
MANIFESTĂRI SPORTIVE
ÎNCHINATE

ANIVERSĂRII REPUBLICII

PROLETARI MN TOATE TARILE, UNIȚI VA J

| ZIAR AL CONSILIULUI NAȚIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICĂ Șl SPORT
Apropierea zilei de 30 Decembrie, zi 

proclamăriicea de-a 28-a aniversare a 
nenumărate manifestări sportive 
(sau cu participarea sportivilor 
devenite tradiționale. Iată citeva 
au avut loe în ultimele zile...

TG. MUREȘ (Corespondență 
de la IOAN PAUȘ). Cea de a 
șasea ediție mureșeană a „Cu
pei 30 Decembrie", organizată 
de Consiliul sindical județean 
cu sprijinul C.J.E.F.S.. s-a des
fășurat în 3 faze, angrenind în 
etapa de masă circa 3 000 de 
sportivi. Au avut loc întreceri 
de popice, volei, tenis de masă 
și șah. Iată laureații finalelor la 
nivel județean, programate zi
lele trecute: popice, fete: „E- 
lectromureș", Tg. Mureș la echi
pe și Aurelia Bucur (Electromu- 
reșj la individual; băieți: Chimia 
Tirnăveni la echipe și Ludovic 
Domocoș (Vulturul Luduș) la 
individual ; volei, fete : Comer
țul Tirnăveni ; băieți: Metalo- 
tehnica Tg. Mureș ; tenis de 
masă, băieți : Comerțul Tg.
Mureș la echipe și Al. Verzar 
(Comerțul Tg. Mureș) la indi
vidual : șah, băieji : Lacul 
Ursu Sovata.

PLOIEȘTI. (Corespondență de 
la ION TĂNASESCU). In ca
drul Institutului de Petrol. Gaze 
și Geologie. s-au desfășurat 
competiții la 5 discipline spor
tive : handbal (16 echipe mas
culine), baschet (26 de echipe 
de fete și de băieți), volei (20 
de echipe de fete și de băieți), 
șah (12 echipe) și, minifotbal 
(16 echipe de fete și de băieți). 
Ciștigătorii : minifotbal — Uti
laj tehnologic (f) și Tehnologic 
subingineri (b), handbal : Foraj 
ingineri ; baschet : Foraj ingi
neri (f și b) ; volei : Utilaj 
tehnologic (b) .și Tehnologie 
subingineri (f) ; șah : Tehno
logic.

în care vom celebra 
Republicii, prilejuiește 

omagiale, competiții de masă 
și echipelor de performanță) 
relatări despre acțiunile care

DOROHOI (Corespondență de 
la ION LIVADARU). La com
petiții de șah și tenis de masă 
au luat parte 162 de tineri din 
■școli și din asociații sportive 
sindicale. La tenis de masă au 
ciștigat Anelisa Cardos (Șc. 
gen. 5) și Mihai Bordeanu (Șc. 
gen, 7) la întrecerile rezervate 
elevilor din școlile generale, 
Mariana Ursache și Lucian A- 
lupoaic (ambii de la Lie. ind. 
mecanic) la întrecerile pe licee, 
Florica Munteanu (Confecția) 
și Mișu Nactman (Sănătatea), 
la întrecerile pe asociații sin
dicale. La șah au ieșit învingă
tori Iulia Pînzaru (Șc. gen. 5) 
și Alexandru Maftei (Lie. ind 
mecanic). Cel mai tînăr concu
rent a fost Gabriel Stoian, în 
vîrstă de 6 ani și jumătate...

MEDIAȘ (Corespondență de 
la Z. RÎȘNOVEANU). In ca
drul „Cupei 30 Decembrie", 
C.O.E.F.S. și U.T.C. au organi
zat concursuri de atletism (in 
sală) și șah. Primii clasați la 
probele de atletism (juniori 1 
și II) : fete, 30 m : Sofia Ban 
(4,5),; lungime : Rospita Hintz 
(5,10) : greutate (4 kg) : Dorina 
Tutu (9,78) ; băieți, 30 m : I. 
Constantin (4,0); lungime : B. 
Varodi (6,61). La șah au luat 
parte 80 de fete și băieți. La 
categoria 10—14 ani au ciștigat 
Sofia Szekely (Șc. gen. 7) și 
Cristian Ungur (Șc. gen. 1). 
iar la categoria 15—19 ani Ma
ria Samoilă (Lie. confecții tex
tile) și Gabriel Mureșan (Lie. 
ind. petrol).
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„Turneul celor 6 națiuni44 la hochei

A FOST DEFINITIVAT LOTUL JUNIORILOR NOȘTRI
•}

• Au sosit toate echipele oaspe © 0 invitație pentru elevi

© Miine, validarea înscrierilor și delegarea arbitrilor

Tn tovărășia 
schiurilor. nume
roși elevi își pe
trec vacanta de 
iarnă in stațiunile 
montane. unde 
funcționează in a- 
ceste zile tabere 
școlare. Imaginea 
pe care v-o pre
zentăm a fost sur
prinsă la Predeal, 
unde oaspeții ta
berei trăiesc clipe 
de intensă bucurie 
pe povîrnișurile 
înzăpezite...

Foto :
Vasile BAGEAC
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HANDBALIȘTII BĂCĂUANI AU 
EVOLUAT CU SUCCES 

IN R.D.G.

„Cupa tineretului"

LA ARAD, RITM ALERT
Șl ÎN „SEZONUL RECE'

Zilele trecute la Arad era cer 
senin și soare. Dar un soare 
„cu dinți". Destul de frig să ne 
strîngem în paltoane, dar nu 
destul de frig să înghețe apa. 
11 întrebăm pe tov. Eugen Bu- 
dișan, prim-vicepreședintele 
C.J.E.F.S. Arad, cum stăm cu 
„Cupa tineretului" în acest se
zon pe care absența zăpezii ne 
împiedică să-l numim „de iar
nă". iar el ne propune, pen
tru exactitate, termenul „sezo
nul rece", pe care îl acceptăm. 
E și mai potrivit și exprimă 
și mai exact perioada de refe- 

ni.-.. toamnă-iarnă. Dă cuvîn- 
— tul tovarășului Cornel Marian,

La Liîeul nr. 4 cu profil da educația fizică di.i Galați

9’

© Totuși, condițiile 

secretarul consiliului, care ne 
furnizează pe nerăsuflate cîteva 
date, fapte și planuri intere
sante. Așadar, la un cros orga
nizat la 6 și 7 decembrie au 
fost 2 500 de participanți, iar la 
cele 11 duminici cultural-spor
tive peste 10 000, în comunele 
Pecica, Dorobanți, Lipova. 
Curtici, Sicusiciu ș.a. S-au orga
nizat întreceri la fotbal, șah. 
volei și tenis de masă. In 12 
decembrie a avut loc un con-

Mircea COSTEA

(Continuare în pag. 2-3)

Un interval de timp foarte I scurt ne desparte de ora cînd, 
pe patinoarele artificiale din 
București și Ploiești, vor în- I cepe primele jocuri din cadrul 
unei noi ediții a „Turneului ce
lor 6 națiuni" pentru juniori 

Ila hochei. Faptul că ora star
tului se apropie este atestat 
și de febrila activitate a co
misiei de organizare, care lu- 

Icrează cu . „motoarele" în plin, 
pentru că azi urmează să so
sească toate echipele oaspe și I pentru că tot azi se fac ulti
mele retușuri

La fel de intensă este și ac- 
Itivitatea lotului nostru repre

zentativ de juniori. Cei doi an
trenori, Mihai Flamaropol și 
Al. Kalamar, au accelerat rit— 

Imul antrenamentelor în ulti
mele zile. Jocurile de verifi
care, în compania echipei bucu- 

Ireștene Școlarul, ca și compor
tarea la ședințele de pregătire 
au fost probele obiective de I testare pentru reducerea fotu
lui. Printre cei 20 care au ră
mas în lotul reprezentativ vom

mult îmbunătățite 

nota cîteva nume cunoscute : 
atacanții Hălăucă și Cazacu de 
la Steaua, Prakab, Daniel, Nagy 
și Erbs de la Liceul nr. 1 M. 
Ciuc. Vorbind despre acest lot, 
trebuie să subliniem aportul se
rios pe care-1 dă la formarea 
Iui echipa Liceului nr. 1 
Miercurea Ciuc — 8 jucători. 
Ceilalți componenți provin de la 
echipele S. C. M. Ciuc, Steaua, 
Dinamo, Dunărea Galati, Șc. 
sportivă M. Ciuc, Școlarul Bucu
rești și Tirnava Odorhci.

Dintre celelalte formații, o 
mai bună valoare o au repre
zentativele Elveției, Ungariei și 
Bulgariei, care aspiră și ele, 
cu șanse certe, Ia cucerirea 
trofeului (care onorează echipa 
învingătoare și care acum se 
gjsește în vitrina federației 
noastre de specialitate).

Dintre cei 7 arbitri care stau 
la dispoziția directoratului de 
concurs, cei care vor oficia la 
centru in prima zi vor fi 
aleși în ședința de miine, cînd 
vor fi validate și înscrierile. 
Organizatorii români au decis 
ca elevii să se bucure de mari 
facilități de intrare, urmînd ca 
in această privință direcțiunile 
.școlilor aflate in apropierea 
patinoarului „23 August" din Ca
pitală și a noului patinoar ar
tificial din Ploiești să poată 
include vizionarea jocurilor în 
activitatea generală de destin
dere din vacanța de iarnă. Rea
mintim zilele de competiție : 
27, 28, 30 și 31 decembrie 1975 
și 2 ianuarie 1976.

Divizionara A de handbal maiculin 
Știința bacău a întreprins un turneu 
în R. D. Germană, luind parte (a o 
competiție amicală alături de trei e- 
chipe din prima divizie a țării gazdă. 
La finalul întrecerilor handbalițtii 
băcăuani s-au situat pe locul II, obți- 
nînd următoarele rezultate : 11—9 
(5—6) cu S. C. Magdeburg, 13—11 
(6—7) cu Wismut Aue, 13—7 (6—3)
cu Post Schwerin II și 9—10 (3—5) eu 
ciștigătoarea turneului, Post Schwe
rin I.

După această competiție, jucătorii 
de la Știința Bacău au mai susținut 
o partida în compania cunoscutei for-, 
mâții Empor Rostock, încheiată la e- 
galitate : 14—14 (8—7).

S. NENITA — coresp.

O MARE COMPETIȚIE ȘCOLA
RĂ DE HOCHEI LA MIERCU

REA CIUC

Pe patinoarul artificial din Miercu
rea Ciuc se desfășoară în aceste zile 
turneul de hochei pe gheată din ca
drul competiției dotate cu „Cupa 30 
Decembrie", la care participă echipe 
școlare din zece județe ale țării.

în cadrul aceleiași competiții, pe 
lacul .Ciucaș" din stațiunea balneară 
Tușnad, se dispută întrecerile concur
sului de patinaj viteză al elevilor.

„CUPA 30 DECEMBRIE*
LA SCRIMĂ

Duminică, 28 decembrie, Clubul 
sportiv școlar organizează in sala Flo- 
reasca II o interesantă competiție de 
scrimă, „dotată cu „Cupa 30 Decem
brie"

Întrecerile, la care au fost invitați 
să participe scrimeri juniori din Bucu
rești, debutează la ora 8.

Exact cu doi ani în urmă 
am făcut o vizită la Liceul 
nr. 4 cu program de educa
ție fizică din Galați, unitate 
școlară sportivă profilată pe 
înot și gimnastică. Am găsit 
atunci colective bine organizate, 
tehnicieni dornici să se afir
me, care inițiaseră o amplă 
acțiune de depistare a elemen
telor talentate la nivelul gră
dinițelor. Da, la nivelul gră
dinițelor ! Sute de copii pre
școlari din cartierele învecinate 
au învățat atunci să înoate și 
au luat contact cu covorul și 
cu aparatele de gimnastică. In 
rindul lor se aflau elevii actua
lelor clase I și a Il-a ale Li
ceului nr. 4 din Galați. Apă
ruseră atunci și primii muguri 
ai performanței, primele spe
ranțe ale profesorilor și antre
norilor de înot și gimnastică.

Zilele trecute am făcut o 
nouă vizită la Galați. Răsfoim 
notițele de acum doi ani. In- 
tilnim citeva nume de copii 
talentați in care profesorii de 

înot își puneau speranțe : Ma
riana Miron, Olimpia Tofan, 
Alexandrina Cristea, Tudorel 
Vladimirescu, Mioara Gerea, 
Viorica Rusu, Cristian Banu. 
Cerem relații despre ei șefului 
catedrei, prof. Constantin Po
pescu. Aflăm cu satisfacție că 
ultimii trei sint membri ai 10-

Pe același itinerar,

după doi ani

tului național de copii. Alături 
de ei se află Aurel Manole, un 
alt talent >— neprevăzut la vre
mea respectivă — care a rea
lizat un spectaculos salt valoric. 
Ceilalți, fără nici o pierdere, 
sint membri ai secției, dar pro
gresul lor este mai lent. In 
plus, tehnicienii catedrei de 
înot (C. Popescu, I. Bachner, 

Fr. Sehwing, Rodica Huștiuc, 
Gh. Stoian, A. Balint și G. Ce
cală) se mai mîndresc și cu doi 
componenți ai lotului național : 
Ștefan Mitu și Ionel Luca (ul
timul a ocupat locul IV la Bal
caniada din acest an). Dar, 
principala lor preocupare ieste 
instruirea unor cdpii talentați, 
din primele clase, alcătuite în 
totalitate din preșcolari inițiați 
cu ani in urmă in Tainele îno
tului, la bazinul de care dis
pune liceul. Dintre aceștia 
cițiva s-au desprins de colegii 
lor, iar profesorii le întrezăresc 

. frumoase perspective : Cătălin
Verh'oleac (născut 1965. deține 
al treilea timp din țară la 100 
m liber), Virgil Neagu (1966), 
Octavian Petrohim, Ovidiu 
Neagu, Leonard Mazilu, Titi 
Camarzan (1967), Cristina Ena- 
che, Gina Carp, Mihaela Con- 
stantineseu (1968) — cu excep-

Mihni TRANCĂ

(Continuare in pag. 2-3)

CAMPIONATELE NAȚIONALE
ALE ÎNOTĂTORILOR JUNIORI

începînd de sîmbătă, timp de 
trei zile în piscina acoperită 
din Cluj-Napoca vor fi decer
nate ultimele titluri de cam
pioni in acest an. Cei mai buni 
juniori din întreaga țară vor 
urca pe bloc-starturi pentru a 
tranșa o serie de frumoase ri
valități sportive, și în același 
timp, pentru a aduce ultimele 
corecturi tabelelor de recorduri 
naționale și listelor celor mai 
bune performanțe ale anului 
1975.

Programul campionatelor na
ționale ale înotătorilor juniori 
cuprinde — repartizate in 6 
reuniuni — toate cele 29 de 
probe din programul C.M. In 
fiecare dimineață se vor des
fășura serii contratimp, iar 

după-amiaza, finalele probelor 
respective.

Exceptînd o serie de tineri 
talentați ai Școlii sportive din 
Reșița, care vor absenta în mod 
cu totul nejustificat de la a- 
ceastă competiție, îi vom pu
tea urmări în aceste zile pe 
cei mai mulți dintre performe
rii înotului românesc. Unii din
tre aceștia s-au evidențiat re
cent, la Ploiești, cu prilejul 
„Cupei speranțelor". Este vorba 
de Horațiu Ncagrău, Valeria 
Vlăsceanu, Alex. Szabo sau La- 
dislau Szakadati. Alături de ci. 
Carmen Bunaciu, Ilarion Șveț, 
Camelia Hoțescu, Cecilia Roșu, 
Horia Lucaciu, Ștefan Mitu, 
Angela Vamoși, Ildiko Horvath 
se înscriu printre favoriții în
trecerilor.
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jtabiliți de federațiile

de specialitate

PENTATLON MODERN
1. DUMITRU SPIRLEA 

(Olimpia Buc.), 2. Constantin 
Călina (Olimpia Buc.), 3. Iu- 
liu Galavici (Universitatea 
Timișoara), 4. Albert Covaci 
(C. S. Pedagogic Tg. Mu
reș), 5. Tamas Halasz (Uni
versitatea Timișoara), 6. Va
sile Nemețeanu (Olimpia 
Buc.), 7. Alexandru Nagy) 
(Olimpia Buc.), 8. Tiberiu 
Novac (Universitatea Timi
șoara), 9. Sorin Cjăciuneanu 
(Olimpia Buc.), 10. 
Mihalașcu (Șc. sp. 1

RUGBY
1. ALEXANDRU

Marius
Buc.).

POP 
(Grivița Roșie București), 2. 
Gheorghe Dărăban (Farul 
Constanța), 3. Mircea Mun- 
teanu (Steaua), 4. Gheorghe 
Dumitru (Universitatea Ti
mișoara), 5. Mircea Paras- 
chiv (Dinamo), 6. Mihai Bu- 
cos (Farul), 7. Dumitru Mu- 
șat (Farul), 8. Dumitru A- 
lexandru (Steaua), 9. Florică 
Murariu (Steaua), 10. Enciu 
Stoica ‘(Știința Petroșani).

MOTOCICLISM
1. GHEORGHE SORA (Me

talul București), 2. Ion Bo- 
bîlncanu (Voința Sibiu), 3. 
Ion Marinescu (Metalul 
București), 4. Cornel Voicu- 
lescu (Metalul București), 
5. Nicolae Rîurean (Voința 
Sibiu), 6. Mihai Banu (Po
iana Cîmpina), 7. Dumitru 
Vasilescu (Steagul roșu 
Brașov), 8. Giinter Seuchen- 
stein (C.S.M. Reșița), 9. Er
nest Millner (Torpedo Zăr- 
nești), 10. Jean Pescaru 
(Steagul roșu Brașov).

JUDO
1. LOGHIN LAZAR (Di

namo București), 2. Gheor- 
ghe Nache (birzamo Bucu
rești), 3. Ionel Lazăr (Dina
mo București), 4. Mihalache 
Toma (Politehnica Iași), 5. 
Constantin Știrbu (Dinamo 
Brașov), 6. Petre Moțiu (Di
namo București), 7. Ștefan 
Pop (Dinamo Brașov), 8. 
Marcel Nuțu (Dinamo Bucu
rești), 9. Iacob Codrea (Di
namo București), 10. George 
Marinescu (Șc. sp. 1 Bucu
rești).

RACHETOMODELISM
1. VALERIU STROIESCU 

(Astronautica Tîrgoviște). 2. 
loan Radu (Astronautica Tîr
goviște), 3. Iosif 
(Sanitarul Deva), 
Somogi (Politehnica 
5. Antal Egri 
Deva), 6. Brutus 
(Explorări Deva), 
tru Morariu (C. 
cipal Suceava), 
Radu (Astronautica

9. Elena Balo (Vo-

Kokossy
4. Vasile 

Buc.), 
(Explorări 
Bocaniciu 

Silves- 
Muni- 

George 
Tîrgo-

7.
S.
8.

viște),
ința Deva), 10. Damian Co- 
toară (Voința Sibiu).

NAVOMODELISM
1. FRIEDRICH CSASZAR 

(Jiul Petroșani), 2. Heinrich 
Greger (Voința Reghin). 3. 
Leontin 
troșani), 
manciuc 
5. Dan 
ronautica 
Francisc 
tica București),
Botez (C.S.U. Galați), 8. Va
sile Șerbănescu (Voința Plo
iești), 9b Iulian Ludoșanu 
(Portul Constanța), 10. Ser
giu Popovici (Portul Con
stanța).

Ciortan (Jiul Pe-
4. Ernest Ro- 

(Jiul Petroșani), 
Voiculescu (Ae- 

București), 6. 
Jelenici (Aeronau- 

7. Costică

AUTOMODELISM
1. VALERIU V1RLANO- 

VICI (Semănătoarea Bucu
rești), 2. Cristian Constantin 
(Semănătoarea), 3. Ion Con- 
stantinescu (Semănătoarea), 
1. Ion Nenciu (Semănătoa
rea), 5. Mihai Lefter (Gri
vița Roșie Buc.), 6. Ignat 
Ciutac (Politehnica Buc.), 
7. Constantin Stroie (Semă
nătoarea), 8. Gheorghe Dan 
(Grivița Roșie), 9. Constan
tin Niță (Semănătoarea Buc.), 
10. Marian Coșoveanu (Poli
tehnica București).

SĂRITORII SIBIENI
CUPA CLUBURILOR

CUCERIT
ii

I
Rscina acoperită din Cluj- 

Napoca a găzduit ultima com
petiție internă de amploare a 
săritorilor in apă, „Cupa clu
burilor". întrecerile au f-ost do
minate categoric de reprezen
tanții Școlii sportive Sibiu, 
care au cîștigat 10 din cele 18 
probe din program. O impre
sie excelentă a lăsat sibianul 
Dan Oprean, cîștigător al tutu
ror probelor rezervate copiilor. 
Comportări meritorii au avut 
și Anca Făgețean, Victor Bas
tar, Mihaela Atanasiu, Gerhard 
Fabich, Angela Popescu, sau 
micuțele clujence Anca Bereț 
și Magdalena Tolh.

Iată cîștigătorii probelor în 
ordinea categoriilor de vîrstă, 
copii, juniori șl seniori : FE
MININ — trambulină 1 m : 
Anca Făgețean (Școlarul), Mag
dalena Toth (C.S.M. Cluj-Na- 
poca), Ruxandra Hociotă (iȘco-

lgrul) ; trambulină 3 m : Vio
leta Alexe (Șc. sp. Sibiu), An
gela Popescu (Șc. sp. Sibiu), Mi- 
haela Atanasiu (Școlarul) ; plat
formă : Anca Făgețean, Angela 
Popescu, Mihaela Atanasiu ; 
MASCULIN — trambulină 1 

Dan Oprean (Șc. sp. Si
biu), Mathias Kaiss (Șc. 
Sib.), Gerhard Fabich (Șc. sp. 
Sib.) ; trambulină 3 m : Dan 
Oprean, Victor Bastar (Școla
rul), Vasile Nedelcu (Școlarul) ; 
platformă : Dan Oprean, Vic
tor Bastar, Gerhard Fabich.

Prin acumularea punctelor la 
toate cele trei probe au fost al
cătuite și clasamente generale 
la fiecare categorie de vîrstă. 
Pe locul I la copii — Dan 
Oprean și Anca Făgețean ; la 
juniori — Victor Bastar și An
gela Popescu ; la seniori — 
Gerhard Fabich și Mihaela A- 
tanasiu.

m :
sp.

„MUGURII" TIND SĂ DEVINĂ „FLORI//
(Urmare din pag. 1)

ția primilor doi, toți elevi în 
clasa a Il-a.

Reprezentanții Liceului nr. 4 
din Galați au obținut cîteva re
zultate promițătoare în cam
pionatul republican al copiilor, 
ca și în concursul școlilor spor
tive și liceelor cu program de 
educație fizică, prin Viorica 
Rusu, Cristian Banu, Aurel Ma- 
nole, Marian Bîrlă, Gabriel So- 
colov, ale căror performanțe au 
făcut să se vorbească cu mai 
mult interes de această uni
tate școlară sportivă.

Am amintit o serie de re
zultate bune în munca de se
lecție și instruire a viitorilor 
înotători. Dar, în Galați sînt 
posibilități mult mai mari pen
tru a realiza performanțe su
perioare în această importantă 
disciplină olimpică. Acum, la 
Liceul nr. ' ”  ”
cinci clase 
la a V-a)

mai obținut și Gabriela Ciurea, 
Adriana Vlad (la bîrnă — apa
rat la care se remarcă gimnas
tele de la Galați).

Cea de-a doua echipă a Li
ceului nr. 4 (pregătită de O- 
limpia Tofan și Paul Gîlea) a 
ocupat, în mod surprinzător, lo
cul IV la campionatele națio
nale. între componentele for
mației, Adriana Vlad, Lucica 
Mereuță, Liliana Neagu, Lucica 
Docan, Adelina Florca,’ Adela 
Antohie (toate în vîrstă de 9— 
10 ani) sînt apreciate ca reale 
talente. Șirul numelor de fe
tițe talentate este mult mai 
lung. Mai amintim cîteva : Mi- 
haela Caloianu, Dorina Bădin, 
Gabriela Neamțu, Valentina La
zăr, Luminița Mirițcscu, Car- 
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ROMANȚE PENTRU MAI TÎRZIU
E un soare geros afară, 

sîntem în ultima săptămînă 
a anului, lumina e mare și 
veselă — totul ne permite 
să vorbim ceva mai destinși 
despre sportul acela asupra 
căruia eu, unul, cel puțin, 
în pofida multor apropouri, 
mi-am îngăduit să tac cu 
mîhnire în ultimele săptă- 
mîni, fiindcă „n-am avut 
cuvinte" — cum zice ro
manța.

E un sport minunat. — 
o strig (acum) cu inima u- 
șoară, la capătul unul an 

a
greu și cu atîtea poticneli 
pe această linie. E un sport 
minunat — o repet, fără 
nici un chef de analiză abi
sală a acestor po
ticneli. N-am chef 
de abisuri, la sfîr- 
șit de an. De ce 
abisuri, gînduri ne
gre, vorbe grele, 
fraze rele, cînd a- 
fară e atîta lumi
nă ? Iau o atitudi
ne idilică — prea 
bine. Sînt perfect

care fost cum a fost,

men apare nostalgia, e semn 
că acolo, în procesul acela, 
au loc minuni și frumuseți. 
Iar dacă nostalgia mai are 
Și haz , .
că e cum nu se poate mai 
bine. Par examplu : 
viți 
soare-răsare, 
se consumă 
la Mexic 
crimare, 
vremea și echipa aceea — 
că-ți trebuie mai multe ba
tiste decît la un guturai. 
Dar dacă-ți pui mintea la 
contribuție, nu se poate să 
nu-ți amintești cite și cite 
am mai spus pe atunci, în
durerați de catastrofalele în- 
frîngeri

atunci fiți, siguri

în lumina 
cite 

cu 
■ 1970. E
un suspin

ia pri- 
acestui 
oftaturi 
gindul 
o lă- 

după

£

Turul campi

revăzi

EXIST
După

mult

la 
4 din Galați există 
complete (de Ia I 
de elevi înotători.

★
Reîntîlnirea cu gimnastica a 

fost și mai îmbucurătoare. Mi
cuțele gimnaste ale liceului de
prind acum tainele acestei fru
moase 
tr-o 
tată 
sară 
cește 
fetițelor 
mandate 
vînd perspective au confirmat 
(unele au și depășit) așteptările. 
Liliana Talpău este acum cam
pioana națională absolută la 
categoria copii, Marincla Petcu 
este 
lotul 
men 
nelia 
remarcate de cadrele didactice 
acum doi ani, fac parte din 
echipa liceului — campioană 
națională la categoria copii și 
cîștlgătoarea concursului școli
lor sportive și liceelor cu pro
gram de educație fizică. Deci, 
elevele Măriei lonescu și ale 
lui Marcel Bujoreanu le-au de
pășit pe colegele lor din cel 
mai important centru de gim
nastică din țară, municipiul Gh. 
Gheorghiu-Dej ! Gabi Gheor
ghiu este campioană la bîrnă 
(copii cat. III-a), campioană a 
școlilor sportive și cîștigătoare 
a „Cupei României", face parte 
din lotul național și a fost se
lecționată și în echipa partici
pantă la Balcaniada de juniori, 
unde s-a clasat pe primul loc 
la sol ! Performanțe frumoaso 
țti mai ales promițătoare au

discipline sportive în- 
splendidă sală nouă, do- 
cu 
Și 
de

toată aparatura nece- 
în care totul strălu- 
curățenie. Majoritatea 

care ne-au fost reco- 
acum doi ani ca a-

sportivă nominalizată Ia 
republican. Celelalte (Car- 
Tudor, Liliana Carp, Cor- 
Chelariu, Gcorgeta Ilie),

O PE PATINOARUL ARTIFICIAL 
din Goloți s-a desfășurat un agre
abil concurs de patinaj artistic, 
primul din acest sezon. S-ou evi
dențiat, în mod special, Nina Mo- 
gadran, Penate Tucșer și Viorel Chi- 
rilă o IN COMUNA BRANEȘTI 
(județul Ifov) a avut loc o compe
tiție de handbal dotată cu ,,Cu
pa speranțelor olimpice”, la care 
au evoluat opt echipe, cu jucă
tori născuți între anii 1959—1962, 
Trofeul a revenit Liceului industrial 
din Oltenița. • IN JUDEȚUL SI
BIU ou luat ființă noi secții pe 
ramură de sport. La Sibiu, pe lin
gă asociația sportivă Cibinium, o 
secție de hochei pe gheată (prima 
din județ), iar la Știința Mediaș, 
una de handbal. • ,,CUPA JUDE
ȚULUI TELEORMAN" la tenis, edi
ția a lll-a a competiției de sală, 
găzduită de orașul Alexandria, a 
revenit tenismanllor din județul 
Dolj, care qu cîștigat prin Visls 
Diamandis — la seniori și Ma
rius Begu — la juniori. • SiM- 
BATA. in aula Facultății de drept 
din București, s-au deschis, intr-un 
cadru festiv, cursurile de arbitri la 
fotbal. La prima reuniune a 
lor 600 de viitori cavaleri ai flu
ierului, prof. Traian Tomescu, șe-

ce-

Luminița Mirițescu, 
mina Kraft, Simona Rusu, 
niela Munteanu.

Deci, primii „muguri" ai 
ției de Ia Liceul Nr. 4 din 
lăți, întîlniți acum doi ani, 
să devină „flori" ale gimnasti
cii feminine românești. De alt
fel. unele isprăvi ale fetițelor 
gălățene pot fi incluse de acum 
în rîndul performanțelor spor
tive.

Fetițele deosebit de talentate 
din orașul de pe Dunăre nu 
beneficiază încă de aportul u- 
nui pianist și, ca atare, nu pot 
efectua exercițiile la sol după 
acordurile muzicii. Astfel se și 
explică de ce solul este apa
ratul mai slab al gimnastelor 
de la Liceul nr. 4 din Galați.
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responsabil de idilismul meu. 
Dac-a? fi întunecat, a? avea 
mai mult spor în analiză ? 
Aș putea aduce pe micile 
ecrane golul lui Crișan, ne
filmat de o televiziune atît 
de capabilă ca aceea de pe 
Insulă ? Or fi rămas oame
nii cu gura căscată... Sau 
i-aș fi mai drag fetei care 
așteaptă un telefon de Ia 
mine ? L-aș aduce pe Mate- 
ianu pe locul întîi ? Dacă 
mi s-ar cere să fiu sumbru 
promițîndu-mi-se că în 
schimbul unor vorbe tari și 
sinistre „Progresul" nostru 
ar scăpa de „coșmarul" Tîr- 
goviștei, atunci înțeleg — as 
mai sta pe gînduri dacă să 
fac acest sacrificiu... Pe 
care, pînă la urmă, nu l-aș 
face. Fiindcă eu nu cred în 
victoriile sportive care vin 
cu asemenea sacrificii 
vorbă dulce. Progresul 
triumfa și cu vorbe bune, 
și cu balade, și cu idile, 
chiar dacă „noi pe lingă ma
ma stînd de mult uitarăm 
jocul"..., cum zice frumos 
poetul. Dar noi nu uităm 
jocul. Jocul ăsta e minunat 
și cine-1 uită nu-1 merită, 
cum e și cu amorul.

Cînd scriu asta, mă bizui 
pe un criteriu fără greș: 
criteriul nostalgiei. De cite 
ori pe marginea unui feno-

de 
va

cu 2—3 la Brazilia, 
0—1 cu Anglia _ și 
chiar... 2—1 cu 
hoslovacia. Nu 
poate să nu-ți 
nă a ride, azi. 
atare, nu are 
nostalgia noastră? 
Eu nu impart nici 
sentimentele de a- 
tunci, nici liris
mul de azi pentru 

; mai ieri și de care, 
„eu

Ce- 
se 

vi- 
Ca 

haz

ce a fost 
cum zice tot romanța, 
prea tîrziu mi-arrr dat sea
ma"... (Mai țineți minte, era 
tîrziu și era toamnă, cînd 
opuneam ca exemplu gene
rația lui Apolzan — celei 
de la Guadalajara?). Suge
rez doar nevoia unui șurîș 
omenesc și acceptarea ideii 
că sportul acesta e minunat, 
fiindcă dă naștere Ia aseme
nea grandioase răsturnări de 
situații, sentimente și opinii.

Firește, n-o să susțin că 
noi jucăm minunat jocul 
acesta dar nu voi ascunde 
că m-apucă groaza cînd mă 
gîndesc ce-am mai scrie da
că l-am juca fără greșeli, 
fără înfrîngeri, fără 
la egalitate, fără să primim 
goluri din aceleași 
leași lovituri fixe, 
cuvînt mai lung. i . 
deveni campioni mondiali și 
n-am mai avea adversari. 
Căci cum scrie memorabil 
filozoful francez Sartre, în- 
tr-o carte de dialectică, 
„complicațiile jocului de fot
bal vin din prezența echipei 
adverse"... Vorbă adîncă pe 
care — cu zîmbetul pe buze 
— o pun la suflet și o bag 
la cap, pentru romanțele 
noastre de mai tîrziu închi
nate sportului ăsta de mi
nune și izbeliște.

BELPHEGOR
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„CUPA TINERETULUI"
(Urmare din pag. 1)

de ti-

noiem- 
cadrul 

sănăla-

curs de orientare turistică Ia 
Cetatea Soimoș, cu 350 
neri și tinere.

Mai aflăm că de la 2 
brie au dat probe in 
Complexului „Sport și
te" 8110 copii și tineri, că în 
fruntea acestor acțiuni sînt aso
ciația Rapid (președinte Pascal 
Pavel), Liceul mecanic 
(director — Ionel Jdira, profe
sori de educație fizică — Sibo- 
tcanu și Pompei), asociația 
sportivă Ineu (președinte Vasi- 
liu) și Șc. generală nr. 4 (pro
fesori Biro și Păcurar).

Comandamentul de organizare 
a „Cupei tineretului" cuprinde 
tovarăși cu munci de răspundere 
din Inspectoratul școlar jude
țean, Consiliul județean al 
organizației pionierilor. Comi
tetul județean al U.T.C., Con-

nr. 1

siliul sindical județean și, fi
rește, C.J.E.F.S. Flecare a pri
mit sau și-au asumat sarcini 
precise — pe baza unui plan 
unic — să organizeze și să a- 
sigure din punct de vedere ma
terial etapa de masă a „Cupei 
tineretului" în sezonul rece. E- 
tapa de masă se va desfășura 
indiferent de starea timpului — 
ne asigură tov. Marian — ale- 
gîndu-se ramurile de sport po
trivite. În orice caz, s-au pre
gătit patinoare naturale la baza 
A. S. Constructorul, la terenul 
A. S. Gloria, la liceul „Ion Sla
vici" și la Șc. generală nr. 4. A 
fost amenajat, de asemenea, 
„lacul din pădurice". Numai să 
vină frigul ca lumea. Schi și 
săniuș se vor face mai ales la 
Lipova și Șiria, unde sînt de o- 
bicei condițiile cele mai bune. 
Schiuri, patine ? Da, asociați
ile au, unitățile școlare au 
fost dotate (10 școli numai în

I

ful sectorului de fotbal din 
C.M.E.F.S., a ținut o interesanta 
prelegere. • A LUAT SFÎRȘIT pri
mul campionat interjudețean la 
judo, organizat de comisia de 
specialitate a județului Prahova. 
Trofeul „Cupa Prahova" a revenit 
formației Oțelul Tîrgoviște, urma
ta în clasament de echipele Me
talul Plopeni, Flacâra Ploiești si 
Sânâtatea Alexandria. • ODATĂ

Arad), dar copiii mai primesc 
cele de trebuință și de la C. S. 
Arad și de la cele două școli 
sportive din oraș.

— Știți, probabil — încheie 
secretarul consiliului — că în 
anul 1974 județul nostru a ocu
pat locurile 2 și 3 la diferite 
categorii de vîrstă, în clasa
mentul pe țară al „Cupei tine
retului". Asta ne obligă să ne 
plasăm și mai bine în 1976.. 
Faza pe județ a Cupei o vom’ 
organiza în orice condiții de 
timp. Schiul la Moneasa sau 
Stîna de Vale, iar patinajul la 
vecinii noștri, la Timișoara, că 
au patinoar artificial.

Le urăm succes și îi sfătuim 
să profite de ocazie ca să vizi
teze la Timișoara clubul de șah 
al orașului, un veritabil palat 
al „sportului minții". Și, în
torși acasă, să povestească to
varășilor de la Consiliul popu
lar municipal, poate le rămîne 
șahiștilor arădeni măcar sălița 
pe care o au acum sau cine 
știe...
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CU APARIȚIA IERNII. în orașul 
Brașov au început să funcționeze 
o serie de patinoare naturale. 
Astfel, primele oglinzi de gheață 
ou apărut la Tractorul, Olimpia, 
Voința, Școala generală nr. 19 
și Petrolul. La majoritatea pati
noarelor vor funcționa centre de 
inițiere în patinaj, acest sport 
frumos al iernii. • IN CURSUL 
desfășurării turului Campionatului 
județean Mureș la fotbal, comisia 
de resort a luat 42 de măsuri dis
ciplinare. Echipele care au primit 
cele mai severe sancțiuni sint : 
Viitorul Aluniș, Metalotehnica și

Lemnarul din Tg. Mureș, Victoria 
Sighișoara, Sticla Tîrnăveni și 
Arieșul Hădăreni. • CENTRUL DE 
COPII Șl JUNIORI de la Bistrița, 
unde activează peste 100 de mici 
fotbaliști, a dot anul acesta echi
pei divizionare B Gloria patru ju
cători : Kaizer, Andrecut, Rațiu și 
llieș. • IN CADRUL întilnirilor a- 
micale între sportivii români și cei 
din Ungaria, ia Debrețin o avut 
loc o întîlnire între reprezentanții 
județelor Bihor și Hajdubihar ia 
box și scrimă. Sportivii români 
și-au adjudecat victoria la box cu 
13—11, iar Io scrimă au cîștigat 
la două arme : floreta fete, prin 
Victoria Bertic, și floretă băieți, 
prin A. Boroș. Revanșa va avea loc 
în februarie, la Oradea. • NOUĂ 
ECHIPE ȘCOLARE DE HANDBAL 
din Valea Jiului au participat la 
competiția dotată cu „Cupa xa- 
conței”, desfășurată timp de două 
zile în sala de sport din Lupeni. 
Au terminat învingătoare forma
țiile Liceului Vulcan — la fete și 
Liceului mecanic nr. 2 Petroșani — 
la băieți.

CORESPONDENȚI : T. Siriopol, 
D. Slivna, I. lonescu, M. Bizon, D. 
Moraru, Fi. Albu, C. Gruia, I. Păuș, 
I. Toma, I. Ghișo și St. Bâloi.

STARTURI LA PETROȘANI

I
I LOTi

în majoritatea unităților spor
tive din localitățile de pe Va
lea Jiului au loc numeroase 
întreceri în cadrul „Cupei ti
neretului". Pe terenurile și în 
sălile de sport ale Grupului 
școlar minier din Lupeni, ale 
Liceului mecanic nr. 2 din Pe
troșani, precum și ale școlilor 
generale din Petrila, Petroșani 
și Lupeni se desfășoară zilnic 
întreceri dc handbal, fotbal, șah 
și tenis de masă. în același 
timp peste 400 de studenți ai 
Institutului de mine din Petro
șani au fost prezenți la nu
meroase concursuri. Pentru 
practicarea • patinajului s-au 
luat măsurile necesare. Astfel, 
imediat ce timpul va fi priel
nic vor fi amenajate patinoare 
naturale, atît la Petroșani, cit 
și în celelalte localități (S. BA- 
LOI, coresp.).
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E, O CRIZA A FOTBALULUI CLUJEAN?
romițătoare, două eșecuri (acasă) au influențat
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S. C. Bacău, pe teren 
printr-un gol primit în 
minut de joc ! Echipa antrena
tă de Paul Popescu a acuzat 
acest ȘOC pînă în finalul turu
lui, pe care l-a încheiat, totuși, 
cu o victorie realizată la tui 
scor pe care nimeni din antu
rajul echipei nu-1 putea pre
vedea : 6—0 cu F. C. Olimpia. 
Acest nesperat 6—0 a avut da
rul : 1) de a reface golaverajul 
„alb-negrilor“ (+1), fapt deloc 
neglijabil în contextul în care 
mai multe formații din față îl 
au negativ ; 2) de a se constitui 
într-o premisă favorabilă pen
tru abordarea cu succes a ce
lei de a doua părți a între

Iterminat turul campionatului cu o victorie 
impiei. In fotografie, un moment din acel 
printr-o spectaculoasă lovitură de cap, un 

Foto : Ioan LESPUC — Cluj-Napoca
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cerii. Cum au fost, totuși, posi
bile astfel de salturi și căderi 
aproape neverosimile în evolu
ția unei formații care deprin
sese iubitorii fotbalului cu com
portări liniare, în general sa
tisfăcătoare ?

Iată un răspuns... autorizat, 
cel al lui Remus Cîmpeanu, 
vicepreședintele clubului „U“ 
Cluj-Napoca : „Cauzele sînt mai 
multe. Din noianul lor cele mai 
importante mi se par a fi : 1) 
S-a încercat consolidarea unui 
„11“ din jucători de vîrstă și 
valoare eterogene, întreprin
dere nu tocmai simplă de rea
lizat și care cere un timp 
mai mare decît un tur de 
pionat ; 2) Programul de 
gătire, îndeosebi în prima 
te a turului, a întîmpinat 
ziție din partea unor jucători 
consacrați, pe aportul cărora 
s-a contat mai mult decît au 

ci pînă la urmă să o- 
3) Desele întreruperi ale 

campionatului au influențat 
randamentul .echipei, cu atit 
mai mult cu cit secția și clubul 
n-au reușit să asigure — în a- 
ceste perioade — jocuri de va
loarea celor din campionat ; 
4) Mai mult decît în alți ani, 
accidentările s-au ținut lanț. 
Trei jucători, considerați titu
lari — Uifăleanu, Hurloi, Mier- 
luț — nu au putut fi utilizați 
decit in foarte mică măsură.

OSPORT INFORMEAZĂ
TRU PROCURAREA BILETELOR LA 

DE DUMINICA 28 DECEMBRIE 1975
>anl de 

Se ex- 
in 73. 
aspectele 
agențiile

Pe lista de cîștiguri figurează 
autoturisme „Dacia 1300“ și ,,Skoda 
S 100“, excursii la Jocurile Olim
pice de la Montreal—Canada din 
1976, în U.R.S.S., Grecia, Ceho
slovacia și Turcia, premii în bani.

E BIT.E- 
RAGERE 
ONOEX- 
UI DIN

Se atribuie cîștiguri din fond 
special.

Oferiți celor dragi cadouri de 
mare surpriză, bilete pentru tra
gerea Revelionului.

AGERII LOTO DIN 19 DECEMBRIE 1975

egoria 1 : 1 variantă 100% a 50.000 lei și 3 va- 
,t. 2 : 2.55 a 18.729 lei ; cat. 3 : 20,40 a 2.341 lei ; 
cat. 5 :79,15 a 603 lei ; cat. 6 : 239,45 a 199 lei.
; 23.674 lei.

Categoria B : 3 variante 10% a 14.331 lei ; cat. 
lei si 19 variante 10% a 1.036 lei ; cat. D : 16,40 
807 lei ; cat. F : 150,40 a 286 lei ; cat. X : 1.450,75

X : 80.641 lei.

revenit participantei DINA MARIA din Bucu-

convingerea căNutresc, însă,
„JJ“ va reveni Ia linia de plu
tire, că după o perioadă de 
pregătire asiduă, acum, în iar
nă, va reuși un retur bun, pen
tru a se îndepărta cit mai 
mult de zona retrogradării".

Șocul care a dezechilibrat 
cealaltă formație clujeană — 
C.F.R. — s-a datorat tot unei 
înfrîngeri puțin previzibilă : 

A.S.A. Tg. Mureș, 
propriu, în 

Din acel 
frumosul

C.F.R.-ului, 
aruneînd

cu
teren 
a 5-a.
zborul,

nu

0—2 
pe 
tapa 
ment, 
de start al 
frînt brusc, 
antrenat de dr. C. 
și N. Săbăslău tocmai pe locul 
12. în următoarele 12 meciuri, 
C.F.R. n-a mai realizat decît 
DOUA VICTORII (1—0 cu 
Sportul studențesc și 2—0 cu 
F.C.M. Reșița), ambele pe te
ren propriu. în rest, meciuri 
nule acasă (4) • și înfrîngeri în 
deplasare (6), echipa părînd, 
tuturor celor care au văzut-o 
jucînd, OBOSITA, FARA FOR
ȚA, DEZORIENTATA.

„Comportarea formației 
poate mulțumi pe nimeni 
ne spunea, la încheierea turu
lui, antrenorul Nicolae Săbăs
lău. împreună cu dr. Rădulescu 
am analizat pe larg situația, 
încercînd să căutăm motivele 
care au făcut ca C.F.R. să evo
lueze din ce în ce mai slab pe 
parcursul turului. Este vorba, 
în primul rînd, de ALTERA
REA SPIRITULUI DE ECHI
PA, punctul ei forte în campio
natele trecute. Este vorba, în 
al doilea rind, de NEREALIZA- 
REA IN BUNE CONDIȚIUNI 
A SCHIMBULUI DE GENERA
ȚII. Am greșit, cred eu, acor- 
dînd o atenție mult prea marc 
jucătorilor tineri, comparativ 
cu cei mai vîrstnici. Cîteva din
tre aceste speranțe — Bilă, 
Go.știlean, dar îndeosebi Ciocan
— au îndreptățit încrederea. 
Alții, însă, ne-au dezamăgit : 
Moga, Boca, Bacoș, M. Pop. 
Mai este vorba, în al treilea 
rînd, de unele 
IN PREGĂTIRE, 
in vară, a acelui 
Cehoslovacia nu 
scopul, a influențat 
sens negativ asupra pregătirii 
echipei. Este adevărat, startul 
a fost excelent. Ce a urmat 
insă..."

Căderea, treaptă cu treaptă, 
pînă pe ultimele locuri : „U“
— 17, C.F.R. — 18 ! Două echi
pe în rîndurile cărora se află 
tineri de real talent : Batacliu, 
Cîmpeanu II, Vaczi, Bichescu, 
Porațchi, Lăzăreanu, Vișan, Cio
can, Mihai. Două echipe în 
care evoluează jucători cu o 
mare experiență competiționa- 
lă, de atîtea și atîtea ori aplau
dați pe stadioanele țării : A- 
dam, Șoo, Moldovan, Roman, 
Pexa, Anca, Uifăleanu. Numai 
înșirînd aceste 
are dreptul 
ideea 
criză 
jean. 
jenii 
venirea echipelor pe care le 
simpatizează, speră într-un fel 
de REVANȘA — la primăvară
— a fotbalului de pe malurile 
Someșului, un fotbal — indiscu
tabil — cu un potențial mai 
bun decît îl exprimă... locurile 
17 și 18 ale clasamentului pri
mei noastre divizii.

e- 
mo- 
zbor 
s-a 

,ll“-le 
Rădulescu

DEFICIENȚE 
Efectuarea, 
turneu în 

și-a atins 
mult în

nume, oricine 
să refuze, aprioric, 
exista în prezent o 
a fotbalului clu- 

atît mai mult clu- 
Ei SPERA în re-

că ar 
acută 
Și cu 
înșiși.

Laurențiu DUMITRESCU

ACTUALITĂȚI •
• Majoritatea echipelor din 

Divizia A au stabilit datele 
cînd vor ține ședințele de a- 
naliză a comportării lor în tu
rul campionatului. Astfel, F. C. 
Constanța și-a propus să ana
lizeze comportarea echipei la 
12 ianuarie, Politehnica Iași la 
8 ianuarie, Politehnica Timi
șoara la 10 ianuarie și U.T.A. 
la 14 ianuarie. Rapid și Jiul 
au și efectuat analizele ime
diat după epuizarea ultimului 
joc al sezonului de toamnă ; 
celelalte formații urmează să 
stabilească datele reuniunilor 
de analiză pentru a doua săp- 
tămînă a lunii ianuarie, înain
tea reluării pregătirilor,,

• Pentru mulți dintre jucă
torii divizionarelor A, vacanța

Deținătoare a locului secund 
în seria I a Diviziei, B acum, 
la finele sezonului de toamnă, 
F. C. Brăila joacă, după cum 
se vede, un rol important în a- 
ceastă ediție de campionat. Ur
măritoare insistentă a liderului 
seriei, F. C. Galați, de care o 
despart numai două puncte, e- 
chipa brăileană pare decisă să 
aibă o evoluție cît mai fru
moasă și în returul campiona
tului, pornind din nou la drum, 
în primăvară, cu speranța pro
movării pe prima scenă a fot
balului. Acest duel dunărean 
Galați-Brăila face deosebit de 
atractivă disputa din serie, fi
nind treaz interesul iubitorilor 
de fotbal din aceste două ora- 
șe-port, între care există fru
moase tradiții de rivalitate 
sportivă.

Formația brăileană, care acti
vează în divizia secundă . din 
anul 1960, este acum mai a- 
proape ca oricînd de realiza
rea obiectivului ei: promova
rea în prima divizie. Astăzi 
există în acest club un climat 
sănătos de muncă, condiții ex
celente de pregătire și, lucru 
important, un permanent spri
jin moral și material din par
tea organelor locale. Deci ab
solut totul pentru ca activita
tea să înregistreze așteptatul 
salt de calitate. Să amintim, în 
primul rînd, frumosul stadion 
municipal cu cele 21 000 de 
locuri, construcție modernă, 
dată în folosință în vara anu
lui trecut, cu un teren exce
lent, cu vestiare primitoare, 
pistă de atletism, stadion pe

Cu antrenorul IOAN KLUGE despre:

„ȘCOALA - PROGRESUL", FRAȚII 
GEMENI GAZA Șl GOLGETERUL EUROPEI...

Coordonator al Centrului de 
copii și juniori Progresul Bucu
rești, Ioan Kliige are peste... 
50 de ani de fotbal. Ca jucă
tor, a urmat filiera obișnuită, 
copii-juniori-seniori. La Spor
tul studențesc, în perioada 
1923—1930. Un intermezzo de 2 
ani la Olimpia București, după 
care a revenit la Sportul. A 
jucat inter și mijlocaș dreapta. 
Alături de Botescu, Lăpușneanu, 
Constantinescu-Grecu, M. Cru- 
țescu, Robe, J. Niculescu. A ur
mat apoi școala de antrenori. 
Primele echipe pe care le-a 
pregătit : Universul și Confec
ția. La Progresul a venit în 
1959. „Unde n-am găsit un loc... 
viran. Nu. In probleme de ju
niori, Progresul a avut întot
deauna o tradiție. Iordache și 
Drăgușin cîștigaseră chiar și un 
litiu republican. In 1954“. Din 
1959 n-a mai părăsit clubul 
Progresul. Acum, la sfîrșitul lui 
1975, loan Kliige are 66 de ani, 
tîmplele ninse, dar privirea 
mereu ageră, neastîmpărată. 
„Nu mă simt deloc obosit. Așa 
că incă nu am de gind să mă... 
retrag. Cred că mai pot face 
cite ceva, pentru Progresul, 
pentru fotbalul nostru in ge
neral".

Pentru pepiniera din strada 
dr. Staicovici nu se poate spune 
că n-a făcut eforturi deosebite, 
lansind în circuitul primei 
noastre divizii jucători de certă 
valoare. Dudu Georgescu, Bel- 
deanu, Dumitriu IV, Filipescu, 
Bora, Năstase, Bartales sînt 
cîțiva dintre ei. La porțile con
sacrării se află acum alți ju
cători tineri : Dragnea, Dragu, 
Turbatu, Neagu. „Pentru mine,

ACTU ATITĂȚI
este mai scurtă. Așa cum am 
mai anunțat, datorită unor ac
cidentări suferite pe parcursul 
turului campionatului, o serie 
de jucători se află la tratament 
în diferite stațiuni balneare 
pentru vindecarea traumatis
melor. Așa cum este și cazul 
lui Uifăleanu și IlurJoi (Uni
versitatea Cluj-Napoca), Mul- 
țescu, Roznai și Tonca (Jiul), 
Cringașu, Păltinișan, Bungău și 
Catona (Politehnica Timișoara), 
Domide, Broșovschi, Axcntc și 
Birău, jucători care in aceste 
zile, se găsesc la Băile Felix. 
Șleianescu, Peniu, Iloffmaistcr 
și Antonescu, toți de la F. C. 
Constanța, urmează un trata
ment helio-marin la Sanatoriul 
de la Eforie Nord. 

care își desfășoară pregătirea 
și susțin meciurile jucătorii de 
la F. C. Brăila.

Odată cu numirea lui Titus 
Ozon la conducerea tehnică a 
echipei (după etapa a V-a), 
care a preluat ștafeta de la Ște
fan Onisie — retras din activi
tate pe motive de sănătate — 
s-au făcut simțite din plin două 
lucruri esențiale : ordinea și 
disciplina. Președintele clubu-
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Din viața 
secțiilor

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

lui, prof. Apostol Stăncescu, re
marca : „La început, jucătorii 
au manifestat o oarecare opo
ziție in privința metodelor și 
mijloacelor de antrenament fo
losite de noul antrenor, dar, pc 
parcurs, toți le-au acceptat, 
dindu-și seama că, numai prin
tr-o muncă susținută în ca
drul procesului de instruire, vor 
putea obține rezultatele dorite. 
In paralel cu perfecționarea 
metodelor de antrenament, s-a 
manifestat permanentul sprijin 
acordat de organele locale. Tov. 
Anton Lungu — spre exemplu, 
— președinte de onoare al clu
bului, este prezent la toate ac
țiunile noastre. Acum, cînd am 
făcut bilanțul celor 17 meciuri 
din tur, sîntem satisfăcut!, în- 
tr-o oarecare măsură, de rezul

pentru noi, antrenorii Progresu
lui, fiecare dintre acești jucă
tori constituie o satisfacție. E 
vorba de niște satisfacții de 
ordin sufletesc. Deși mulți joacă 
la alte echipe. Pot spune chiar 
că aproape nu există echipă de 
Divizia A la care să nu joace 
sau să nu fi jucat un „produs" 
al centrului nostru. Și cea mai 
mare dintre aceste satisfacții 
este aceea că, de la un timp, 
a Început să se vorbească de 
o „școală-Progresul" în privința 
creșterii jucătorilor. Nu poate 
exista o mulțumire mai mare 
decit aceea de a ți se recu
noaște meritele într-o activitate 
care, în mare măsură, se des
fășoară în anonimat. Sigur, ori
cine ar putea întreba, măcar 
și din simplă curiozitate, cui 
se datoreșlc faptul că de mulți 
ani Progresul este dat ca exem
plu atunci cind se analizează 
eficiența centrelor de copii și 
juniori ? Răspunsul la o astfel 
de întrebare nu poate fi decît 
unul singur : seriozitatea și ma
rea pasiune pentru o activi
tate anevoioasă care cere un 
mare consum de timp și multă 
răbdare".

Cu foarte mici excepții, toți 
antrenorii centrului — și cei 
mai vîrstnici și cei mai ti
neri — s-au încadrat în astfel 
de „norme" fără de care nu 
se poate lucra cu foarte tine
rii jucători : „Mai este vorba, 
apoi, și de... chemare pentru o 
asemenea muncă. Noi avem 
aici, in centru, un om care din 
1965 n-a intirziat un minut la 
program, înzestrat cu un „ochi"

CALENDARUL TURNEULUI FINAL
AL C.M. DE FOTBAL-1978

Comisia de organizare a cam
pionatului mondial de fotbal a 
dat publicității calendarul tur
neului final al celei de a 11-a 
ediții a C.M., programat între 
1 și 25 iunie 1978, în Argen
tina.

în linii mari, caracteristicile 
acestui calendar sînt următoa
rele : în fiecare zi de între
cere se vor juca cite patru par
tide (cite una din fiecare grupă 
preliminară) și cite două la a- 
ceeași oră : toate echipele vor 
beneficia de cite trei zile de 
repaos între două jocuri. Pen
tru a permite transmisia la te

tatele obținute. Dar intențiile 
noastre sint ca în retur, prin- 
tr-o comportare superioară, să 
le oferim miilor de iubitori ai 
fotbalului din municipiul și din 
județul Brăila deplina satisfac
ție — promovarea in Divizia A. 
Este o dorință greu — dar nu 
imposibil — de îndeplinit, pen
tru care jucătorii, în primul 
rînd, au datoria să se pregă
tească cu maximum de exigen
ță, să se comporte la înălțimea 
condițiilor create".

O altă activitate care merită 
subliniată, și care deține o 
mare pondere în preocupările 
clubului, este creșterea și pro
movarea elementelor tinere. 
Din anul 1969, antrenorul Octa
vian Ulman, coordonatorul cen
trului de copii și juniori, s-a 
remarcat prin marea sa pa
siune pentru selecția și pregă
tirea tinerilor fotbaliști, jucători 
ca Tilihoi, Pascu, Vizircanu, 
Motoc, Ologu sau Traian, as
tăzi componenți de bază ai pri
mei garnituri, ca și alți fotba
liști (peste 30), care activează 
la diferite formații divizionare, 
au fost depistați și instruiți de 
O. Ulman. Un nou lot de per
spectivă, din care fac parte 
Drăgoi, Popa, Săvescu. Negoiță, 
Apostol, Pelrea, Trandafirescu, 
Trifan și Constantin, bate la 
porțile consacrării.

Așadar, există toate condiți
ile ca fotbalul din Brăila să-și 
facă și mai pregnant simțită 
prezența, să avanseze în zona 
înaltei performanțe.

Gheorghe NERTEA

care nu greșește, un om cum 
ar trebui să aibă toate cen
trele : Nicolae Gorgorin. Știți 
cu ce ne-a... amenințat, nu de 
mult, într-o discuție pe care 
am avut-o ?“ Discuția se de
clanșase instantaneu. La un an
trenament. Nicolae Gorgorin a- 
firmase răspicat că frații Gaza 
— Emilian și Eduard —, că 
Stoica, Soare, Datcu, Gîrjoabă 
și Chivu VOR AJUNGE JU
CĂTORI DE PRIMA DIVIZIE. 
Cineva îndrăznise să comenteze 
afirmația. Nicolae Gorgorin 
s-a... înfuriat, n-a acceptat să 
fie contrazis și s-a angajat 
hotărît că dacă nu va fi așa, 
el unul își va depune carne
tul de antrenor și se va apuca 
de altceva 1 Cine sînt, de fapt, 
frații gemeni Gaza, Stoica, 
Datcu și ceilalți, pentru care 
N. Gorgorin este dispus să mi
zeze reputația sa de antrenor, 
de descoperitor de talente ? 
Niște puști. N-au mai mult de 
12 ani. Sînt copii din grupa 
lui, grupa anilor ’62—’63. Un 
portar, doi fundași, un mijlo
caș, trei atacanți. ȘAPTE SPE
RANȚE nu doar ale Iui Ni
colae Gorgorin și loan Kliige. 
Șapte speranțe ale „școli i“ Pro
gresul București, ale fotbalului 
nostru. Poate că printre ele se 
va afla un nou internațional A 
sau un nou golgeter al Europei 
(„Ne-am bucurat mult cînd 
Dudu Georgescu, copilul nos
tru, al Progresului, a reușit o 
performanță care aduce cinste 
fotbalului românesc").

loan Kliige, antrenorul coor
donator al centrului Progresul, 
are, la cei 66 de ani ai săi, 
sprinteneala în mișcări a cole
gilor lui mai tineri, Cristolo- 
veanu, Rusu, Cozma. Dar și 
înțelepciunea — pe care i-o 
conferă marea sa experiență, 
cei peste 50 de ani de fotbal — 
de a nu face nici o afirmație 
fără acoperire faptică. Cu alte 
cuvinte, „școala-Progresul" pro
mite noi absolvenți.

D, LAURENȚIU

leviziune și în țările europene, 
orele de începere au fost fixate 
după cum urmează : ora 16,30 
(ora G.M.T.) pentru primele 
două meciuri și ora 19 pentru 
celelalte două jocuri.

Partida inaugurală, între e- 
chipa R. F. Germania (dețină
toarea titlului mondial) și o 
formație desemnată prin tra
gere la sorți, se va desfășura 
in ziua de 1 iunie, la ora 18, 
pe stadionul „River Plata" din 
Buenos Aires. Finala „Cupei 
Mondiale" se va juca, de ase
menea la ora 18 in ziua de 
25 iunie.



La încheierea unui an de tenis international CRESTE VALOAREA PERFORMANTELOR
■> 1

ILIE NASTASE DIN NOU PRINTRE LAUREAȚI BOXERILOR ASIATICI
Care au fost cei mai buni tenis

mani ai anului ?
Răspunsul la această întrebare 

nu este ușor de găsit decît atunci 
cînd avem o ..cheie" sigură, pentru 
a putea deschide porțile acestui a- 
devărat labirint de rezultate, pe 
care ni le pune în față sezonul 
de 
acum 
mentul 
deauna după un 
valorii turneelor 
tr-un an de tenis, 
„ehei'- problemei 
nează.

Deci, mal întîi, 
care sini cele 
concursuri, atîta 
tenis nu se dispută campionate 
mondiale, ci există doar între
ceri asimilate acestora. Intr-o 
ordine tradițională, primul loc 
revine turneului de la Wimble
don, care este și campionatul o- 
ficial al federației internaționale 
de specialitate (FILT). Apoi vin 
turneele de la Roland Garros și 
Forest Hills, totdeauna cotate mai 
sus în ierarhia competițională. 
După acestea, mai nou intrate în 
calendarul inter------- **— '”'°-
tigînd tot mai 
tanță sînt două probe „indoor", 
cea de la Dallas (finala WCT) și 
Masters-ul. Prima încheie circui
tul mondial de iarnă, iar a doua 
reunește — după cum se știe — 
pe primii clasați în Marele Pre
miu FILT (mai—noiembrie).

1975 a fost un an al victoriilor 
împărțite. Cîștigătorii s-au schim
bat de la o etapă la alta, în a- 
cest maraton de concursuri, care 
epuizează adesea pe lideri arun- 
cîndu-i în plutonul anonim. Era 
campionilor invicibili, care cule- 

' geau toți laurii „marelui șlem“ al 
tenisului, pare definitiv de dome
niul trecutului. Numai Arthur 
Ashe a reușit să cîștige două din 
marile turnee, celelalte revenind, 
de fiecare dată, cite unui alt ju
cător.

Iar ultimul cuvînt a aparținut, 
cum știm prea bine, lui Ilie 
Năstase, care — cîștigînd în mod 
strălucit turneul Masters — re
face la finiș un handicap acumu
lat pe aproape întreg sezonul și 
promovează în eșalonul de vîrf. 
Prezență remarcabilă și prin fap
tul că este al șaselea an conse-

competiții în „sportul alb*, 
încheiat. De fapt, clasa- 

jucătorilor se face 
altul, acela 

cuprinse 
Aceasta și este 
care ne pasio-

trebuie studiat 
mai importante 

vreme cit în

...

ca

Filă de

internațional, dar ciș- 
mult în impor

album : Arthur Ashe înaintea partidei amicale cu 
Ilie Năstase, la București, in mai 1970.
mai bun sezon al său, creează o 
serie întreagă de surprize, prin
tre care și victoria de la Forest 
Hills (f. Connors 3—5), ceea ce 
urcă la 6 numărul turneelor cîș- 
tigate
3— 1), Hamburg (f. 
Baastad (f. 
napolis (f.
(£. Năstase 
clasamentul 
Contraperformanță : 
preliminariile Masters-ului.
• ILIE NASTASE. , Sezon cu 

fluctuații dar încheiat în apo
teoză la „Turneul campionilor" — 
Stockholm (f. Borg 3—0 ; s. f. 
Vilas 3—0), ceea ce îl aduce al
4- lea trofeu Masters. Un singur 
turneu cîștigat in Marele Pre
miu, la South Orange (f. Hewitt 
2—0) ; ratează două finale, la 
Louisville șl Toronto. A cîștigat 
trei turnee în Circuitul european, 
la Barcelona (f. Gisbert 3—0), 
Valencia (f. Orantes 2—0) și Ma
drid (f. Orantes 3—1) ; precum și 
turnee „indoor" în Olanda, Aus
tria, Finlanda 
de dubiu (cu 
rest

Bournemouth (f. Proisy 
Kodes 3—2), 

Higueras 2—0), India- 
Ashe 2—0), “
3—0). Locul 

Mareului

Toronto 
doi în 

Premiu, 
eliminat in

Hills.

și Suedia. Campion 
J. Connors) la Fo-

Roma, Roland Garros, Boston, 
Sydney, Perth, Tokio.

e ROSCOE TANNER. Campion 
al asociației tenismanilor profe
sioniști (ATP), la Las Vegas (f. 
Case 2—1 ; s. f. Rosewall 2—0». 
Cîștigă la Chicago (f. Alexander 
2—1). Semifinalist la Wimbledon.

• ADRIANO PANATTA. Evo
luție remarcabilă pe tot parcursul 
sezonului. Cîștigă la Kitzbiihel 
(f. Kodes 3—i) și Stockholm (f. 
Connors 2—1) ; finale la Ma
drid. Barcelona și Buenos Aires. 
Semifinalist la Roland Garros.

• JOHN NEWCOMBE. Victorie 
importantă în prima zi a anului, 
la campionatele Australiei 
Connors 3—1), dar de atunci 
cere".
mare

Mai 
are : 
Perth 
(4 victorii în WCT). 
(prima finală în „Cupa Davis" ; 
cîștigă ........................
(Teheran, 
(Tucson), 
phia), R. 
Rosewall.

(f. 
„ tă- 
rn alA fost accidentat cea 

parte a sezonului, 
pot fi clasați, în continu
ii. Solomon (cîștigă la 

și Johannesburg), R. Laver 
J. Kodes

CLASAMENT 1975

la Madrid). 
Londra), J.
M. Riessen 

Gottfried, T. 
V. Amritraj.

★ 
punct aci

E. Dibbs 
Alexander 
(Philadel- 
Okker, K.

In 1968, cînd a apărut cate
goria semimuscă (sau „hîriie“, 
cum i se mai spune) ca o con
cesie făcută țărilor asiatice, 
unde talia mai scăzută a spor
tivilor impune existența unei 
competiții rezervată celor de 
48 kg, s-a crezut că progre
sul boxului amator în Asia va 
fi circumscris acestei categorii. 
Ulterior s-a constatat că intro
ducerea celei de a 11-a
tegorii — fără a aduce prea 
multe foloase pugiliștilor asi
atici, creditați doar cu 2 me
dalii 
două 
turneului 
pic 
dus, 
un avint neaș
teptat al boxu
lui amator 
continentul 
siatic 
ce 
Și 
ficativ : mult 
tele categoriei

Mostra cea 
posibilităților 
această parte 
dat-o sportivii 
reeană la ultima ediție a com
petiției „Centura de aur“ dc 
la București. Sub ochii noștri, 
plini de uimire, dar și de ad
mirație, Li Ven Uk — la ca
tegoria semimuscă — a trecut 
de campionul olimpic Gedo, de 
campionul mondial 
și de campionul 
Turei. Dar nu mai 
impresionat cocoșul 
(învingătorul lui Tone și Memet, 
pe care-1 vedem printre favo- 
riții turneului de la Montreal !), 
musca Li En Ir (care a pier
dut de justețe 2—3 la Fared in) 
sau pana Li En Ciun (care l-a 
întrecut pe Pometcu). Ceea ce-i 
caracterizează global pe toți 
acești pugiliști din R. P. 
Coreeană este o strașnică 
zistență, ‘ ’ "l"
debordant tempo ofensiv, pre
cizie și viteză în aplicarea lo-

de argint 
ediții ale 

i olim- 
a pro- 

în schimb,

și 
ni se 
mai

ultimele

II VOM 
ÎNTILNI
LA
MONTREAL

pare 
semn:-

în

tentativei 
celor mai

1. A. Ashe
2. B. Borg
3. M. Orantes (Spania)
4. I. Năstase (România)
5. G. Vilas (Argentina)

(S.U.A.) 
(Suedia)

fi. J.
7. R.
8. R.
9. A.

10. J.

(S.U.A.) 
(Mexic)

Connors
Ramirez
Tanner (S.U.A.)
Panatta (Italia) 

Newcombe (Australia)

Punem 
noastre de clasificare a 
buni tenismani din lume pe anul 
ce se încheie. O remarcă gene
rală : numai 3 jucători ameri- 

. câni și un singur australian — 
reprezentanți ai țărilor altădată 
autoritar distanțate — figurează 
în lista „primilor 10", față de 4 
europeni și 2 latino-americani. 
Ceea ce certifică tendința actuală 

universalizarea tenisului.
Radu VOIA1974 : 1. Connors, 2. Borg, 3. Newcombe, 4. Vilas, 5. 

Rosewall, 6. Năstase, 7. Smith, 8. Orantes, 9. Kodes, 10. Ashe.
2. Newcombe, 3. Smith, 4. Okker, 5. 
Rosewall, 8. Connors, 9. Ashe, 10

1973
Kodes, 
Gorman, Emerson.

1—2. Smith, 
Newcombe,

: 1. Năstase, 
6. I,aver, 7.

1972 :
se wall, 6. 
Okker.

1971 : 
Laver, 6. 
Richey.

1970 : 
5. Richey,

Năslase, 3. Ashe, 1. Orantes, 5. Ro-
7. Gimeno, 8. Kodes, 9. Gorman, 10.

1. Newcombe, 2. Smith, 3. Năstase, 4. Rosewall, 5. 
Kodes, 7. Okker, 8. Ashe, 9. Franulovici, 10.

1. Newcombe. 2. Rosewall,
6. Roche, 7. Kodes,

3. Laver, 4. Năstase,
8. Ashe, 9. Taylor, 10. Okker.

g.'.'îcoIo de limi- 
minime I

mai elocventă a 
pugiliștilor din 
a lumii ne-au 
din R.P.D. Co-

Hernandez 
României, 

puțin ne-au 
Ciu En Zo

D. 
re- 

condițiile unui

vltiirilor. el devenind astfel 
foarte greu de învins.

Din păcate — din cauza 
unei coincidențe de date — la 
campionatele mondiale de la 
Havana au lipsit boxerii asia
tici, concentrați asupra compe
tiției lor continentale, de ia 
Teheran. în capitala cubaneză 
nu au fost prezenți — ca o ex
cepție — decît 5 japonezi și 2 
sportivi din R P. Mongolă. în 
număr insuficient pentru 
putea judeca valoarea boxeri
lor asiatici Să ne 
totuși că mongolul D. Bandi a 

cîștigat la Bucu
rești, în 
(„Centura 

aur“), categoria 
mijlocie 
sau că 
Havana 
musca japoneză 
Ikeda și com
patriotul său 
Ohkubo dc la 

semiușoară au promovat pină 
în sferturile de finală.

Probabil însă că cel mai e- 
locvent test în domeniul de 
care ne ocupăm l-a oferit 
turneul preolimpic de la Mont
real unde, în prezența 
dintre cei 
cubanezi 
unguri, 
au reușit să cîștige două cate
gorii : Nagai, la muscă, și Seki, 
la semimijlocic, precum și să 
obțină o medalie de argint prin 
Kanicda, la categoria ușoară. 
Dar impresia cea mai bună la 
Montreal a lăsat-o cocoșul Is- 
higaki, campionul Asiei pe 1974, 
care are o uluitoare frecvență 
a loviturilor și care întruneș
te, 
tățile 
litate 
cuție,

Dc 
plicit 
cont candidații europeni 
ria olimpică în ringul 
Montreal.

Victor BĂNCIULESCU

mai 
sovietici, 

sportivii din

rt

amintim

1974
de

mică 
la 

senii-

unora
bunj pugiliști 

polonezi, 
.Japonia

aproape tipic, toate 
boxerilor japonezi : 
în ring, viteză de 
reflexe uluitoare, 
asemenea calități 
adversari) trebuie

cali- 
agi- 
exe-

t'd 
să t 
la j 
de

GHEATA
ÎNTRECERILE SCHIORILOR

Șl PE ZAPADA

■ Concursul 
dice de 
programat proba masculină do 
15 km.
Saveliev — 46:52,4 
Nikolai Baiukov

la
de probe nor- 
Krasnogorsk a

cutiv, cînd putem clasa pe cam
pionul nostru printre așii teni
sului mondial.

Iată mai jos, detaliate, princi
palele performanțe ale „primilor 
10“ :
• ARTHUR ASIIE. Incontesta

bil nr. 1 al anului. Cîștigă Wim- 
bledonul (finală cu Connors 
3—1) după ce triumfase .la Dallas 
(f. Borg 3—1). Și-a adjudecat 4 
turnee în WCT : Barcelona (f. 
Borg 2—0), Rotterdam (f. Okker 

Borg 2—0), 
2—0). Alte 
Los Ange- 
San Fran- 
Frumoasă 

32 ani — 
de culoare

2— 1), Miinchen (f. 
Stockholm (f. Okker 
2 în Marele Premiu : 
les (f. Tanner 2—1), 
cisco (f/ Vilas 2—0). 
revenire — acum la 
a primului campion 
pe care l-a cunoscut istoria spor
tului cu _l_1. '
• BJORN

nune" suedez 
terenurilor cu 
nisului cu cea 
dire, cîștigînd 
(f. Vilas 3—0). 
pictată cu victoria în finala 
pei Davis" ;* '
3— 0). Locul doi în WCT, cîștigă 
la Richmond (f. Ashe 2—1), Bo
logna (f. Ashe 2—1), finalist la 
Dallas. Locul trei în Marele Pre
miu, cîștigă la Boston (f. Vilas 
3—0) și Barcelona (f. Panatta 
3—1). Finalist la „Masters".
• MANUEL ORANTES. în cel

racheta.
BORG. ,,Copilul-mi- 

rămîne campionul 
. zgură, deci al te

ma! largă răspîn- 
la Roland Garros 
Performanță com- 

' “ „Cu-
(învinge pe Kodes

a GUILLERMO VILAS. Nici o 
victorie în turneele „clasice", dar 
o constanță remarcabilă pe tot 
parcursul Marelui Premiu (nici
odată mai jos de „sferturi"), ter- 
minînd pe primul loc. Cîștigă la 
Miinchen (f. Meiler 3—1), Hilver- 
sum (f. Franulovici 3—1), Louis
ville (f. Năstase 2—0), Washington -- - - -•
Aires (f. Panatta 3—0).

O JIMMY CONNORS.
al marilor ratări : pierde finalele 
de la Melbourne, Wimbledon, 
Forest Hills, Stockholm, Londra 
(Dewar). Doar două victorii în 
circuit, la North Conway (f. Ro
sewall 2—0) și Hawal (f. Mayer 
2—0). Și două „indoor" — Salis
bury și Denver. Cîștigă meciuri 
demonstrative cu Laver, New
combe (ambele la Las Vegas) și 
Năstase (la Syracusa și Hamil
ton, pierde la București). Debut 
nereușit în „Cupa Davis" : în
vins de Ramirez în partida deci
sivă (S.U.A. — Mexic 2—3).

o RAUL RAMIREZ. O singură 
victorie importantă, la Foro Itâ- 
lico-Roma, în care învinge în fi
nală pe Orantes (8—0), după ce 
fusese pe punctul de a fi elimi
nat în semifinala cu Năstase, 
pentru o întîrziere de 40 minute 
la joc... La Tokio, cîștigă a doua 
finală cu Orantes (3—0). La du
blu (cu' B. Gottfried) campion 
al WCT, de asemenea victorii la

(f. Solomon 2—0), Buenos

„Record'

A cîștigat Serghei 
urmat de 

47:10.4.

■ Continuă întrecerile hiat- 
tloniștilor. la St. Moritz. Pro
ba de ștafetă 4x7,5 km a fost 
ciștigată de echipa secundă a 
R.D. Germane, înaintea primei 
formații a aceleiași țări, 
locurile următoare : 
Elveția, Austria.

B Slalomul feminin 
Alpe d’Huez (Franța) 
nit Patriciei Emonet, 
de Martine Couttet.

Cunoscutul campion al săriturilor cu schiurile, Karel Kodejs- 
ka a fost ales cel mai bun sportiv cehoslovac pe anul 1975.

/

PE SCURT © PE SCURT

Pe
Franța,

de la
a reve-

urmată

PUNCT FINAL LA INZELL

■ A luat sfîrșit concursul 
internațional de patinaj viteză 
de la Inzell. La multiatlon. a 
terminat învingător finlandezul 
Olvyi Koeppae — 172,277 
iar concursul sprinterilor 
cîștigat de olandezul 
Kraayefeld — 165,350 p. 
zultate înregistrate în 
zi : 1 000 m 
landa) 1:22,39 ; 5 000
Koeppae (Finlanda) — 
Concursul feminin a 
patinatoarei canadiene 
Burka, cu 182,534 p.

P, 
a fost 
Andre 

Re- 
ultima 

Niitylae (Fin
iri. —•
7:44.63. 
revenit 
Syl»

HOCHEI LA PARIS

El Selecționata do hochei a 
Danemarcei a susținut două 
întilniri amicale în Franța, cu 
reprezentativa țării gazdă. în 
prima partidă. hocheiștii da
nezi au obținut victoria cu sco
rul de 6—4. iar cea de-a doua 
s-a încheiat la egalitate : 0—0.

® PE SCURT ® PE SCURT

CAMPIONATUL EUROPEAN DE RUGBY
O dtită cu partida Spania — 

Italia, de la Madrid, a luat 
sfîrșit seria întîlnirilor oficiale 
din acest an, din cadrul cam
pionatului european de rugby, 
desfășurat sub egida F.I.R.A.

Rezultatele înregistrate pînă în. 
prezent : Italia — Polonia
(la Trcvisio) 28—13 ; România 
— Polonia (la București) 20—9 ; 
Franța — România (la Bor
deaux) 36—12 ; Olanda — Ita
lia (la Apeldoorn) 0—24 ; O- 
landa — Spania (la Amsterdam) 
4—4 ; Spania — Italia (la Ma
drid) G—19. Următorul meci :

11 ianuarie, Ia Lille, Franța 
Olanda.

Iată acum și datele 
juca XV-le României 
martie cu Olanda, la 
lie cu Italia (ambele 
în deplasare) și la 2 
Spania, la București.

CLASAMENTUL
1. Italia
2. România
3. Franța
4. Spania
5. Olanda
6. Polonia

3
2
1
2
2
2

3
1
1
0
0
0

cînd va 
: la
25 apri- 

partide 
mai cu

28

LA ZI
o 
o 
o
1
1 
o

o
1 
o
1
1
2

71—19
32—45
36—12
10—23
4—28

22—48

9
4

3
3

ATLETISM a Pentru prima 
oară în istoria crosului de la Sao 
Paulo, care de 50 de ani se des
fășoară pe străzile orașului bra
zilian în noaptea Anului Nou, la 
actuala ediție a fost inclusă și 
o probă feminină. Participantele 
se vor întrece pe un traseu de 
8 900 m. Printre atletele care șl-au 
anunțat participarea se numără 
Bronislawa Ludwikowska, 
Pentlirowska (ambele 
nia), Jackie Hansen 
Christa Wahlensieck 
Rosa Maria de Souza

Rcnata 
din Polo- 

(S.U.A.), 
(R.F.G.), 

(Brazilia).

. cursă au- 
Bandama

Fildeș, a 
revenit la această ediție echipa
jului francez alcătuit din Consten 
și Flocon, care 
„Peugeot 504“. Pe 
toare au sosit la 
pajele Makinen 
Liddon (Anglia) și 
(Franța).

AUTO A Tradiționala 
tomobilistică „Raliul 
disputată în Coasta de

au pilotat un 
locurile urmă- 
Abidjan echi- 
(Finlanda) — 

’ Asseff-Burelle

continuat tur- 
masculin care

BASCHET o A
neul internațional 
are loc în mai multe orașe din

Rezultate : Ceho- 
— Olanda 71—70 ; 
B — Ungaria 80 — 
— R. F. Germania

Cehoslovacia, 
slovacia A 
Cehoslovacia 
77 ; Bulgaria 
73—64. a In prima zi a turneului 
de la Madrid, echipa Real Ma
drid a întrecut cu 117—100 (54 — 
47) formația braziliană Palmeiras 
Sao Paulo. Coșgeterul echipei în
vingătoare a fost Brabander — 
28 p. Echipa facultății din Arizo
na a dispus cu 94—83 (49—48) de 
Estudiantes Monteverde (Spania). 
Din formația americană s-au e- 
vidențiat Taylor (26 p) și Holli
man (16 p).

GIMNASTICA a La Sofia s-a 
desfășurat întîlnirea Internațio
nală amicală dintre echipele 
minine ale R.S.S, Ucrainene 
Bulgariei. Sportivele sovietice 
obținut victoria 
369,15—355,85 p. 
compus, prima 
Gulieva — 7480 
gimnasta bulgară Nadia Saterova 
— 73,85 p.

cu
La 

s-a 
P.

ie
și 

au 
descorul 

individual 
clasat Nina 

secundată de

CĂLĂRIE • Concursul interna
țional de la Londra s-a Încheiat 
cu disputarea unei probe de ob
stacole în care victoria a revenit 
vest-germanului Alwin Schocke- 
moehle (pe „Santa Monika").

TENIS A Turneul pentru ju
niori „Orange Bowl" a progra
mat, la Miami Beach (Florida), 
partidele din turul trei : Elter — 
Giammalva 6—3, 6—3 ; Vasselin
— Bengochea 6—1, 6—0 ; Brash — 
Valdes 6—4, “ *
Rennert 7—6,

6—3 ;
6—0 ;

6—2 ; Redondo 
6—2.

Concursul

la 
cu

CICLISM • Ciclocrosul dc 
Mailen (Elveția) s-a încheiat 
victoria ciclistului elvețian Albert 
Zweifel, cronometrat pe 
în 59:03. Belgianul Roger de 
eminck. principalul favorit, 
cupat locul trei — lh 00:13.

22 km 
Vla- 
a o-

TENIS DE
internațional de la Bicetre (Fran
ța) a fost cîștigat de jucătorul 
francez Jacques Secretin, învin
gător cu 3—0 (18, 16, 11) în fi
nala susținută cu maghiarul Bbr- 
zsey. în finala de dublu, cuplul 
Secretin — Constant (Franța) a 
dispus cu 2—0 (6. 15) de pere
chea Bdrzsey — Timar (Ungaria).
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