calendare adecvate 
de jocuri interne și Internațio
nale. Promisiunile au rămas In 
stadiul de... intenții.

„Poate că, în această privință, 
vom reuși să realizăm ceva în 
anul viitor — ne spunea, recent, 
prof. Gh. Dragomir, inspector 
principal in M.E.I. Fără sprijinul 
concret al F.R.F. va fi însă foarte 
greu. Noi sperăm, însă, că 11 vom 
primi, mai cu seamă că, In a- 
ceastă vacanță de Iarnă a ele
vilor Ministerul Educației și In- 
vățămîntulul organizează, la Si
naia, o mare tabără de pregătire 
la care vor participa trei selec
ționate școlare..."

I

sportiv „23 
cu formații

August", 
din cam- 
orașulul ! 
din Ale- 

lntr-o...
Școlii sportive 

se antrenează 
de lingă oraș ! ? Or, for- 
unor unități școlare cu 
puternice, independente,

mai mare 
de elevi- 
mai multe

n aceste zile la cabana 
«Cuibul Dorului", sînt pre
zente selecționatele școla
re A și B. Prima 

selecționate (M. Cioară 
Bucșe — “ -- -.

Duțescu, M. 
Al. Honciu
Liceul Mihai Viteazul ; D. Ciocan, 
C. Dumitrașcu și H. Antohi — 
Liceul de fotbal Bacău ; Gh. Io
nescu șl I. Lupu — Șc. sp. 2

tre 
I.

B. Prima din- 
(M. Cioară și 

Șc. sp. Mediaș ; D. 
Rotaru, L. Bălan, 

și Cr. Iordache —

Bucureștl ; V. Cojocaru — Liceu) 
2 Iași ; B. Binder și L. Bota — 
Șc. sp. Șoimii Sibiu ; Tr. Oprișor
— Șc. sp. Gh. Gheorghiu-Dcj ; I. 
Roman — Șc. sp. Baia Mare; Fr. 
Reis — Șc. sp. Gloria Arad ; S. 
Savuli — Șc. sp. Tg. Mureș) este 
pregătită de prof. Gh. OJoc și 
M. Rotărescu, ambii de la Liceul 
Mihai Viteazul București. De pre
gătirile celeilalte echipe răspund 
P. Banu — 
și N. Varna

In ultima 
iarnă (4—10 
Dorului" se 
nata de perspectivă, alcătuită din 
jucători născuți după 1 august 
1959 : ’ ------ . ' ~ -----
sp. Reghin ; Șt. Damian, 
Tanovici și E. Bodea — 
Timișoara ; Cr. Marinescu, G. Fis
cher șl I. Răducu — Șc. gen. 
178 București ; M. Barbu șl M. 
Margeiatu — Liceul Mihai Vi
teazul ; M. Cîoiacu — Șc. sp. 
Sibiu ; I. Ispas și I. Grigoraș — 
Șc. sp. Șoimii Sibiu : S. Medrea
— Liceul 2 Deva ; Z. Pinter — 
Sc. sp. Cărei ; V. Pavel — Șc. 
gen. 4 Piatra Neamț Și I. Cuic- 
sar — Șc. sp. Gloria Arad. An
trenorii echipei vor fi M. Țițeica, 
de la Șc. gen. 178 București, si 
I. Botcscu, de la Liceul 4 “ 
șoara.

La „Cuibul Dorului" vor 
uniți, deci, cei mai buni , 
tori din unitățile sportive școlare. 
Trei echipe care ar trebui să be
neficieze și în continuare de bune 
condiții de pregătire șl, cum s-a 
mai subliniat, poate de un mult 
așteptat program de Jocuri pe 
plan intern și Internațional.

rațiuni voite și absolut nece
sare de remaniere și omogeni
zare. 2. Factori speciali, * 
(nereziștarea la contactul 
competițiile continentale, 
dentari, „scurt 
funcționare 
psihic etc.), 
de a împărți, 
trecere în revistă, echipele 
cauză după cele două mari 
tuații s-ar prezenta astfel :

1. GRUPUL ECHIPELOR 
REMANIERE SAU OMOGENI
ZARE. Aici, cazul cel mai tipic 
II reprezintă F. C. Argeș, care 
străbate o veritabilă perioadă 
de regenerare. Grupul jucăto
rilor tineri, majoritatea debu- 
tanți în actualul campionat, 
care apar în lot, este impresi
onant : Cristian, Moisescu, Zam
fir II, Stan, Toma I, Radu II, 
Radu III, Bărbulescu, Dumi
trescu, Tronaru, Simion, Toma 
II ; riscul operațiunii condusă 
de doi tehnicieni tineri merită 
să fie luat față de perspecti
vele pe care le deschide. Si
tuație oarecum asemănătoare și 
la Jiul, unde Leca, Cîmpu, 
Homan, Toma, Culca, Sălăjan 
sînt jucători fără experiență in 
prima divizie. Alt antrenor din 
noua generație, ca și cel din 
Valea Jiului, încearcă o prime
nire a forțelor și la Constanța, 
unde Corendea. Peniu, Ilof- 
meister. Doboș, Gache, Gătej 
și Codin sînt numele cele mai 
noi ale lotului. In fine. F. C. 
Bihor, luptînd cu doi mari ad
versari — șocul reîntîlnirii cu 
Divizia A și refacerea din mers 
a lotului — se află și ea pe 
calea unei omogenizări, pretin
se de numeroasele remanieri 
ale grupului de jucători (Săt- 
măreanu I, Georgescu, Gher- 
gheli, Naom, M. Marian, Bigan
— sînt noii sosiți la Oradea). 
Așteptăm — in cele 17 examene 
de primăvară — o înaintare 
în procesul de perfecționare a 
jocului, de creștere a unității 
de exprimare, de la aceste nu
clee cu resurse 
ficate total.

2. GRUPUL 
HANDICAPATE 
SPECIALI ȘI LOCALI. A.S.A. 
Tg. Mureș întruchipează situa
ția concurentului care s-a re
făcut foarte greu după contac
tul cu competiția continentală, 
„Cupa U.E.F.A." Mureșenii au 
revenit la randamentul obiș
nuit abia spre sfîrșitul Între
cerii. Faptul vorbește — și nu 
numai pentru echipa in cauză
— despre condițiile (psihice și 
tehnice) pretinse de prezențele 
în întrecerile de cel mai inait 
nivel ale continentului și cărora 
formațiile noastre cu greu Ie 
pot face față. F.C.M. Reșița a 
fost urmărită de o avalanșă de 
accidentări care au grevat e- 
voluția formației conduse de 
I. Reinhardt pînă în finalul 
turului. Beldeanu, Pușcaș, Tă- 
nase, Hies, Kiss au lipsit lungi 
perioade din formație, ceea ce 
a influențat negativ randamen
tul reșițenilor, care s-a pla
sat cu multe trepte mai jos, 
față de același moment al com
petiției, din ediția precedentă. 
Rapidul a traversat 
mente de nehotărîre 
constanță, care au 
formația giuleșteană 
soare a unui lot cu 
lori — o figură de plutonul 
doi în prima parte a turului. 
Abia spre finele „parcursului 
de toamnă" am înregistrat to
nusul normal al jocului rapi- 
diștilor ; în

locali 
cu 

acci- 
circuite" de 
mecanismului 

Tentativa noastră 
, printr-o simplă 

în 
si-

a

IN

încă nevalori-

ECHIPELOR 
DE FACTORI

unele mo
și de in- 

făcut din
— pose- 

multe va-

I.

Șc. sp. 2 București 
— Șc. sp. Mediaș, 
parte a vacanței de 
ianuarie), la „Cuibul 
va prezenta selecțio-

Pascu și S. Buta — Șc. -- - - D. ste.
Liceul 1

Timi-

fi re> 
jucă'

Laurențiu DUMITRESCU

diștilor ; în retur, ei trebuie 
să găsească mai repede dru
mul spre formula de echipă 
cea mai potrivită, spre o mai 
puternică unitate psihică, cu 
care să ocupe poziția așteptată 
în lupta pentru locurile frun
tașe.

Eftimie IONESCU

LA

LA 
GERE

AL ARBITRILOR
în vederea realizării progra

mului de acțiuni organizat de 
F.R.F. prin Colegiul central al 
arbitrilor se fac cunoscute ur
mătoarele măsuri :

• Pină la data de 10 ianua
rie 1976, arbitrii ______
divizionare A. B și C vor e- 
fectua controlul medical, ur- 
mînd ca pînă la 15 ianuarie 
1976, colegiile județene de ar
bitri să înainteze la F.R.F. ta- 

nominale din care să re- 
că arbitrii sînt apți, 

activitate. Tabelele 
obligatoriu avizul

din loturile

bele 
iasă
nu,
vor
cabinetului medico-sportiv. Ar
bitrii care
trolul medical pînă la această 
dată nu vor fi programați 
conducă partide in 
primăvară.

pentru 
purta

sau

nu efectuează con-

sezonul
să 
de

• începînd cu 
ianuarie, arbitrii 
divizionare își vor 
trenamentele. Pregătirea 
va organiza în comun, 
tuîndu-se minimum două 
trenamente săptămînal. 
conducerea unor cadre 
specialitate.

12data de 
din loturile 
începe an

se 
efec- 

an- 
sub 
de

• In perioada 12 ianuarie — 
15 februarie se vor organiza 
dezbateri teoretice și semina- 
rii recapitulative, care să aibă 
drept scop reîmprospătarea cu
noștințelor. Pregătirea teoretică 
se va axa. în principal, pe ar
ticolele din regulamentul de 
joc și pe regulamentul de or
ganizare a activității fotbalisti
ce. ediția 1975.

• înaintea începerii returu
lui campionatului, F.R.F., prin 
Colegiul central de arbitri, va 
organiza o testare asupra pre
gătirii fizice și teoretice a ar
bitrilor din loturile divizionare. 
Data și centrele unde se vor 
organiza aceste testări vor fi 
comunicate din timp colegiilor 
județene. Arbitrii care nu vor 
reuși la testarea fizică și teo
retică. vor fi scoși din loturile 
divizionare.

ȘTIRI
• Rapidiștii Fiorin Marin și 

Manea nu au efectuat depla
sarea cu echipa lor în Italia, 
fiind accidentați. Primul și-a 
scos ieri piciorul din ghips și 
urmează acum un tratament 
special. Manea va urma un tra
tament medical la Singeorz Băi, 
incepînd din primele zile ale 
lui ianuarie.

• Tot în vederea vindecării 
unor mai vechi sau mai noi 
traumatisme, unii dintre jucă
torii formațiilor de prima di
vizie au făcut tratamente la Băile 
Felix sau la Herculane. Prin
tre cei care au urmat aceste tra
tamente s-au aflat Bălăci, Oble- 
meneo, Ștefănescu, Purima (U- 
niversitatea Craiova), Catargiu, 
Volmer, Bâluță, Pană, Aelenei 
(S. C. Bacău), Nemțeanu, Si- 
mionov, Simionaș, Costaș, Stan 
(Politehnica Iași).

PE MC.L ECRAN
Sâmbătă 27 decembrie :

în 
cele 

întîlniri ale echi- 
in „Cupa campio- 
Compionotul mon- 
masculin, Campio- 
feminin și altele.

Ora 15,35 : Retrosoectivă 
imagini „HANDBAL 1975" — 
mai importante 
pelor românești 
nilor europeni", 
dial universitar 
natul mondial 
Emisiune de Cristian Țopescu.

Duminică 28 decembrie :

Ora 15 : Retrospectivă în ima
gini „HANDBAL 1975“ (partea a 
ll-a).

LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
28 DECEMBRIE 1975 ULTIMA TRA

GERE LOTO 2 A ANULUI!
1 IANUARIE 1976 MAREA TRA- 

EXTRAORDINARA PRONOEX- 
PRES A REVELIONULUI

agențiile Loto-Pronosport se gâ- 
ultimele bilete pentru tragerea 
2, precum și biletele pentru tra-

In 
sesc 
Loto _____ , __
diționolo tragere extraordinară Prono- 
expres a Revelionului.

Reamintim că la tragerea Loto 
puteți cîștiga cu 2 numere din 4 
trase și cu 3 din 12 extrase.

Lo tragerea Revelionului se acordă 
cîștiguri din fond special. Participînd 
cu cit mai multe bilete puteți cîștiga 
autoturisme ,.Dacia 1300“ și ,.Skoda 
S 100", excursii lo Jocurile Olimpice 
din 1976 de la Montreal — Canada, 
în U.R.S.S., Grecia, Cehoslovacia și 
Turcia premii variabile in bani.
CIȘTIGURILE 
SPORT DIN
Categoria 

2,20 variante 
2 : ; 
a 4.658 lei. Categoria 3 : (10 rezul
tate) = 265,30 variante a 695 lei. 
Cîștigul de 50.000 lei de la Categoria

LA TRAGEREA
24 DECEMBR1E

CÎȘTIGURI : 
: 30 3 39 41 
: 27 31 24

2
ex-

CONCURSULUI PRONO- 
21 DECEMBRIE 1975 :

1 : (12
___ a 50.000 lei. Categoria 

(11 rezultate) = “ ’

rezultate)

26,40 variante

1 o revenit porticipan’el MARIA 
GEORGESCU, din București. REPORT : 
16.216 lei.
NUMERELE EXTRASE 
PRONOEXPRES DIN 

1975
FOND GENERAL DE 

1.617.851 lei. Extragerea I 
43 11. Extragerea a ll-a 
18 45.

Plato ctștigurilor de la 
gere se face astfel : in 
București de lo 5 ianuarie pinâ la 24 
februarie 1976. In țară de la 
ianuarie pînă la 24 februarie 19 
Prin mandate poștale începînd de 
8 ianuarie 1976.
CIȘTIGURILE TRAGERII LOTO 2 DIN 

DECEMBRIE 1975
Categoria 1 : 1 variantă 100%

această tra- 
Municipiul

la

14

____=___ _ .. a
50.000 lei și 2 variante 25% a 12.500 

2 - . ’ 100% a 25.467
tel și 7 variante 25% a 6.367 lei ;

. |e; .
: 306,25 a

6 : 2.162,50 o 100 lei.
291 lei.

lei ; cat. 2 : 1 variantă

cot. 3 : 17,50 o « 002 I
92.50 a 757 lei ; cot. 5 : 
lei ; cot.
PORT CATEGORIA 1 : . ....
tîgul de categoria 1 (100%) a
obținut de PETRU GfRLEANU 
BRAȘOV.

4 :
200
RE- 
Cîș- 
fo»t 
din



O PROBĂ FĂRĂ FAVORITE- 
SĂRITURA ÎN LUNGIME FETE!

Săritura în lungime a fe
telor este caracterizată de un 
fenomen vizibil și la alte probe, 
dar parcă mai pregnant aici 
decît în oricare alta : absența 
performanțelor de cel mai înalț 
nivel (în preajma recordului 
mondial), in schimb o aglome
rare a rezultatelor medii (6,50— 
6,60 m). Acest aspect ne face 
să tragem concluzia că proba 
nu are la această oră o cam
pioană de superclasă — o Heide 
Rosendahl, să spunem, sau o 
Viorica Viscopoleanu la ora 
Jocurilor Olimpice de la Ciudad 
de Mexico — și că oricare din
tre săritoarele cu performanțe în 
jur de 6,50 m poate aspira la su
premație. Gindindu-ne la ma
rile concursuri ale ultimelor 
două sezoane, constatăm că în 
fiecare din ele a ciștigat o altă 
atletă. în 1974, la C.E. indoor, 
la Goteborg prima s-a clasat 
Meta Antenen (Elveția), în aer 
liber la Roma a ciștigat Ilona 
Bruzseniak (Ungaria). La Ka
towice, în martie 1975, titlul de 
sală a revenit Dorinei Căti- 
neann, finala „Cupei Europei11 
de la Nisa a adus-o în frunte 
pe sovietica Lidia Alfeeva, iar 
la campionatele mondiale uni
versitare de ,1a Roma a cîști- 
gat Jarmila Nygrynova (Ceho
slovacia).

Cea mai îndreptățită să con
teste afirmația noastră de mai 
sus este Lidia Alfeeva (n. 1946). 
învinsă la mare luptă de Căti- 
neanu la C.E. de sală, sovietica 
a dominat destul de clar sezo
nul în aer liber în care a ob
ținut cele mai multe victorii 
și un rezultat mai bun cu 10 
centimetri decît următoarea cla
sată în bilanțul mondial, sur
prinzătoarea Ildiko Szabo (Un
garia). Considerată multă vre
me secunda Ilonei Bruzseniak, 
Szabo (n. 1954) a răsturnat spre 
sfîrșitul sezonului ierarhia în 
țara sa și a urcat totodată pe 
o poziție nesperată în cea mon
dială. Performanța sa se cere 
confirmată însă în competiți
ile internaționale, mai mult în 
cele de anvergură. Isabella Lusti 
(Elveția, n. 1953) este revelația 
anului. A ciștigat multe con
cursuri în companii puternice, 
a avut o săritură egală recor
dului mondial (6,84 m) cu un 
vînt ajutător puțin peste limita 
regulamentară. O altă apariție 
surprinzătoare în bilanț, cuba
neza Ana Alexander, învingă
toare la Jocurile panamericane 
cu 6,63 m. Americancele Kathy 
McMillan și Martha Watson își 
dispută cu șanse aproape egale 
supremația locului lăsat liber 
de Willie White.

Situația specială a săriturii

„TURNEUL CELOR 6 
NAȚIUNI" LA HOCHEI 

(Urmare din pag. I) 

nerații de jucători din fiecare 
echipă. Aproape că nu a fost 
ediție la care specialiștii să nu 
remarce un talent care ulte
rior s-a afirmat în întrecerile 
oficiale ale juniorilor, dar mai 
ales în cele ale seniorilor. Pen
tru a exemplifica afirmația 
noastră este suficient să ne re
ferim numai la hocheiul nos
tru și să cităm cazurile lui 
Vișan, Olenici, Vasile Huțanu, 
Antal, Gali sau Gh. Ifuțan, 
ieri participanți la „Turneul ce
lor 6 națiuni", astăzi componenți 
ai primei reprezentative.

Și pentru că a venit vorba 
de selecționata țării noastre, tre
buie să spunem că trofeul ce 
se decerne formației învingă
toare se află în posesia ei, ca 
urmare a victoriei obținute a- 
nul trecut la Graz, în Austria. 
Alături .de tinerii jucători ro
mâni, care se pregătesc cu se
riozitate nu numai pentru a- 
cest turneu, ci și pentru cam
pionatul european, grupa B, 
care va avea loc în primăvară 
la București, șanse mai mari 
Ia ocuparea unui loc fruntaș 
in întrecere il au selecționatele 
Elveției, Ungariei și Bulgariei, 
în general, însă, meciurile se 
anunță destul de echilibrate și 
— sperăm — vor fi de un bun 
nivel tehnic.

Federația română de specia
litate, organizatoarea competi
ției, a luat din timp toate mă
surile pentru ca disputa hoche- 
iștilor juniori să se desfășoare 
în cele mai bune condițiuni. Ca 
și la București, la Ploiești se 
așteaptă cu mult interes debu
tul oficial al hocheiului în a- 
cest centru cu vechi și fru
moase tradiții sportive.

II VOM 
INTÎLNI 
LA 
MONTREAL

în lungime ar putea face ca 
— spre deosebire de alte probe 
pe care le-am trecut în re
vistă — l-a Montreal nici unul 
din numele citate mai sus să 
nu se afle între medaliate. An
gela Voigt (R.D.G., n. 1951), 
Marcia Garbey (Cuba, n. 1948), 
Christa Striezel (R.F.G.), Jar
mila Nygrynova (n. 1953) sau 
reprezentantele noastre Dorina 
Cătineanu (n. 1954)
Gheorghiu (n. 1951) pot emite 
pretenții la fel de justificate. 
Proba nu are favorite și outsi- 
dere, orice rezultat e posibil la 
Montreal !

și Alina

Romeo VILARA 
Vladimir MORARU

BILANȚ 1975

Lidia Alfeeva (U.R.S.S.)
Ildiko Szabo (Ungaria)
Isabella Lusti (Elveția)
Ana Alexander (Cuba)
Angela Voigt (R. D. Germană) 
Kathy McMillan (S.U.A.)
Marcia Garbey (Cuba)
Martha Watson (S.U.A.)
Christa Striezel (R.F.G.) 
Maria Dlugosielska (Polonia) 
Jarmila Nygrynova (Cehoslovacia)

6,76 
6,66 
6,65 
6,63 
6,62 
6,58 
6,57 
6,57 
6,56 
6,54 
6,53 __ _ _ ,
6,53 Alina Gheorghiu (România) 
6,53 Kapitolina Lotova (U.R.S.S.).
6,52 Ilona Bruzseniak (Ungaria), 6,50 
Silvia Pereira (Brazilia), 6,50 Sigrun 
Thon (R. D. Germană), 6,48 Sharon 
Walker (S.U.A.), 6,48 Christine Laser 
(R. D. Germană), 6,47 Sabine Klock 
(R.F.G.), 6,46 Penka Sokolova (Bulga
ria), 6,45 Dorina Cătineanu (România).

*
Record mondial și european : 6,84 m 

Heide Rosendahl (R. F. Germania) 
Torino 3. 9. 1970 : rezultate la J.O. : 
1960 — 6,82 m Viorica Viscopoleanu 
(România), 6,68 Sheila Sherwood (M. 
Britanie), 6,66 Tatiana Talîșeva 
(U.R.S.S.) ; 1972 — Heide Rosendahl 
6,78 m, Diana lorgova (Bulgaria) 6,77, 
Eva Suranova (Cehoslovacia), 6.52 
Marcia Garbey, 6,51 Heidi Schuller 
(R.F.G.), 6,49 Meta Antenen (Elveția), 
6,48.

*
1971 72 73 74 75

peste 6,70
6,65—6,69
6,60—6,64
6,55—6,59
6,50—6,54

4
1
3

5

3 1
2 —
1
3 1
3 4

4

1
1
2
4
7

TURNEUL DE CAIIFICMIE
PENTRU J.O. IA VOLEI
După retragerea unor echipe de 

la turneul masculin de volei 
pentru calificare la J. O. de 
la Montreal, la Roma a avut 
loc o nouă tragere la sorți 
a seriilor. Iată componența se
riilor competiției programată în 
perioada 15—23 ianuarie la Roma 
(primele două serii), Florența șl 
Perugia : seria I : Italia, Vene
zuela, Islanda, Indonezia și Gre
cia ; seria a II~a : S.U.A., Tur
cia, Kuweit și Iugoslavia ; seria a
III- a : Cehoslovacia, Belgia, Ni
geria, Israel și Iran ; seria a
IV- a : ROMANIA, Bulgaria, R. F. 
Germania și Spania. Primele cla
sate în serii își dispută, în tur
neul final, cele două locuri dis
ponibile.

SCHIORII ROMÂNI AU PARTICIPAT
LA PRIMELE CONCURSURI INTERNAȚIONALE 

sportivi. în proba cîștigată de 
austriacul Hansi Hinterseer, 
schiorii români (avind numere 
de start peste 100) au ocupat 
locurile 64 — Cava.și șl 75 — 
Manta. Al doilea concurs a 
avut loc la Colle Isarco —.
slalom special. Au participat 
158 de schiori. în proba cîști
gată de suedezul Ingemar Sten- 
mark, Cavași s-a clasat pe 
locul 22, Cristea pe 27. Slalo
mul uriaș a revenit america
nului Phil Mahre, Manta cla- 
sîndu-se pe locul 48 din 160 
de concurenți. La Vipineto s-a 
disputat un slalom special cu 
112 dintre cei mai reputați 
schiori. Proba a revenit lui 
I. Stenmark. Cavași (29) și 
Cristea (32) s-au clasat înain
tea unor renumiți specialiști, 
cum sini austriacul Thomas 
Hauser sau vest-germanul Max 
Rieger. în ultimul concurs la 
care au fost prezenți, slalomul 
uriaș de la Madonna di Cam- 
Piglio, contînd pentru „Cupa 
Mondială11, Manta a avut o e- 
voluție meritorie.

Cu acest prilej schiorii români 
au acumulat puncte F.I.S., dar 
încă insuficiente pentru a pri
mi numere de start care să le 
permită evoluții la nivelul po
sibilităților lor reale.

Zilele trecute s-a întors în 
țară lotul de schi care a efec
tuat un turneu de pregătiri și 
concursuri In Italia. Sportivii 
români au participat la patru 
competiții, dintre care una a 
contat pentru „Cupa Mondială11. 
Pentru Dan Cristea. loan Ca- 
vași și Alexandru Manta, în
soțiți de antrenorul Kurt Gohn, 
deplasarea s-a dovedit utilă, 
atît prin contactul cu tehnica 
nouă a așilor genului, cit și 
prin experiența dobîndită în 
marile concursuri. In primul 
concurs de la Livigno — slalom 
uriaș — au fost înscriși 154 de

PE GHEAȚA Șl PE ZAPADA
CONCURSURI DE SCHI

concursul 
(Italia), 

1. P. Miiller

• Rezultate din 
de la Courmayeur 
coborîre bărbați : 
(Elveția) ; slalom special băr
bați : 1. A. Senoner (Italia).

• Proba individuală, din con
cursul de biatlon de la St. Mo
ritz : 1. Manfred Geyer (R.D.G.) 
1 h 18:28,9.

• La Bad Ragaz (Elveția), 
probă de slalom special pentru 
„Cupa F.I.S.“: 1. Walter Tresch 
(Elveția).

• La 
Kulakova, 
de la Sapporo, a ciștigat 
de 5 km cu 21:24,04. Ea 
urmată de Z. Amosova 
Smetanina.

• Concurs de selecție 
tului R. D. Germane, la 
wiesenthai. La 10 km a ciștigat 
Barbara Petzold cu 34:09,0, ur
mată de Sigrun Krause, iar la 
30 km a învins Gert Dictmar 
Klause cu lh 34:47,0.

„CUPA AHEARNE" 
LA HOCHEI

• între 26 decembrie 1975 și 
ianuarie 1976, in mai multe

Krasnogorsk, Galina 
campioana olimpică 

proba 
a fost 
și R.

a 10-
Ober-

4 ___
orașe din Suedia, vor avea loc 
partidele tradiționalei competiții 
dotată cu „Cupa Ahearne11. La 
actuala ediție și-au 
participarea echipele 
Moscova, Sparta Praga, 
și formațiile suedeze

anunțat 
Dinamo 
precum 

A.I.K.

FIȘIER HANDBAL

WALTRAUD KRETZSCHMAR (R.D. Germană)

In momentul în care victoria e- 
chipei feminine de handbal a R. D. 
Germane devenise, la ultima edi
ție a C.M., mai mult decît certă, 
cei mai bucuroși erau soții Peter 
(antrenor principal) și Waltraud 
Kretzschmar (căpitan al echipei).

Un cuplu cunoscut în lumea hand
balului, cuplu a cărui celebritate 
este dată nu atît de iscusința de 
tehnician a șoțului (fost ți el 
mare jucător de handbal), cît, 
mai ales, de strălucirea jocului 
Waltraudei Kretzschmar, această 
handbalistă de super clasă, care se 
impune prin vigoarea, valoarea 
tehnică ți eficacitatea jocului său.

Născută Czelake, la 1 februarie 
1948 în Lehnin, ea a practicat la 
începutul carierei sale, în orășe
lul Damsdorf, nu numai handba
lul, ci ți atletismul. A făcut parte 
din echipa S. C. Leipzig, care a 
cîțtigat Cupa campionilor europeni 
(1966 ți —...........................................
C.M. din 
goslavia) 
tigat de 
(1971 ți 
țime ți 73 kg 
brăcat de 158 
prezentativei R. 
mama unui băiețel 
zică cu pasiune.
funcționară la o bancă comercială 
din Leipzig.

1974) , a luat parte la 
1971 (Olanda), 1973 (lu- 
și 1975 (U.R.S.S.). A cîș- 
douâ

1975) .
ori titlul suprem 

Are 168 cm înăl- 
greutate și a 
de
D.

ori tricoul 
Germane, 
și iubește 
Lucreazâ

îm-
re- 

Este 
mu- 

ca

BOXERII DIN R.D. GERMANĂ 
ÎNVINGĂTORI LA SOFIA

Fosta campioană mondială 
Christine Errath (R.D. Germa
nă) a reintrat, cîștigînd un 
concurs la Karl Marx-Stadt
Stockholm, Djurgarden, Ham- 
mărby și Sodertalje.

• Meci internațional la Bel
grad : Partizan — S.K.A. Le
ningrad 5—15 (0—6, 4—8, 1—1).

• Echipa suedeză I. K. Mora 
a jucat la Niagara Falls (On
tario) cu o selecționată locală. 
Rezultat : 5—5.

SOFIA (Agerpres). 
tîlnirea de box dintre 
natele Bulgariei și R. 
mane s-a încheiat cu scorul de 
6—5 în favoarea oaspeților. în 
limitele categoriei grea, A. Fu- 
ceciev l-a învins la puncte pe 
D. Mayer. Pugiliștii din R. D. 
Germană au obținut victoria la 
categoriile semigrea (O. Sachse), 
mijlocie mică (G. Rustankowski), 
semimijlocie (K. H. Kriiger), 
semiușoară (U. Bayer). în li
mitele categoriei cocoș, bulga
rul Andrejkovski l-a învins prin 
k.o. în rundul 2, pe R. Lechner.

— în- 
selecțio- 
D. Ger-

ULTIMUL MECI AL LUI
CLAY LA MONTREAL?

SILVYA BURKA — DUBLĂ 
VICTORIE LA INZELL

La Inzell, concurs de vi
teză : femei 1 000 : Silvya Burka 
(Canada) 1:28,14 ; 3 000 m :
Silvya Burka 4:52,13 (nou re
cord canadian) ; bărbați, 500 m : 
1. P. Niitylae (Finlanda) 40,24 ; 
1 500 m : O. Koppae (Finlanda) 
2:04,67.

Ziarul „Dimanche Matin11 a 
publicat o știre potrivit căreia 
campionul mondial de box la 
categoria grea, Cassius Clay, ar 
putea să susțină ultimul meci 
al carierei sale anul viitor la 
Montreal, avind ca adversar pe 
George Foreman sau pe Jos 
Frazier. Meciul ar putea să aibă 
loc pe stadionul olimpic la o 
săptămînă după încheierea 
Jocurilor Olimpice de vară.

PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT
NATATIE « înotătorul maghiar 

Sandor Nagy a stabilit un nou 
record național în proba de 
1 500 m, cu timpul de 16:05,7. 
La 200 m spate — Zoltan Vera- 
szto 2:05,1.

ȘAH • Turneul internațional 
feminin de la Tbilisi a fost cîș- 
tigat de Maia Ciuburdanidze și 
Ana Ahșarumova cu cîte 8’/t 
puncte din 12 posibile. Maestra 
româncă Rodica Reicher a ocupat 
locul șapte, cu 6 puncte urmata 
la rîndul său de Michel (R. D.
Germană) — S’/ț p, Karakas (Un
garia) și Pihailici (Iugoslavia) —

’ .................... este, la
maestră 
• Pen- 

campion 
fostului

ATLETISM • Crosul de la Gra- 
nollers (Spania) a fost ciștigat de 
atletul spaniol Mariano Haro, 
cronometrat pe 10 km cu timpul 
de 28:10,2.

BOX • 
profesionist la cat. pană (W.B.C.), 
ghanezul David Kotey, l-a în
vins la puncte în 10 reprize pe 
mexicanul David Sotero.

FOTBAL • în meci retur pen
tru preliminariile turneului olim
pic la Havana : Cuba — Surinam 
6—1 (4—0) ; în tur 1—0. Cuba va 
întîlni acum pe cîștigătoarea me
ciului dintre Mexic și Guatemala. 
• In meci retur pentru finala 
„Cupei campionilor Africii" : Ha- 
fia (Guineea) — Rangers (Nige
ria) 2—1 ; în tur 1—0. • Meci 
restanță în campionatul englez : 
Everton — Manchester United 
1—1 • Hajduk Split a evoluat la 
Hong Kong în compania unei se
lecționate locale, pe care a în
vins-o cu 1—0 (1—0) ; a înscris 
Surjak.

HANDBAL « La Skien în pri
mul meci dintre selecționatele 
masculine ale Norvegiei și Polo
niei contînd pentru grupa a Vl-a 
a preliminariilor olimpice, hand- 
baliștii polonezi au obținut vic
toria cu 25—19 (11—12). Partida
retur se va disputa la 7 martie, 
la, Gdansk. în clasamentul grupei 
conduce Polonia — 4 p, urmată 
de Norvegia — 2 și Anglia — 
0 p. f La Sofia, în primul meci 
dintre selecționatele Bulgariei și 
Ungariei, victoria a revenit oas
peților cu 19—13 (10—7). în cla
samentul grupei a 3-a conduce 
echipa Ungariei, cu 4 p. urmată 
de Elveția — 2 p și Bulgaria — 
0 p.

GIMNASTICA * Echipele 
U.R.S.S., în frunte cu Ludmila 
Turisceva, Olga Korbut și Niko
lai Andrianov, au evoluat la 
Washington după ce timp de 
două săptămîni au participat la 
concursuri împreună cu gimnaști 
americani, în nouă orașe ale 
S.U.A.

Campionul mondial

4 p. Maia Ciburdanidze 
14 ani, cea mai tînără 
internațională din lume, 
tru a 4-a oară, titlul de 
al U.R.S.S. a revenit 
campion mondial Tigran Petro
sian.

TENIS • Competiția interna
țională rezervată echipelor de 
juniori „Sunshine Cup“ s-a în
cheiat la Miami Beach (Florida! 
cu victoria selecționatei S.U.A., 
care a întrecut în finală cu 2—1 
formația R. F. Germania 
dondo — Eberhard 3—6, 
7—5 ; Brash — Elter 2—6, 3—6; 
Redondo, Brash — Eberhard, El
ter 7—5, 6—4). In semifinale :
R. F. Germania — R.S.A. 2—0 ;
S. U.A. — Argentina 2—0. « între
cerile continuă, tot la Miami, cu 
turnee individuale dotate cu tro
feul „Orange Bowl". Rezultate 
din turul doi : Vasselin (Franța!;^
— Rintanen (Finlanda) 6—0, 6—0 
Elter (R.F.G.) — Mabille (Elve
ția) 6—0, 6—3 ; Redondo (S.U.A.)I)
— Dîrzu (România) 6—2, 6—1 ;
Magnelli (Italia) — Mitten 
(S.U.A.) 6—1, 6—1 ; Giammalva
(S.U.A.) — Graziani (italia) 6—2, 
6—2 ; Eberhard (R.F.G.) — Reese ' 
(S.U.A.) 6—1, 6—3. • Finalele
turneului de la Sydney : Case — 
Marks 6—2, 6—1 ; Evonne Goola- 
gong — Sue Barker 6—2, 6—4. • 
Meciul de la Manila dintre echi
pele Filipine și Indiei, în cadrul < 
„Cupei Davis", s-a încheiat cu 
4—1 în favoarea oaspeților.

....................„

HALTERE

va repeta doar performanța (417,5 
kg la total), el poate fi consi
derat de pe acum... campion o- 
limpic. Ar fi firește un succes deo
sebit pentru un halterofil care, în 
anul Olimpiadei, va împlini doar 
20 de ani...

VALENTIN HRISTOV (Bulgaria)

Halterofilul cu cele mai spec
taculoase recorduri ale lumii rea
lizate în 1975, a fost tînărul spor
tiv bulgar Valentin Hristov. In 
virstâ de numai 19 ani, halterofi
lul din Pernik a fost admirat pen
tru performanțele sale obținute la 
campionatele mondiale de juniori 
(de la Marsilio) ți la cele de 
seniori1 (de la Moscova). In am
bele competiții de mare amploare, 
Valentin Hristov a devenit campion 
al lumii la categoria grea (110). 
In mod special, rezultatele de fa 
Moscova au uimit pur ți simplu pe 
specialist! ți spectatori. Cu acest 
prilej el a corectat 3 recorduri 
mondiale, toate de o valoare in
contestabila : 417,5 kg la total î 
185 kg la smuls si 237.5 ta arun
cat — rezultate foarte bine cotate 
ți la categoria imediat superioară: 
supergrea.

Elevul antrenorilor Viktor Dimcev 
ți Ivan Abagiev este unul dintre 
favoriții categoriei grea la I.O. 
de la Montreal. Chiar dacă îți

a
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