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ZILEI DE 30 DECEMBRIE
Din toate colțurile țării continuă să ne sosească știri despre 

I întrecerile sportive organizate în cinstea celei de a 28-a aniversări 
a proclamării Republicii. Selectăm și astăzi citeva corespondențe 
privitoare la competițiile dotate

100 de 
la un 
Ei au

cu „Cupa 30 Decembrie ".

I
I
I

CLUJ-NAPOCA. Circa 
sportivi au luat parte 
concurs de lupte libere, 
furnizat — mai cu seamă par
ticipanta la categoriile mici de 
greutate — întilniri spectacu
loase, interesante. S-au remar
cat Al. Cimpeanu (C.S.M.) — 
cat. 52 kg, M. Raț (Viitorul) — 
cat. 60 kg. A. Cătinaș (C.S.M.) 

70 kg, V. Pantea (Viito-■— cat.
rul) — cat. 81 kg, toți din rîn- 
dul juniorilor mici, și A. Șu- 
teu — cat. 57 kg, Z. Fodoreanu 
— cat. 62 kg (ambii de la Vi
itorul), V. Vișan — cat. 68 kg 

"și D. Susa — cat. 82 kg (ambii 
de la C.S.M.). • A mai avut 
loc și un concurs fulger de 
șah. Pe primele locuri s-au si
tuat reprezentanții C.S.M. Cluj- 
Napoca, victoria revenind lui 
I. Szabo.

P. RADVANY, coresp.
CÎMPiNA. în organizarea 

catedrei de educație fizică a 
: Liceului industrial de- petrol a 
: avut loc un cros închinat apro
piatei aniversări a Republicii. 
Au luat, startul 675 de elevi și 
eleve din anii I—IV. Iată cîști- 
gâtorii : anii I—II : Mariana 
Zidarii (anul II M) și Marian 
Radu (anul II M) ; anii III— 
IV : Gabriela Nuță (anul III A) 
și Gh. Torac

FI.

Vaslui, întreceri de handbal la 
care au 
de fete 
Huși și 
la fete 
întilnit 
dului și
Decembrie" a fost cîștigată de 
echipele din localitate: Liceul 
nr. 1 (13—6 cu Liceul 1 Vaslui) 
și Liceul nr. 2 (22—18, după 
executarea loviturilor de Ia 7 
m, cu Liceul 1 Vaslui).

E. SOLOMON, coresp.

luat parte 12 echipe 
și băieți din Vaslui, 
Bîrlad. în finale, atît 
cît și la băieți, s-au 
reprezentantele Birla-
Vasluiului. „Cupa 30

(anul IV A).
ALBU, coresp.

BIRLAD. în sala sporturilor 
din localitate au fost organizate, 
de Comitetul județean al U.T.C.

„TURNEUL CELOR
A ÎNCEPUTI

Aflată la cea de a Vl-a edi- 
!ție, competiția de juniori „Tro
feul celor 6 națiuni" a început 
sîmbătâ la București și Ploiești 
cu partide care au justificat 
pe deplin interesul manifestat 
de amatorii de hochei. Am a- 
sistat în această primă etapă a 
turneului la jocuri echilibrate, 
în care formațiile participante 
au etalat calități 
prestînd 
foarte

Iată 
aceste

remarcabile, 
un hochei rapid și 

combinativ.
scurte consemnări de la 
prime partide:

SIMBĂTĂ

ROMÂNIA — UNGARIA 
7—6. A fost unul din cele mai 
palpitante meciuri văzute în ul
timul timp pe patinoarul „23 
August". Selecționata țării noas
tre a dominat majoritatea tim-
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La Poiana Brașov, intr-o atmosferă sărbătorească

I DESCHIDEREA OFICIALA A SEZONULUI DE SCHI

CONSTANȚA. 80 de. boxeri 
juniori, reprezentînd asociațiile 
sportive Cimentul și I.M.U. Med
gidia, Litoral Mangalia, Portul, 
Voința, Șc. sp. 2, Hidrotehnică' 
și Farul Constanța, au luat 
parte" Ia competiția organizată 
în Sala sporturilor din Con
stanța de Consiliul județean al ' 
sindicatelor. S-au remarcat bo
xerii I. Mamut (cat. 45 kg), 
N. Seitan (48 kg), ambii de la 
Litoral Mangalia, M. Ruse (60 

și I. Ruse (51 kg), ambii 
la Cimentul
Radulescu (57
2. Pe echipe, 

trofeul au fost 
Școala sportivă 2

ENACHE, coresp.

kg) 
de
Șt.
sp.

p.

Medgidia, și 
kg) de la Șc. 
competiția și 
ciștigate de 

Constanța.

BISTRIȚA, 
laborare , cu 
județean Bistrița-Năsăud, a or-

C.J.E.F.S., în co- 
Consiliul sindical

(Continuare în pag. 2-3)

6 NAȚIUNI>

u LA
CU JOCURI

I
I

VIU
sur-

Virgil Brenci (stingă), al doilea clasat in proba de slalom 
in concursul de deschidere a sezonului oficial de schi, il 

pe Dan Cristea, ciștigătorul probei

paralel 
felicită

roto : Drago? NEAGU

HOCHEI (juniori)
DISPUTATE

pului, înregistrînd însă 
prlnzătoare cădere în 
repriză, cînd a fost la 
de a fi egalată. Și aceasta mai 
ales din cauza slăbiciunilor în 
sistemul defensiv, unde plasa
mentul defectuos, lipsa de vi
goare a intervențiilor fundași
lor, ca și replierea tardivă a 
atacanților au fost principa
lele lipsuri. Echipa noastră a 
început furtunos, ajungînd să 
conducă cu 4—0 în min. 16. 
Repriza secundă a fost ceva 
mai echilibrată, replica oaspe
ților dovedindu-se nu numai vi
guroasă, dar și bine închegată 
tactic. în ciuda acestui fapt, 
echipa noastră și-a menținut 
avantajul, terminînd această 
priză cu scorul de 7—3. în 
tima parte, tinerii noștri 
cheiști au primit gol după 
cu o ușurință de necrezut.

o 
ultima 

un pas

ELVEȚIA — AUSTRIA 
10—0. Victorie categorică, con
turată din start (1—0 după 54 
de secunde de joc !).

ITALIA — 1
Meciul a avut
în prezența a 1000 de specta
tori. După o —!~x ----- !~x
mai confuză și 
italienii au
(min. 22), au fost egalați, pen
tru ca după un minut ei să 
conducă din nou (2—1). în con
tinuare, jocul mai tehnic și 
mai în forță al echipei bulgare 
i-a adus acesteia avantajul pe 
tabelă : 4—2. Cînd se părea că

BULGARIA 4—4.
: loc la Ploiești

primă repriză 
destul de dură, 
deschis scorul

POIANA BRAȘOV. 28 (prin 
telefon). Concursul de deschi
dere oficială a sezonului de 
a fost programat în această 
nă, spre deosebire de anii 
cuți, la Poiana Brașov, pe 
tia de slalom. Ideia organiza
torilor (Comisia județeană de 
schi Brașov, de a programa pe 
aceeași pîrtie atit slalomul pa
ralel, cit și probele de fond, 
care au avut plecările și sosi
rile la baza pantei, s-a dovedit 
excelentă, atrăgînd un mare 
număr de spectatori.

Slalomul paralel, agreabil și 
antrenant, a reunit în între
cere pe ambițioșii schiori din 
lotul republican, cărora li s-au 
alăturat și alți sportivi valoroși, 
în total 32 de concurenți. Pen
tru semifinale s-au calificat 
Dan Cristea, Alexandru Manta, 
Ioan Cavași și Virgil Brcnci. 
în finală au ajuns Brenci și 
Cristea. iar disputa lor. extrem

schi 
iar- 
tre- 
pîr-

de frumoasă și spectaculoasă, 
a dat cîștig de cauză lui Dan 
Cristea. Dintre cele opt fete în
scrise, cea mai bine pregăti
tă s-a dovedit Minodora Mun- 
teanu. Ea a confirmat victoria 
de săptămîna trecută, cîștigînd 
finala disputată cu junioara 
Aurelia Nițu.

întrecerea fondiștilor a ofe
rit — de data acesta — un plus 
de spectacol și dinamism da
torită startului în bloc la toata 
categoriile de vîrstă. E drept că 
și aici, ca și la probele alpine, 
au fost selecționați cei mai re
prezentativi schiori, contîrid în 
primul rînd valorile afirmate, 
precum și juniorii de talent 
recomandați de performanței® 
înregistrate anterior.. După cum 
era de așteptat, au cîștigat di
feritele curse — stabilite după 
criterii de virstă — schiorii 
eonsacrați.

Ziua festivă de duminică a 
fost precedată de proba de șta
fetă a biatloniștilor seniori 
(4 X 7,5 km) disputată sîmbă- 
tă. Interesul a fost deosebit de 
mare, deoarece în componenta 
echipelor s-au aflat și membrii 
lotului olimpic Gheorghe Gîr- 
niță, Gheorghe Voicu, Nicolae 
Cristoloveanu etc. Cu un plus 
de resurse, dovedite jle ultimul 
schimb 
față de 
— Ion 
A.S.A. 
victoria ___ ___ ____ ,
deschizînd pentru viitor o riva
litate sportivă capabilă să con
tribuie la ridicarea biatlonului 
românesc. în ciuda ninsorii, 
precizia la tir a fost mai bună 
decît în proba individuală, lă- 
sînd să se întrevadă posibilități 
de îmbunătățire.

Putem spune, așadar, că du
minică Poiana Brașov a oferit 
unul dintre cele mai frumoase 
concursuri de schi.

— Victor Fontana — 
concurentul său direct 

Țeposu — formația 
Brașov și-a adjudecat 
la o diferență minimă.

Mihai BARA

(Continuare în pag. 2-3)

Cronici de Călin ANTONESCU, 
Valeriu CHIOSE și Ion TANĂ- 
SESCU, coresp.

(Continuare in pag. a 4-a)

DOAR 0 SINGURA
PARTIDA ECHILIBRATA

In campionatul republican masculin de baschet

Sîmbătă și duminică, campio
natul republican masculin de 
baschet a programat partidele 
etapei a Xl-a, ultima a primu
lui tur. Iată rezultatele înregis
trate și citeva amănunte :

A. S. ARMATA — POLI
TEHNICA BUCUREȘTI 2—0 : 
«8—G7 (33—32) și 64—63 (30—27, 
58—58). Deși nu s-a ridicat la 
un nivel tehnic deosebit, „der- 
by-ul codașelor" a plăcut dato
rită dîrzeniei cu care au abor
dat întîlnirea cele două echipe. 
Miza întîlnirii și-a pus am
prenta pe desfășurarea jocului, 
baschetbaliștii ambelor formații 
evoluînd crispat și comițînd 
multe greșeli de tehnică. în pri
ma partidă, cele două echipe 
au avut alternativ avantaj. în- 
tr-un final dramatic, victoria a 
revenit echipei A. S. Armata, 
dar la baza acestui succes au 
stat două greșeli elementare, 
de necunoaștere a regulamentu
lui, ale lui Ioneci și Dudescu, 
care au trecut prin „spațiul de 
3 secunde", in momentul cînd 
Buri executa două aruncări li
bere, pe care le-a ratat. Repe- 
tîndu-le conform regulamentu
lui, jucătorul militar le-a trans-

format de astă-dată 
pe amîndouă. Cea 
de-a doua partidă 
a fost la fel de e- 
chilibrată, cu spec
taculoase răstur
nări de scor, în- 
vingătoarea fiind 
decisă în prelun
giri. (Ad. V.).

RAPID — I.C.E.D. 
2—0 : 95—72 (49—
33) și 90—89 (13— 
51). Conform aș
teptărilor, această 
întîlnire de tradi
ție a oferit dispute 
atractive, în spe
cial duminică. Sîm
bătă, cu excepția 
primelor opt mi
nute, meciul a fost 
dominat de rapi- 
diști, atacurile lor 
avînd o mai ma
re varitate, da
torită jocului inventiv 
Cr. Popescu și Baciu, 
doua partidă, evoluția 
rului a fost mult mai 
tantă, 
I.C.E.D.

Badu, intr-o spectaculoasă acțiune sub pa
nou. Fază din meciul Rapid — I.C.E.D.

Foto : S. BAKCSY

superioară, reușind să se men
țină în avantaj timp de 28 de 
minute. Cu un final mai bun, 
echipa Rapid a obținut din nou

al lui 
în a 
sco- 

palpi-
baschetbaliștii de la 
avînd o comportare (Continuare In pag. 2—3)

ȘEDINȚA BIROULUI EXECUTIV AL C.N.E.F.S.> >

în ziua de 27 decembrie a 
avut loc ședința Biroului Exe
cutiv al Consiliului Național 
pentru Educație Fizică și Sport.

La primul punct al ordinei de 
zi, președintele CNEFS, g-ral. 
it. Marin Dragnea a făcut o in
formare privind apropiata ple
nară a CNEFS, consacrată dez
baterii și aprobării planului de 
măsuri pentru îmbunătățirea 
activității fotbalistice și analizei 
asupra pregătirii loturilor o- 
limpice. Plenara se va ține în 
cursul lunii ianuarie 1976.

în continuare a fost aprobat 
bugetul și planul de investiții 
ale CNEFS pe anul viitor. Bi
roul Executiv a apreciat că în 
anul 1975 activitatea economico- 
financiară. a CNEFS s-a axat pe 
realizarea obiectivelor care 
decurg din programul de. dez
voltare al mișcării sportive pe 
perioada 1975—1980. în 1975 
s-a înregistrat o activitate eco- 
nomico-financiară care a per
mis finanțarea în mod ritmic a 
indicatorilor de plan referitori 
la dezvoltarea activității spor
tive de masă și de performanță 
și a bazei materiale, asigurîn- 
du-se cu prioritate 
necesare acoperirii 
speciale, legate de pregătirile 
pentru Jocurile Olimpice.

Deoarece s-au constatat 
unele neajunsuri și deficiențe 
în folosirea bazelor sportive 
s-au stabilit măsuri pentru, ex
ploatarea intensă a tuturor te
renurilor, stadioanelor, bazine
lor și sălilor de sport.

A fost apoi prezentată o in
formare privind desfășurarea 
pregătirilor de iarnă ale lotu
rilor olimpice. Relevîndu-se 
participarea activă, conștientă a 
sportivilor, antrenorilor, fede-

fondurile 
nevoilor

rațiilor la desfășurarea acestei 
importante etape din planul 
general de pregătire olimpică, 
s-a subliniat necesitatea de a 
se veghea la respectarea în
tocmai a planurilor de antrena
ment adoptate, întărirea conti
nuă a disciplinei și asigurarea 
unor controale de sprijin și în
drumare tehnică mai operative 
și eficiente.

Biroul Executiv al CNEFS 
și-a Însușit concluziile privind 
principalele probleme reieșite 
din activitatea colectivelor și 
brigăzilor de îndrumare și con
trol ale CNEFS și organizații
lor cu atribuții în sport în ca
drul 
anul 
suri

A
. mare asupra modului 
se realizează sarcinile cu pri
vire la desfășurarea competiției 
sportive de masă cu caracter 
republican „Cupa tineretului" 
și a complexului polisportiv 
„Sport și sănătate".

Cu acest prilej au fost adop
tate propunerile privind datele 
și locurile de desfășurare ale 
finalelor pe țară ale „Cupei ti
neretului" pe 1976, pe fiecare 
ramură de sport.

în încheierea lucrărilor 
dinței, au fost prezentate 
formări 
delegației 
plasat în 
parea la 
lui Executiv al Consiliului In
ternațional de Educație Fizică 
(CIEPS) de la Dusseldorf și re
zultatele convorbirilor cu dele
gația sportivă din R. S. Ceho
slovacă, aflată recent într-« vi
zită la București.

județelor și cluburilor în 
1975, stabilind unele mă- 
pentru viitorul apropiat.
fost prezentată o infor- 

în care

șe- 
in- 

privind : activitatea 
CNEFS care s-a de- 

R. P. Polonă, pârtiei- 
reuniunea Comitetu-



CEI MAI BUNI SPORTIVI ROMÂNI Al ANULUI 1975
C.S. ARAD II (f) Șl PROGRESUL BUCUR

CAMPIOANE NAȚIONALE LA TENIS DE
STABILIȚI DE FEDERAȚIILE DE SPECIALITATE

TIR
1. CORNELIU ION (Steaua), 
Mircea Ilea (C.F.R. Arad), 

3. Virgil Atanasiu (Steaua), 
Stefan Kaban (Dinamo), 
Marin Stan (Steaua), 6. 

Lucian Giușcă (Dinamo),
7. Eugen Satala (Dinamo),
8. Dan Iuga (Dinamo), 9. 
Romulus Nicolescu (Steaua), 
10. Anișoara Matei (Di
namo).

2.

4.
5.

Brașov), 5. Laurențiu Bor- 
bely (C.S.U. Brașov), 6. Ște
fan Iancovici (Dacia Pitești), 
7. Petre 
tești), 
(C.S.U.

Vezeanu (Dacia Pi- 
8. Francisc Nagy 
Brașov), 9. Cornel 

Căpriță (A.C.R. București), 
10. Mircea Rusescu (Trac
torul Brașov).

KARTING

TENIS

HALTERE Șl CULTURISM
1. DRAGOMIR CIOROS- 

LAN (Steaua), 2. Stan Pa- 
raschiv (Steaua), 3. Alexan
dru Kiss (Clujarra Cluj-Na
poca), 4. Marian Grigoraș 
(Petrolul Ploiești), 5. Vasile 
Daniel (Rapid), 6. loan Buta 
(Steaua) și Constantin Chiru 
(Olimpia București), 7. loan 
Hortopan (Olimpia Bucu
rești) și Spiridon Herghele
giu (Clujana Cluj-Napoca), 
8. Mihai Paloș (Steaua). 9. 
Iosif Szalma (Steaua) și Eu
gen Chivu (Gloria Bistrița), 
10. Gheorghe Miinea (Pe
trolul Ploiești).

1. GHEORGHE URDEA 
(C.S.U. Brașov), 2. Constan
tin Nedelcu (C.S.U. Brașov), 
3. Stelian Boț (C.S.U. Bra
șov), 4. Udo Sverak (Cibi- 
nium Sibiu), 5. Bogdan Geor
gescu (ASCALIN București), 
6. Alexandru Anca (Cibinium 
Sibiu), 7. Constantin Pușcaș 
(Cibinium Sibiu), 8. Ionuț 
Bobocel (A.M.K. București), 
9. Radu Grozea (Felix I.T.C. 
București), 10. Adrian Beu 
(Cibinium Sibiu).

1. ILIE NASTASE (Steaua),
2. Virginia Ruzici (Dinamo),
3. Mariana Simionescu (Di
namo), 4. Toma Ovici (Pro
gresul
Marc 
Mihai
Viorel
8. Viorel Sotiriu 
Lucia Romanov 
București), 10. Dumitru Hă- 
rădău (Steaua).

București), 
(Dinamo), l 
(Dinamo 1 

Marcu

, 5. Gavril
6. Florența 
Brașov), 7.

(Dinamo), 
(Steaua), 9. 

(Tot înainte

TENIS DE MASĂ

ZBOR CU MOTOR

I

SCRIMĂ
1. ECATERINA STAHL 

(Steaua), 2. Petru Kuki 
(I.E.F.S.), 3. Dan Irimiciuc 
(Politehnica Iași), 4. Suzana 
Ardeleanu (Steaua), 5. Ni- 
colae Iorgu (Steaua), 6. Ion 
Popa (Steaua). 7. Cornel 
Marin (Steaua), 8. Magda
lena Bartoș (Steaua), 9. Ion 
Pop (Steaua), 10. Elena Pri- 
cop (Farul Constanța) și A- 
lexandru Nilca (Steaua).

HOCHEI

1. MIHAI ALBU („Gheor
ghe Bănciulescu" Ploiești), 
2. Cezar Rusu („Mircea .Zo
rileanu" Brașov), 3. Teofil 
Ciotloș („Mircea Zorileanu" 
Brașov), 4. Nicolae Conțu 
(„Mircea Zorileanu" 
șov), 5. Octavian 
(„Gheorghe Bănciulescu' 
Ploiești). 6. Vasile Niculescu 
(„Gheorghe Bănciulescu" 
Ploiești), 7. Ion Trucmel 
(„Aurel Vlaicu" București), 
8 Dorina Gutsch („Mircea 
Zorileanu" Brașov), 9. 
Gheorghe Uță („Aurel _Vlai- 
cu“ 
Preda 
rești).

1. MARIA ALEXANDRU 
(Progresul București), 2. 
Șerban Doboși (C.S.M. Cluj- 
Napoca), 3. Magdalena 
Leszay (C. S. Arad), 4. The
odor Gheorghe (Universita
tea Craiova), 5. Marin Fi- 
rănescu (Universitatea Cra
iova), 6. Eva Ferenczi (C.S. 
Arad), 7. Gabriela Cadar 
(Metalurgistul Cugir), 8. 
Liana Mihuț (C.S. Arad), 9. 
Lidia Zaharia (Sparta Bucu
rești), 10. Simion Crișan 
(C.S.M. Cluj-Napoca). î

Bra- 
Ulici

București), 10. Florin 
(„Aurel Vlaicu" Bucu-

PLANORISM
1. VALERIAN NETEDU 

(Steaua), 2. Eduard Pană 
(Dinamo), 3. Doru Tureanu 
(Dinamo), 4. Dezideriu Varga 
(Steaua), 5. Dumitru Axinte 
(Dinamo), 
(Steaua), 7. Ion 
Club Miercurea 
Ion Gheorghiu 
Marian Costea (Dinamo), 10. 
Ellod Antal (Sport Club 
Miercurea Ciuc).

6. Ion Ioniță 
Bașa (Sport 

Ciuc), 8. 
(Steaua), 9.

VOLEI
1. WILLIAM SCHREIBER 

(Dinamo), 2. Laurențiu Du- 
mănoiu (Dinamo), 3. Corne
lin Oros (Dinamo), 4. Ni
colae Pop (Steaua), 5. Mir
cea Tutovan (Dinamo), 6. 
Adrian Arbuzov (Explorări 
Baia Mare), 7. Eugenia Re- 
bac (Rapid), 8. Constanța 
Bălășoiu (Rapid), 9. Maria 
Enache (Farul Constanța) și 
Mariana Ionescu (Dinamo), 

Victoria Banciu (Olim- 
București).

10. 
pia

AUTOMOBILISM
DORU GÎNDU (I.O.B. 

>, 2. - ‘
1- 1

Balș), 2. Zoltan Szentpali 
(Tractorul Brașov), 3. Eugen 
lonescu-Cristea (I.O.B. Balș), 
4. Dorin Motoc (Tractorul

MIRCEA FINESCU1.
(„Mircea Zorileanu" Brașov). 
2. Mihai Bindea („Aurel 
Vlaicu" București), 3. Nico- 
lae Mihâiță („Aurel Vlaicu" 
București), 4. Octavian Lie 
(„Mircea Zorileanu" Bra
șov), 5. Zoltan Nagy („Mu
reșul" Tg. Mureș), 6. Emil 
Iliescu („Aurel 
București), 7. Ion 
(„Moldova" Iași), 8. 
Zinovei („Moldova" 
9. Nicolae Borș („Mircea Zo
rileanu" Brașov), 10. Sergiu 
Sidon („Aurel Vlaicu" 
București).

Vlaicu"
Alexa
Petru 
Iași),

PARAȘUTISM
1. ILIE NEAGU („Aurel 

Vlaicu" București), 2. Maria 
Iordănescu („Aurel Vlaicu" 
București), 3. Florica Uță 
(„Aurel Vlaicu" București),
4. loan Bucurescu („Gheor
ghe Bănciulescu" Ploiești),
5. Vasile Mihanciu („Mir
cea Zorileanu" Brașov), 6. 
Iordache Basalîc (Galați), 7. 
Victoria Leonida („Gheorghe 
Bănciulescu" Ploiești), 8. 
Aurelia Tudorică („Aurei 
Vlaicu" București). 9. Vasile 
Dima (Galați), 10. Vasile 
Stan (Timișoara).

AMPLE ACȚIUNI DEDICATE
ZILEI DE 30 DECEMBRIE

(Urmare din pag. 1)

ganizat mai multe competiții 
omagiale. Dintre acestea, amin
tim întrecerile de minifotbal ale 
elevilor din școlile generale ale 
orașului (cîștigătoare echipa 
Școlii gen. 3) și pe cele de 
volei masculin, care au dat cîș- 
tig de cauză formației Combi
natului de'prelucrare a lemnu
lui Bistrița. Aceasta a dispus în 
finală cu 3—1 de echipa Liceu
lui „N. Bălcescu" din Cluj-Na
poca.

i. TOMA, coresp.

MUREȘ.
de box a organizat la

Comisia jude-TG. 
țeană 
Reghin și Tg. Mureș cea de a 
VIII-a ediție a „Cupei 30 De
cembrie" la box. Au luat parte 
pugitiști juniori și seniori de 
la Crișul Oradea, Voința Re
ghin și A.S.A. Tg. Mureș (a- 
cestea alcătuind o echipă com
binată). în dubla întîlnire cu 
boxerii orădeni. localnicii au 
cîștigat cu 18—6 prin victoriile 
realizate de Matei (2), Olaru, 
D. Gorea, Palosi (Voința). Za- 
harescu. Duchiu. Nicușan și 
Miron (A.S.A.). De la oaspeți 
s-au remarcat

cate aniversării Republicii s-au 
bucurat de o largă participare 
în localitate. Organizatorii com
petițiilor — C.J.E.F.S., împreună 
cu ceilalți factori cu atribuții 
— au asigurat condiții bune de 
desfășurare unor întreceri de 
volei, popice, șah, baschet, box 
și tenis de masă. Iată cîștigă- 
torii : popice, echipe : Viitorul 
II, individual : Șt. Surdu (Viit.); 
volei : Șc.
(m) ; șah, 
baschet (f și m) : Liceul de 
chimie ; box : Metalul ; tenis 
de masă, echipe : Sănătatea I, 
individual : P. Doandiș (Sănă
tatea).

Gh. MANAFU, coresp. jud.

sp. 
echipe :

(f) și Voința 
M.E.V.A. ;

Safar și Takar. 
L. MAIOR, coresp.

DROBETA _____________
RIN. întrecerile sportive dedi-

TURNU-SEVE-

MIERCUREA CIUC. La Jo
seni a avut loc o competiție 
de hochei pentru echipele să
tești, la care au luat parte 
Flamura roșie Sînsimion, Bucin 
Joseni, Ceramica Dănești și 
Progresul Ciumani. Pe primul 
loc s-a situat formația Flamura 
roșie, care a cîștigat „Cupa 30 
Decembrie". • La Toplița, în 
cadrul unei competiții dotate cu 
același trofeu, s-au întrecut 
noua echipe de volei din Tîrnă- 
veni. Bistrița, M. Ciuc, Bălan 
și Toplița. La fete a 
Școala sportivă Toplița, 
băieți, Mureșul Toplița.

V. PAȘCANU,

cîștigat 
iar la

coresp.

Echipa C. S. Arad II, campioană pe anul 1975 : Mariana Mihuț. 
Livia Căruceru ți Ildiko Gybngyosi (antrenor — Emil Procopeț)

S-au încheiat campionatele 
republicane pe echipe la tenis 
de masă. Iată ultimele rezul
tate : Constructorul Hunedoara 
— Voința București (m) 9—8 ; 
C.S.M. Cluj-Napoca — Gloria 
Buzău (m) 16—1 ; C.S.M. —

Cluj-Napoca — Gloria Buzău 
(f) 6—3 ; C. S. Arad I — Pro
gresul (f) 4—5 ; C. S. Arad II 
— Progresul (f) 8—1 ; Construc
torul Hunedoara — Universita
tea Craiova 8—9. Iată și clasa
mentele finale :

FEI
1. C. S. Arad II
2. Progresul Buc.
3. C. S. Arad I
4. Spartac Buc.
5. C.S.M. Cj-Nap.
6. Gloria Buzâu
7. Voința Buc.
8. Metalur. Cugir

Voința 
trogradat 
lificare.

și Met 
în car

MAS'
1. Progresul Buc.
2. Univ. Craiova
3. C.S.M. Cj-Nap.
4. Gloria Buzâu
5. C-țul Tg. M.
6. Voința Buc.
7. Poli Buc.
8. Constr. Huned.
9. C.S.M. lași
10. Locomotiva B.

C.S.M. Iași 
București au 
campionatul de

DESCHIDERE
a â sezonul

COPIII, PERFORMERI Al CAMPIONATELOR
REPUBLICANE DE JUNIORI

CLUJ-NAPOCA, 28 (prin te
lefon). Peste 120 de înotători 
juniori (născuți în 1959 și mai 
tineri) își dispută în aceste zile 
ultimele titluri de 
țării pe anul 1975. 
concursului este în 
rității competițiilor 
intern din anul ce 
ambiție deosebită a 
materializată prin curse specta
culoase și recorduri republica
ne (8). La crearea acestei at
mosfere propice performanțelor 
participă în egală măsură îno
tători din Oradea, Reșița, Cluj- 
Napoca, Ploiești, Brăila, Galați, 
Constanța și îndeosebi elevii 
școlii nr. 54 din București.

IN PRIMA ZI

(Urmare

LA ÎNOT

campioni ai 
Atmosfera 

nota majo- 
cu caracter 
se încheie : 

tinerilor,

APLAUZE
Aproape fiecare finală a avut 

concurenți de bună valoare 
(pentru nivelul înotului româ
nesc). Spectatorii au aplaudat 
la fel de călduros pe orădea- 
nul H. Neagrău, care a încheiat 
victorios cursa de 1 500 m, rea- 
lizînd două recorduri de copii 
și juniori ; 9:12,0 la 800 m și, 
respectiv, 17:31,1, ca și pe 
proaspătul lor performer, tînă- 
rul brasist (14 ani) Al. Szabo, 
confirmînd deosebitele calități 
de care dispune, clujeanul a cîș
tigat cursa de 200 m, la capătul 
unui frumos duel cu bucureș- 
teanul Al. Grozescu, în 2:40,4, 
performanță ce îmbunătățește 
cu 3,4 sec vechiul record al ca
tegoriei de virstă respective.

CAMPIONATUL REPUBLICAN MASCULIN DE BASCHET
(Urmare din pag. 1)

o plasează pe un
3 în clasament.
UNIVERSITATEA 

2—0 : 89—77
în

victoria, care 
merituos loc

I.E.F.S. — 
TIMIȘOARA 
(39—35) și 88—65 (46—38).
prima partidă, timp de 31 de 
minute întîlnirea a fost echili
brată, cele două echipe mer- 
gînd „cap la cap". în continua
re, datorită unei pregătiri fizi
ce superioare și beneficiind de 
forma bună 
și Chirca — 
contraatacuri 
—, studenții 
realizat o victorie meritată. Du
minică, lipsiți de aportul sub
stanțial al lui Nicolae Viciu 
(antrenor și jucător), timișore
nii n-au putut rezista decît o 
repriză, fiind depășiți net 
partea a

a lui Braboveanu 
remarcați prin 

rapide și eficiente 
bucureșteni au

doua a întîlnirii.
în

CLUJ-NAPOCA — 
0—2 : 70—87 (40—51) 
(40—50). Cu toate că 
înregistrată în prima

U“ 
STEAUA 
și 80—85 
diferența 
partidă ar putea să contrazică, 
această întîlnire a prilejuit o 
dispută echilibrată, cu final pa
sionant. Clujenii, deși lipsiți de

„3

aportul lui Ruhring, au dat o 
replică dîrză experimentaților 
lor adversari. (M. RADU- 
coresp.).

FARUL CONSTANTA — 
C.S.U. BRAȘOV 2—0 : 108—96 
(52—40) și 104—88 (52—42).
Avînd în permanență inițiati
va, baschetbaliștii constănțeni 
au obținut două victorii 
tate, 'dar evoluția lor în apă
rare a lăsat uneori de 
(C. POPA-coresp. jud.).

scon-

dorit.

Partida DINAMO — POLI
TEHNICA IAȘI s-a disputat 
marți și miercuri, încheindu-se 
cu următoarele rezultate : 
101—53 și 117—69.

CLASAMENTUL

1. STEAUA 22 21 1 1965-1381 43
2. Dinamo 22 21 1 2105-1391 43
3. Rapid 22 13 9 1496-1509 35
4. Univ. Timiș. 22 13 9 1549-1545 35
5. Farul 22 12 10 1796-1811 34
6. „U** Cluj-Napoca

22 12 10 1590—1526 34
7. I.C.E.D. 22 11 11 1635-1705 33
8. I.E.F.S. 22 9 13 1624-1763 31
9. CSU Brașov 22 7 15 1632-1866 29

10. ,,Poli* lași 22 7 15 1609-1811 29
11. A. S. Armata 22 3 19 1375-1748 25
12. „Poli* Buc. 22 3 19 1482-1802 25

Valeria Vlăsceanu, sportiva 
nr. 1 a clubului Petrolul Plo
iești, și-a însoțit titlul de cam
pioană pe distanța de 200 m 
spate cu o performanță — 2:29,2 
— care reprezintă noi recorduri 
ale țării la senioare, junioare 
și fete categoria A. Cel mai ra
pid sprinter al primei reuniuni 
s-a dovedit I. Svetz. El a par
curs 100 m liber în 56,4, îmbu
nătățind cu 2 zecimi vechiul 
record de juniori (din 1970) al 
lui Zeno Oprițescu. Reprezen
tantul școlii generale 54 nu a 
ocupat insă decît locul 8 (!), ca 
învingător al finalei secunde. 
Și aceasta datorită lipsei sale 
de seriozitate în evoluția din 
serii, cînd a ratat calificarea, 
pentru 0,3 sec. Noul campion 
(57,5) al probei este sibianul 
H. Lucaciu (se pregătește tot 
la șc. 54) Ia mare luptă cu o 
altă revelație a localnicilor, N. 
Szoboslay.

Rezultate din prima zi: 100 
m liber (b) : H. Lucaciu (Șc. 
sp. Sibiu) 57.5, N. Szoboslay 
(C.S.M. Cluj-Napoca) 58,3, I. 
Ciomîrtan (șc. 54) 58,3. 100 m 
liber (f) : A. Vamoși (Crișul) 
65,3, V. Dragomir (șc. 54) 65,3, 
A. Cîmpianu (C.S.M.) 65,3 — 
rec. fete cat. B ; 200 m bras 
(b) : Al. Szabo (C.S.M.) 2:40,4, 
record copii cat. A., *’ "
zescu (șc. 54) 2:41,5, 
(Lie. 4 Galați) 2:43,6; 200 
bras (f) : C. Hoțescu (Șc. 
Ploiești) 2:55,5 ; 200 m i 
(f) : V. -----------
2:29,2 - 
(Dinamo) 2:32,7, M. Marin (Șc. 
sp. Reșița) 2:36.6, E. Puer (Șc. 
sp. Reșița) 2:36,6 ; 200 m spate 
(b) : I. Svetz (șc. 54) 2:20,3,
L. Szakadati (Crișul) 2:21.6 — 
record copii cat. A ; 1500 m 
liber (b) : H. Neagrău 17:31,1 — 
record ; 800 m liber (f) : M. 
Costea (Dinamo) 10:24,4 ; 4x100 
m mixt (b) : Școala 54 4:25,0 — 
record de juniori, Petrolul 
4:32,2, Crișul 4:32,3 ;

REZULTATE 
lom paralel 
Cristea (Dinar 
Brenci (A.S.A.) 
fete : 1. Minoc 
(I. P. Oradea), 
(L.E.S. Predeal) 
seniori : 1.
(I.E.F.S.) 39,33, 
ciog (Tractorul) 
Ciobanu (Dinarr 
senioare : 1.
(Tractorul) 23,04 
meter (I. P. C 
Adriana Boyte 
24,17 ; 5 km jur 
văț (St. roșu) 1 
nescu (C.S.O. !
1. Cimpoia (Ș<
19,56 ; 3 km jt 
ma Tudor (Di 
Cornelia Mititel 
3. Nicol eta I
12.20 ; ștafeta 
A.S.A. Brașov ' 
cu, Cristole* 
2 h 10,08 (8
2. Dinamo I 
Veștea, Țepos 
ture), 3. Dinar 
Forico, Zaharia, 
(11 ture).

„CUPA
LA PATIN

Vlăsceanu 
record, C.

Al. Gro-
I. Luca 

i m 
sp. 

spate 
(Petrolul) 

Bunaciu

IN A DOUA REUNIUNE, 
PATRU RECORDURI

SECUNDE44
• TURUL II al campiona

tului masculin va începe la 
17 și 18 ianuarie, cînd se vor 
desfășura meciurile etapei a 
XlI-a. Partidele I.C.E.D. — 
Steaua și Farul — 
au fost reprogramate 
27 și 28 ianuarie.

Dinamo 
pentru

FEMI- 
zilele de 
este pro-

• CAMPIONATUL 
NIN se va relua în 
3 și 4 ianuarie, cînd 
gramată prima etapă a turu
lui al treilea. Din această eta
pă se va desfășura însă o sin
gură partidă, cea dintre Poli
tehnica și Rapid, din cadrul 
grupei valorice 1—6. Celelalte 
meciuri au fost reprogramate 
după cum urmează : „U“ Cluj- 
Napoca — I.E.F.S. pentru 6 
și 7 ianuarie. Olimpia — Uni
versitatea Timișoara, pentru 7

grupa 1—6), 
Ploiești — Crișul 

și Voința — Progresul 
14 și 15 ianuarie. Al 
meci din grupa 7—12, 

Galați — C.S.U. Tg. 
s-a disputat și s-a în- 

cu următoarele rezul-

și 8 ianuarie (în 
Sănătatea 
Oradea 
pentru 
treilea 
C.S.U. 
Mureș, 
cheiat 
tate : 67—52 și 60—42.

Pe pista nati 
de 400 m, de k 
s-au desfășurat 
pei Mureșul" L 
cipat sportivi i 
Tg. Mureș, Braș 
reșți ,Miercure< 
Iată cA -gălorii 
nioare — Mag<i 
mo Brașov); s 
Sotirescu (Dina 
nioare I — M 
(S. C. Miercure 
I — Gh. Dum 
Brașov) ; junio: 
Molnar (S. C. 1 
juniori II — f. 
namo Brașov) ; 
Suzana Hollo ( 
Ciuc) ; băiețyțfc- 
ceanu (DinaYno 
samentul gene 
primul loc a 
Dinamo Brașov 
reșul Tg. Mi 
Miercurea Ciuc

LOT
a doua : 

I. Svetz
Ciomîrtan

(Șc. sp. 2 
liber (f) :

• LOTUL DE JUNIORI va 
participa, la un turneu inter
național între 2 șl 4 ianuarie, 
în localitatea Bialystok (Polo
nia), alături de echipele simi
lare ale Poloniei I, Poloniei II 
și Olandei.

• F.R. BASCHET anunță 
că între 1 și 15 ianuarie este 
programată perioada de trans
ferări.

în a doua reuniune finală 
s-au înregistrat patru noi re
corduri, dintre care cel mai va
loros este al lui Al. Szabo la 
100 m bras — 1:11,7. timp cu 
care clujeanul ar fi obținut 
medalia de argint la campiona
tele europene de juniori din 
vară !

Rezultate, ziua 
200 m liber (b) : 
2:04,6, — record, P. 
2:08,8, Al. Noapteș 
Buc.) 2:09.1 ; 200 m
A. Vamoși 2:23,5... 4. A. Cîm- 
pianu 2:25,7 — record fete cat 
B ; 200 ni delfin (b) : L. Mady 
(Crișul) 2:18.4 — record. H.
Neagrău 2:20,4, H. 
2:21.2 ;
Vasiliade (Dinamo) 
400 m mixt (b) : 
(Crișul) 5:10.5, St. Mitu (lie. 4 
Galați) 5:18,4 ; 400 m mixt (f) : 
V. Vlăsceanu 5:36,5, M. Marin 
5:41,1, M. Costea 5:42,0 ; 100 m 
bras (bl : AI. Szabo 1:11.7 — 
record de juniori și copii A, I. 
Luca 1:14,1, Al. Grozescu 1:15,3. 
întrecerile continuă.

Lucaciu
200 m delfin (f) : M. 

2:39,6 ;
A. Birimi

Adriun VASIUU

FOND GEN 
care : 291 lei i

Extragerea
Extragerea
Extragerea a

Plata ciștigt 
astfel : în Cap 
28 februarie 1 
pînă la 28 feb

Plata cîștij 
de la 14 iant
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triei alimentare ; Sarcinile con
siliilor populare în domeniul 
investițiilor, construcțiilor și sis
tematizării localităților și în 
domeniul edilitar ; Programul 
pentru conservarea și dezvolta
rea fondului forestier în pe
rioada 1976—2010 și Programul 
național de amenajare a bazi
nelor hidrografice ; Planul pre
gătirii forței de muncă și prin
cipalele măsuri de îmbunătățire 
a activității in domeniul învă- 
țămintului, culturii și sănătății 
publice ; Măsuri pentru perfec
ționarea activității consiiiilor 
populare, pentru dezvoltarea 
democrației și participarea ma
selor la conducerea vieții eco
nomi co-socia!e.

în cadrul ședinței, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a prezen
tat o informare cu privire la 
vizita oficială de prietenie a 
prințului Norodom Sianuk, șeful 
statului Cambodgia, președin
tele Frontului Unit Național al 
Cambodgiei, și la vizita oficială 
de prietenie a tovarășului Ma
nuel Pinto da Costa, secretar 
general al Mișcării de Eliberare 
din Sao Tome și Principe, pre
ședintele Republicii Democra
tice Sao Tome și Principe, la 
rezultatele convorbirilor purtate 
cu aceste prilejuri.

Comitetul Politic Executiv își 
exprimă profunda satisfacție 
pentru noua întilnire dintre șefii 
de stat ai României și Cambod
giei, care a avut loc la puțin 
timp după victoria obținută de 
poporul cambodgian, in lupta 
împotriva imperialismului, pen
tru apărarea independenței, a 
dreptului de a-și făuri o viață 
liberă, corespunzător năzuințe
lor sale — cauză care s-a bucu
rat de întreg sprijinul și soli
daritatea militantă a poporului 
român, a partidului și țării 
noastre.

Comitetul Folitic Executiv a- 
probă pe deplin Comunicatul 
comun româno-cambodgian, dă 
o înaltă apreciere convorbirilor 
la nivel înalt, care au deschis 
noi perspective dezvoltării 
colaborării celor două popoare, 
in interesul reciproc al progre
sului lor, intăririi solidarității 
in lupta pentru o nouă ordine 
economică internațională, pen
tru raporturi de deplină ega
litate intre toate națiunile, pen
tru o lume a păcii, mai dreaptă 
și mai bună.

Comitetul Politic Executiv a 
salutat cu satisfacție rezulta
tele vizitei tovarășului Manuel 
Pinto da Costa, schimbul dc 
vederi dintre șefii de stat ai 
celor două țări care au condus 
la încheierea unor importante 
documente pentru dezvoltarea 
colaborării pe plan politic, cco-

RECORD DE PARTICIPARE
LA J.O. DE LA MONTREAL

MONTREAL, 26 (Agerpres). 
Lă Jocurile Olimpice de vară 
care se. vor desfășura la Mont
real, vor participa peste 11 000 
de sportivi, față de 9 600 cit se 
estimase anterior, a anunțat 
directorul Satului olimpic, 
Yvon Dubbis. El a precizat că 
această cifră se bazează pe da
tele transmise organizatorilor 
de Comitetele olimpice națio
nale ale țărilor participante. 
Ca termen de comparație se 
reamintește că la precedentele 
Jocuri Olimpice de vară, des
fășurate în 1972 la Miinchen. au 
participat aproximativ 10 000 de 
sportivi.

‘PRELIMINARIILE TURNEULUI OLIMPIC MASCULIN

tehnico-științific, cultu- 
in alte domenii de in- 

reciproc, pentru promo- 
conlucrării popoarelor

nomic, 
ral și 
teres 
varea 
noastre în lupta împotriva im
perialismului, colonialismului și 
neocolonialismului, pentru de
mocratizarea relațiilor intersta
tale, pentru instaurarea unei 
noi ordini politice și economice 
internaționale.

Comitetul Politic Executiv a- 
probă întrutotul Declarația 
solemnă comună, precum și a- 
cordurile și celelalte înțelegeri 
semnate în timpul vizitei tova
rășului Manuel Pinto da Costa 
în România și își exprimă con
vingerea că aceste documente 
slujesc intereselor ambelor po
poare, cauzei generale a pro
gresului și păcii în lume.

Comitetul Politic Executiv 
stabilește ca guvernul, ministe
rele și toate celelalte instituții 
interesate să acționeze ferm 
pentru dezvoltarea colaborării 
româno-cambodgiene pe mul
tiple planuri, în spiritul înțele
gerilor și concluziilor convorbi
rilor la nivel înalt, al Comuni
catului comun, să ia măsuri 
pentru realizarea, în cele mai 
bune condiții și la termenele 
stabilite, a acordurilor și a ce
lorlalte documente încheiate în
tre Republica Socialistă Româ
nia și Republica Democratică 
Sao Tome și Principe.

în timpul ședinței, Comitetul 
Politic Executiv a examinat și 
rezolvat și alte probleme pri
vind activitatea în industrie, 
cooperare economică internațio
nală, 
niul 
litice.

în învățăminte în 
științelor sociale

★
prilejul Noului 

Politic 
Nicolae

An

dome-
și Po

I
DE HANDBAL LA ORA PRIMELOR CLARIFICĂRI
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— 1976, 
Executiv, 

Ceaușescu, 
partidului, 

adre-

Cu 
Comitetul 
tovarășul 
secretar general al 
președintele Republicii, 
sează tuturor organizațiilor de 
partid, comitetelor 
orășenești și comunale 
lidului, comuniștilor, 
oamenilor muncii, — 
maghiari, germani și 
naționalități, bărbați și femei, 
tineri și vîrstnici — întregului 
popor, cele mai calde felicitări 
pentru rezultatele obținute în 
1975, pentru activitatea plină de 
abnegație consacrată realizării 
cincinalului înainte de termen, 
progresului neîntrerupt al pa
triei, înfloririi și bunăstării na
țiunii noastre socialiste.

Comitelui Politic Executiv, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
urează tuturor cetățenilor pa
triei noi și mari satisfacții in 
muncă și viață, sănătate, feri
cire și prosperitate, succese tot 
mai însemnate în îndeplinirea 
prevederilor planului pe anul 
viitor — primul an al cincina
lului 1976—1980 — în înfăptui
rea hotărîrilor Congresului al 
XI-lea al partidului.

județene, 
ale par- 

tuluror 
- români, 

de alte

Turneul preolimpic de hand
bal masculin a mai avansat în 
Europa cu un „pas“, programind 
către sfirșitul acestei luni o e- 
tapă cu jocuri hotăritoare pen
tru configurația finală a clasa
mentelor celor 7 serii. A fost 
vorba de prima rundă a me- 
ciurilor-tur dintre formațiile a- 
flate pe primele două locuri, 
rezultatele acestor confruntări 
aducînd, cum era normal, în- 
tîiele clarificări mai ales în a- 
cele grupe in care se conturau 
categoric diferențe de valoare 
între echipe. Afirmația noastră 
are în vedere situația din se
riile I, a IV-a și a Vl-a, unde 
reprezentativele Iugoslaviei, U- 
niunii Sovietiee și Poloniei e- 
rau — se poate spune — ca
lificate din

O scurtă trecere in revistă 
a situației prezente ne poate 
edifica asupra virtualei compo
nențe a „plutonului" olimpic, 
din rindurile căruia cunoaștem 
— repetăm —■ doar două par
ticipante : România — cam
pioană mondială și Canada — 
țară organizatoare. Vom începe 
nu în ordinea numerică, 
succesiunea, mai interesantă, 
gradului de 
nut in unele 
sens, primul 
a V-a, in
R. F. Germania, avîndu-1

start.

ci în 
a 

neprevăzut conți- 
rezultate. în acest 
loc revine seriei 
care selecționata 

„la

I
I
I
I
I
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Seria I, ultimul rezultat : Islanda — Iugoslavia 18—24 (8—12) ; 
clasament : 1. Iugoslavia 2 jucate 4 p, golaveraj 78—31 ; 2. Islanda 
2/2. 47—34 ; 3. Luxemburg 2/0, 23—83.

Seria a Il-a : Suedia — Cehoslovacia 14—12 (8—5) ; clasament : 
1. Suedia 2/4, 42—26 ; 2. Cehoslovacia 2/2, 41—24 ; Italia 2/0, 24—57.

Seria a III-a : Bulgaiia — Ungaria 13—19 (7—10) ; clasament : 
1. Ungaria 2/4, 43—28 ; 2. Elveția 2/2, 32—38 ; 3. Bulgaria 2/0, 27—36.

Seria a IV-a : Franța — Uniunea Sovietici 16—31 (4—15) ; cla
sament : 1. U.R.S.S. 2/4. 67—29 ; 2. Franța 2/2, 39—53 ; 3. Austria 2/0, 
35—29.

Seria a V-a : R. F. Germania — R. D. Germană 17—14 (9—6) ; 
clasament : 1. R.F.G. 2/4, 38—24 ; 2. R.D.G. 2/2, 41—28 ; 3. Belgia 
2/0, 21—48.

Seria a Vl-a : Norvegia — Polonia 19—25 (12—11) ; clasament : 
1. Polonia 2/4, 67—24 ; 2. Norvegia 2/2, 74—30; 3. Anglia 2/0,10—97.

Seria a Vil-a : Spania — Danemarca 15—15 (7—8) ; clasament : 
1. Danemarca 2/3, 39—29 ; 2. Spania 2/3, 30—27 ; 3. Olanda 2/0, 26—39.

cîrmă“ de cîțiva ani pe repu- 
tatul tehnician iugoslav Vlado 
Stenzel, a obținut o mai puțin 
scontată victorie (17—14) asu
pra vicecampioanei mondiale, 
echipa R. D. Germane. Meciul, 
disputat la Miinchen, chiar în 
sala unde în urmă cu 3 ani 
se consumau semifinalele șl fi
nala turneului olimpic, a stîr- 
nit un enorm interes (7 000 
spectatori !). Forța de atac 
cunoscută a selecționatei R. 
Germane, în care, alături 
uriașul Kăhlert, s-au remarcat 
Ganschow 
solut de 
Bohme și 
tut avea

de 
re-
D.
de

(record mondial ab- 
selecționări : 201 !),
Hildebrand, n-a pu- 

cuvîntul hotărîtor în

în ancheta internațională a agenției TASS

NADIA COMANECI ÎNAINTEA LUDMILEI TURISCEVA
MOSCOVA, 26 (Agerpres). - 

Redacția sportivă a agenției 
TASS a întreprins, ca în fie
care an, tradiționala anchet«ă 
pentru desemnarea celor mai 
bune 6 sportive din lume. Au 
participat redactori de specia
litate de la 17 agenții de pre
să, printre care „Reuter_“, „A- 
gerpres" 
Presse“, 
„Prensa Latina*4 
Press44.

Iată primele 6 sportive ale 
anului 1975 : 1. Faina Melnik 
(U.R.S.S.) — recordmană mon
dială de atletism la aruncarea 
discului; 2. Kornelia Ender (R. D. 
Germană) — recordmană mon
dială la natație ; 3. Nadia Co
maneci (România) — campioa
nă europeană de gimnastică ; 
4. Anncmarie Proll-Moser (Aus
tria) — schi; 5. Ludmila Turișce- 
va (U.R.S.S.) — gimnastică ; 6. 
Chris Evert (S.U.A.) — tenis. 
Agenția TASS a acordat premii 
speciale primelor trei clasate.

Au mai fost citate încă 21 de 
sportive, printre care Nona

Gaprindașvili (U.R.S.S.), Shir
ley Babashoff (S.U.A.), Irena 
Szewinska (Polonia), Tatiana 
Averina (U.R.S.S.), Irina Rod
nina (U.R.S.S.) și Junko Tabei 
(Japonia).

duelul cu apărarea modernă, a- 
vansată și foarte 
mației gazdă. In acest fel, ju
cătorii din R. F. 
excelenți în ce 
ciplina tactică — au cules roa
dele unei pregătiri minuțioase 
și perseverente. Desigur că a- 
cest prim rezultat n-a decis 
definitiv calificarea, șansele 
handballștilor din R. D. Ger
mană rămînînd apreciabile.

în continuare, se impune a- 
tenției noastre 
riile a Il-a și 
de asemenea, 
s-au înscris 
pronosticurilor, 
mai întii despre 
Malmoe, unde 
Kronor" a cîștigat 
cit o arată scorul 
in fața vicecampioanei olimpice 
din 1972, formația Cehoslova
ciei. Un alt scor care iese in 
evidență este cel de la Vigo, 
unde Spania, pe linia 
comportări din ultimele sezoane, 
a ținut în șah (15—15) 
tinata selecționată a 
mareei.

Returul 
sive este 
7 martie 
jocuri de

mobilă a for-

Germania —• 
privește dis-

situația din se- 
a Vil-a în care, 

rezultatele nu 
în limitele 

Cîteva cuvinte 
meciul de la 
echipa „Tre 
mai ușor de- 
final (14—12),

bunelor
'»

mai ru- 
Dane-

acestor partide deci- 
programat între 1 și 

1976. Pină atunci, 
rutină...

Călin ANTONESCU

„Reuter“,
„Kyodo", „France- 
„Pap“, „Tanjug“.

și „Associated

ECHIPA DE RUGBY GRIVIȚA ROȘIE
ÎN TURNEU

PARIS, 26 (Agerpres). — In 
cadrul turneului pe care-1 în
treprinde în Franța, echipa 
de rugby Grivița Roșie a sus
ținut pînă în prezent două par
tide. In primul joc, disputat la 
Arcachon (Gironde), 
români au învins cu 
selecționată regională. Cea de 
a doua partidă s-a desfășurat 
în localitatea Pcyrehorade (Lan
des). unde formația bucureștea- 
nă a avut ca parteneră echipa 
locală din prima ligă, întărită 
cu jucători din orașele înveci
nate. întîlnirea s-a încheiat cu 
scorul de 13—11 în favoarea 
sportivilor români.

IN FRÂNTA
Duminică, In ultimul joc al 

turneului, rugbyștii români vor 
juca la Saint Mddard-en-Jal- 
les.

rugbyștii
25—6 o

PREȘEDINTELE C.I.O. FACE APEL
■J

LA COOPERAREA INTERNAȚIONALA»

PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT
ATLETISM • La Sofia, Ivanka 

Hristova a corectat de două ori 
recordul Bulgariei 
greutății : 19,39
(v. r. 19,35 m

BASCHET « 
a turneului de „ 
meiras Sao Paulo 
versity 92—84 (46—47),
drid — Estudiantes 
99—65 (47—36).

CICLISM • Turul Franței 
(ediția 63) se va desfășura în
tre 24 iunie și 18 iulie 1976. In 
prima zi : etapă contracronome- 
tru individual 
Jean Monts.
Champs-Elysees 
Ciclistul italian 
va lua parte la Turul 
dar va absenta la Turul Franței.

HALTERE • La Camaguey, 
sportivul cubanez Roberto Urru
tia (cat. ușoară) a stabilit un 
nou record mondial la ,,smuls“ 
cu 138,5 kg (v.r. 138 kg. aparținea 
lui Eduard Dergacev — U.R.S.S.).

PATINAJ a Pe patinoarul de 
mare altitudine de la Medeo, 
s-au impus sovieticii V Mura
tov și A. Kulikov, clasați pe 
primele două locuri,
• In cadrul campionatelor sovie
tice. la Alma Ata, Evghenie Ku
lakov a parcurs 500 m în 38,58 (cel 
mai bun timp din lume al actua
lului sezon). La feminin. Vera 
Krasnova

m 
îi 
In 
la

la aruncarea 
și 19.81 m 

aparținea).
ziua a doua 
Madrid : Pal- 

- Arizona Uni-
Real Ma- 

Monteverde

(8 km) la St. 
Sosirea : pe
la Paris a

Francisco Moser 
Italiei,

41.94.

în
1.
2.
3.

Sla-

SCHI • La Krasnogorsk, 
proba feminină de 8 km : 
Zinaida Amosova 27:48,0 ;
Galina Kulakova 27:51,4 ;
Raisa Smetanina 27:5G,2. •
lomul uriaș de la Mutters (Aus
tria) a fost cîștigat de spaniolul 
F. Ochoa, urmat de austriacul 
H. Berchtold și de elvețianul E. 
Pargaetzi, iar slalomul special 
(femei) — de Claudia Giordani 
(Italia). urmata 
(R.F.G.), • Proba
bărbați de la 
(Cehoslovacia) 
de U. ...........
50:19,3. 
săi

TENIS e 
litate din S.U.A. a 
pe Chris Evert drept cea 
bună jucătoare americană 
1975 Ea este urmată de Nancy 
Gunter. Julie Heldman și Wendy 
Overton a A început turneul 
international ,,open“ al Austra
liei. Rezultate din prima zi :
Drewett — Elschenbroich G—1.
6— 1, 6—4 : Lloyd — Carmichael
7— 5. 6—4, 4—6. 6—1 ; Marten — 
Soares 7—6. 6—1. 6—4 ; Sedgman 
—Wright 6—4. 6—2. 6—3 • Cu
noscutul campion argentinian 
Guillermo Vilas este suferind și 
nu va face parte din echipa de 
Cupa Davis a tării sale pentru 
meciul cu Brazilia din semifina
lele zonei sud-americane.

de P. Behr 
de 15 km 

Strbske Pleso 
fost cîștigată 

(R.D.G.) cu 
compatriotii 
K. Winkler.

a :
Wehling 
urmat de 

G. Beckert și
Federația de specia- 

desemnat-o 
mal 

în

Prin intermediul „Revistei o- 
limpice", cu prilejul noului an, 
președintele C.I.O., lordul Kil- 
lanin, a adresat sportivilor din 
lumea întreagă urări de succes 
în pregătirile lor pentru Jocu
rile Olimpice din anul 1976. 
Subliniind succesele înregistrate 
de mișcarea olimpică, preșe
dintele C.I.O. face apel la o 
cooperare mai strînsă între toa-

te țările, pentru promovarea 
idealurilor de pace și prietenie 
ce trebuie să guverneze spor
tul internațional contemporan.

★
Lucrările celei de a 77-a se

siunii a Comitetului Internațio
nal Olimpic se vor desfășura 
între 1 și 3 februarie 1976, la 
Innsbruck.

MONEDELE 
OLIMPICE

A apărut a patra serie de 
monede olimpice, emise 
de Monetâria națională 
canadiană, cu prilejul 
disputării viitoarelor j.O. 
de vară de la Montreal. 
Ca fi precedentele serii, 
ea cuprinde 4 monede de 
argint, avînd pe ele gra
vate simboluri din atletism. 
Precedentele trei emisiuni 
au fost dedicate următoa
relor teme : geografie, 
simboluri olimpice, 
portuare canadiene, 
total, emisiunea de 
nede olimpice urmează să 
cuprindă șapte serii 
care dintre acestea 
cite două piese cu 
loare nominală de 5 
canadieni și alte 
valorînd 10 dolari 
dieni. Primele conțin 
cantitate echivalentă 
22,4878 grame argint pur. 
iar celelalte 44.9445 grame.

Este de menționat că 
pentru prima dată, în 
Canada, ou fost emise 
monede cu această ridica
tă valoare nominală. Ele

au curs legal pe piață, 
dar foarte probabil că 
vor face obiectul colecțio
nării. seriile complete 
mind să fie negociate 
cursuri superioare, 
cercurile numismatice.

INOVAȚII 
IN TATRA

In stațiunea montană 
Pleso, 
posi- 

practi-

ur
la 
în

orașe
In

mo-

hoslovacă Strbske 
renumită pentru 
bilitățile

ce-

inovație, constituit din ga
zonul semănat pe întreaga 
porțiune denivelată. El 
permite ca probele de con
curs să poată fi organi
zate chiar pe un strat 
foarte subțire de zăpadă, 
de nu mai mult de 5 cm. 
Pe porțiunile de pistă un
de zăpada dispare, prin 
frecarea impusă de schiuri, 
se menține totuși un coe
ficient ridicat de alune
care, datorită prezenței fi-

ci depășit recent un re
cord care a supraviețuit 
nu mai puțin de 38 de 
ani. Extrema dreaptă de 
la San Lorenzo a înscris 
în acest an nu mai puțin 
de 48 de goluri în tot a- 
tîtea partide de campio
nat. Vechiul record apar
ținea lui Arsenio Erico din 
1937, cu 47 de goluri mar
cate. De notat că Scotta 
(în vîrstă de 26 de ani) 
este de trei ani consecutiv 
golgeterul Argentinei și, 
cu toate acestea, nu a 
fost niciodată selecționat 
în prima echipă a țării I

1

ii. Fie- 
are 
va- 

dolari 
două, 
cana- 

o 
cu

a sporturilor de 
pregătirile pentru

care 
iarna, 
sezonul alb au fost înche
iate din vreme. Dintre toa
te amenajările recent date 
în folosința de o atenție 
deosebita se bucură noua 
pistă 
ce se 
toate 
lizînd 
cooperativa sătească lo
cală „Vîrfurile Tatrei" a 
amenajat această pistă cu 

un important element de

de coborîre, lucrare 
deosebește total de 
cele existente. Rea- 
un proiect propriu, 

sătească 
,,Vîrfurile Tatrei1

retor de iarbă. Toți sporti
vii care au încercat pirtia 
s-ou declarat extrem de 
satisfăcuți, astfel că ino
vația cooperatorilor 
Totra are toate 
Să fie preluată și 
stațiuni montane.

DUPĂ 38 DE
Fotbalistul Hector Hora

cio Scotta din echipa 
San Lorenzo, care acti
vează in prima ligă a 
campionatului Argentinei,

RUTIERI PE SCHIURI

\\\w\\\\\\w\\w\\\\\w\\^\w

din 
șansele 
de alte

ANI...

Pe pîrtiile stațiunii Au- 
trans s-a desfășurat re
cent o cursă de schi-fond 
la care au participat cei 
mai acunoscufi cicliști din 
Olanda și Franța. Pe pri
mul loc s-a clasat olan
dezul Joop Zoetemelk, cro
nometrat pe distanța de 
8 km cu timpul de 29:37,0. 
Francezul J. Perin a sosit 
pe locul 2 în 31:01,0. Evi
dent, au lipsit emoțiile 
sprintului finei...

Redacția și administrația : București, str. V. Conta »r 16 ; tel. centrali 11.10.05 ; secția coresp. 11.31.09 ( interurban 286 ; telex : 11180 sport r. Tiparul I. P. „Informația" 10 363



0 VERIFICARE UTILĂ PENTRU LOTUL 
NOSTRU REPREZENTATIV DE HOCHEI

BRAȘOV, 28 (prin telefon). 
Continuîndu-și programul de 
pregătire în vederea participării 
la Jocurile Olimpice de iarnă 
și la grupa B a Campionatului 
mondial, lotul reprezentativ de 
hochei pe gheață al României 
a întilnit simbătă și duminică 
puternică formație cehoslovacă 
V.T.Z. Chomutov. ~ 
au fost interesante, 
loase, presărate cu multe faze 
dinamice și s-au încheiat cu 

scoruri 
0—0, 2—1) 

(1—2, 1—1,

Partidele 
spectacu-

s-au încheiat 
victoria oaspeților la 
strînse : 4—2 (2—1, 
și, respectiv, 4—3 
2—0).

Hocheiștii români au abordat 
ambele meciuri cu mult curaj, 
organizînd numeroase și reușite 
acțiuni ofensive. Ei au și con
dus în primul joc cu 1—0, iar 
în cel de al doilea cu 2—0 și 
3—2, fiind insă depășiți în fi
nal. Cea mai bună linie a for
mației noastre a fost aceea al-

cătuită din tripleta Costea — 
Tureanu — Axinte, care a -și 
marcat toate golurile reprezen
tativei române. Din păcate, gre
șelile în apărare (o mai veche 
carență a formației) și lipsa de 
precizie în finalizarea acțiunilor 
de atac au împiedicat echipa 
României să obțină un rezultat 
favorabil. Etalînd calitățile re
cunoscute ale hocheiului ceho
slovac, fruntaș pe plan 
dial, oaspeții au excelat
ales în sfîrșiturile de partide, 
demonstrînd o pregătire fizică 
superioară.

în primul meci au înscris 
Zeman (2), Ton și Kostka, pen
tru V.T.Z. Chomutov, respectiv 
Axinte și Tureanu, iar în cel 
de al doilea Branda (2) Kostka 
și Koj'nek, pentru oaspeți, Tu
reanu, Costea și Axinte pentru 
reprezentativa română.

mon- 
mai

Carol GRUIA-coresp. județean

„TURNEUL CELOR 6 NAȚIUNI U

(Urmare din pag. 1)

nimic nu mai poate periclita 
victoria formației bulgare, ita
lienii, foarte ambițioși, au reu
șit o spectaculoasă egalare.

AUSTRIA _ ITALIA 8—2. 
Neașteptată revenire a austri
ecilor. După 0—10 din ziua pre
cedentă, ei înving echipa care 
reușise să țină în salt forma
ția Bulgariei,' una din preten
dentele Ia primul loc.

DUMINICA

• UNGARIA — ELVEȚIA 4—3. 
Surpriză de proporții. Tinerii 
jucători maghiari au evoluat 
cu o mare ambiție, executînd 
un presing extraordinar tot 
timpul. Elvețienii ne-au apărut 
puțin derutați.

ROMÂNIA — BULGARIA
7—3. După o repriză nesigură, 
în. care au fost conduși, juniorii 
români au pus stăpînire pe 
joc, dominînd în mod copios, 
dar păcătuind prin prea multe 
acțiuni individuale. De notat 
totuși excelenta 
Cazacu, autorul 
cinci goluri.

De 
prestație a lui 
unui record de

REZULTATE TEHNICE :
SÎMBĂTA : Elveția — Austria 10-0 (3-0, 3-0, 4-0),__

Braun (2), Ludi (2), Durst (2), Bauer, Graf, Guex și Sagesser, au
au marcat :

... ... - ... ------- . -----.-------,------.------ , — condus :
Gheorghi Noncev (Bulgaria) șl Lass Io Schell (Ungaria) ; România - 
Ungaria 7—6 (4—1, 3—2, 0—3), au marcqt : Hâlăucâ (3), Nagy, Daniel, 
Grâdinaru și lucaci — România, Kiss (2), L. Rajcsanyi (2), Terjelr, Le- 

și Willy Berchten 
înscris : Colii (2), 
Bulgaria, au arbi-

gendi — Ungaria, au condus : Josef Hofer (Austria) 
(Elveția) ; Italia — Bulgaria 4—4 (0-0, 2—2, 2—2), au 
Da Bian (2) — Italia, Kanev (2), Zarev ți Kravțev — 
trat : F. Gubernu și Atila Balint — România,

DUMINICA : Austria - Italia 8-2 (3-1, 3-0, 2-1), 
rak (2), Koren, Kekejs, Partinec, Melter Urban, 
Insam ți Colii ....... - -- __ T. ________
Balint (România) : Ungaria — Elveția 4—3 (1—2, 0-0, 3—1), au marcat : 
Legendi (2), Farkas, Balint — Ungaria, Guex, Hart, Schaerer — Elveția, 
au arbitrat : FI. Gubernu ți G. Alaimo (Italia) ; România — Bulgaria 
7-3 (0—1, 3-0, 4—2). Au marcat : Cazacu (5), Hâlâucâ și B. Nagy,
pentru învingători, Traikov, Motleanski ți Krstev, pentru învinși, au arbi
trat : Hofer (Austria) și Schell (Ungaria).

au marcat : Dvo- 
Csap — Austria, 

Italia, au arbitrat : Willy Berchten (Elveția) și A.

Azi este zi de pauza, meciurile continuă mîine.

Turneul de polo din Capitală

ULTIMUL TEST AL „OLIMPICILOR"
IN ACEST AN

i Tncepind de vineri după-a- 
Imiază, in piscina acoperită de 
la Floreasca se desfășoară par
tidele unui turneu de polo or
ganizat de federația de specia
litate cu scopul de a oferi lo
tului olimpic o nouă testare a 
stadiului atins după ultima eta
pă de pregătire din acest an. 
Componenții lotului lărgit au 
fost împărțiți în două formații, 
prima fiind, de fapt, echipa na- 

. o 
care 

de

țională, iar cea de a doua 
selecționată a speranțelor, i 
eyoluează sub denumirea 
Lotul B.

Drept adversare au fost 
se campioana țării 
București — firește, fără 
loiștii din lot, precum și o com
binată a divizionarelor A, Pro
gresul și C.N.U.

• De la bun început trebuie 
să precizăm că, purtind un ca
racter de pregătire în condiții 
de joc ale olimpicilor, turneul nu 
a atins valențe tehnice deose
bite, antrenorii Paul Niculescu 
și Analol Grințescu fiind preo
cupați în special de găsirea 
unor formule optime și de în
cercare a unor tactici noi. în 
general, lotul A s-a descurcat 
bine, apărîndu-se atent și rea- 
lizînd o mare parte a golurilor 
din contraatacuri (unde a ex- 
co'at tinărui Claudiu Rusu) și 
subordonîndu-și jocul coordo
natorului Cornel Rusu. Lotul A 
a realizat următoarele rezulta
te : 12—1 (2—0, 4—1, 3—0, 3—0), 
cu Rapid, 8—3 (2—1, 0—1, 1—1, 
5—0) cu Lotul
3—0, 3—0, 1—1) cu Combinata 
Progresul-C.N.U.

ale-
Rapid 

po-

B, 8—1 (1—0,

Echipa se-

LARISA LATiNINA DESPRE NADIA COMANECI I ATLETELE ROMÂNCE
MOSCOVA, 28 (Agerprcs). — 

Comentind rezultatele anchetei 
agenției „TASS“ pentru desem
narea celor mai bune sportive 
din lume ale anului 1975, fosta 
campioană olimpică Larisa La- 
tinina a declarat despre gim
nasta româncă Nadia Comă- 
neci, clasată pe locul 3, urmă
toarele : „Nadia Comăneci este 
cea mai tinără campioană eu
ropeană din Istoria gimnasticii 
sportive și, din cite știu, cea 
mai tînără laureată a anchete-

lor agenției „TASS“. încă de 
Ia virsta de zece ani, Nadia 
Comăneci s-a remarcat prin 
calități deosebite la individual 
compus, iar aparatul în care ex
celează sint paralelele. Cred 
că Nadia Comăneci are in față 
un viitor frumos în sportul de 
marc performantă și, Ia Jocu
rile Olimnice de Ia Montreal 
va fi, desigur, una din princi
palele concurente ale gimnas
telor sovietice".

PE
-A

IN
LOCUL 5
EUROPA

28 (Agerprcs), în

NOI STARTURI INTERNAȚIONALE

PENTRU TENISMANII NOȘTRI
Din primele zile ale lui 

1976 fruntașii tenisului nostru 
se vor afla din nou în între
cere. Cel mai important start 
este desigur, cel de la Bra
șov, unde 
rilor 
cuitul 
Vor fi prezenți tenismani din 
U.R.S.S., Ungaria, Bulgaria, 
Cehoslovacia, Polonia, R.D. Ger
mană și România, Țara noas
tră este reprezentată de jucă
tori din loturile naționale, în 
frunte cu actualul campion, 
Tonia Ovici. Se va juca de la 
5 la 11 ianuarie. Reamintim 
că turneele „indoor" din noua 
competiție europeană vor con
tinua cu cel de la Timișoara 
(11—17 ianuarie), trecînd apoi, 
în etapa următoare, la Beret- 
youjfalu și Budapesta (Ungaria),

în sala sportu- 
se inaugurează Cir- 

internațional de iarnă.

CATANZARO - RAPID 
BUCUREȘTI 2-1 (1-0)

Echipa Rapid București și-a 
început ieri turneul pe oare îl 
întreprinde în Italia. Fotbaliștii 
bucureșteni au întilnit la Catan
zaro formația locală cu același 
nume care activează în divizia 
secundă. La capătul unui joc 
plăcut, gazdele au învins cu 
2—1 (1-1).

Au marcat : Ranieri (min. 28) 
și Improta (min. 73), respectiv 
Marin Stelian min. 39).

Plsen și Brno (Cehoslovacia), 
Moscova și Varșovia.

La șfîrșitul săptămînii viitoa
re urmează să plece în S.U.A. 
cele mai bune jucătoare ale 
noastre — Virginia Ruzici, Ma
riana Simionescu și Florența 
Mihai — pentru a participa la 
tradiționalul Circuit „indoor" 
feminin. Tot dincolo de Ocean 
va evolua și Toma Ovici, din 
a doua jumătate a lunii ianu
arie, participînd la Circuitul 
american masculin.

în ianuarie își reia activi
tatea și primul tenisman al ță
rii, maestrul emerit al spor
tului Ilie Năstase. El se nu
mără printre invitații marelui 
turneu pe teren acoperit de la 
Philadelphia, care începe la 26 
ianuarie. Apoi, Năstase urmează 
să înceapă seria de meciuri 
pentru „Cupa Avis", 
waii, prim adversar 
australianul John Alexander, la 
8 februarie.

PARIS, 
clasamentul european al ziaru
lui parizian „L’Equipe", echipa 
feminină de atletism a Româ
niei ocupă locul 5 după for
mațiile R.D. Germane, U.R.S.S., 
R. F. Germania și Poloniei. E- 
chipa României se află clasată 
înaintea echipelor Bulgariei, 
Angliei, Ungariei, Finlandei, Ce
hoslovaciei, Franței etc. In cla
samentele pe probe, două at
lete românce — Mariana Su
man (800 m) cu 1:59,7 și Argen
tina Menis (disc) cu 67,88 m, 
figurează pe locul 2 în lume. O 
altă atletă din România, Nata
lia Andrei, ocupă locul 4 din 
lume în proba de 3 000 m, cu 
timpul de 8:54,2.

SESIUNEA ACADEMIEI
OLIMPICE

meciuri 
în Ha-
fiindu-1

ATENA, (Agerprcs). — A 
16-a Sesiune anuală a Acade
miei olimpice internaționale iși 
va. ține lucrările, între 22 iu
nie și 15 iulie 1976, la sediul 
său din Olympia. Pe ordinea 
de zi vor fi înscrise două teme 
principale : „Mișcarea olimpică 
internațională" și „Noua gene
rație și olimpismul".

Fiecare Comitet olimpic na
țional va putea desemna cinci 
participanți, în vîrstă pînă la 
36 de ani, care nu au luat 
parte la sesiunile precedente.

ECHIPA IJIÎASIJIIIIBUCURESTI IN HNA1A IIIIINUII UI
DE HANDBAL DE EA BERLIN

In cadrul tradiționalului tur- 
neu-fulger care se dispută de 
Anul Nou în capitala R. D. 
Germane, o selecționată a ora
șului București a cîștigat grupa 
preliminară, calificîndu-se în

P£ GHEAȚĂ Șl PE ZĂPADĂ
SCHI

Krasnogorsk, proba de 
revenit lui N. Bajukov 

de 
F.

finală, unde va întîlni repre
zentativa orașului Berlin. Iată 
rezultatele : grupa A : Berlin 
— Goteborg 17—16, Gbteborg — 
Praga 17—14, 
17^-6 ; grupa 
Leipzig 17—13, 
towice 21—15, 
wice 11—10.

Berlin — Praga 
B : București — 
București — Ka- 
Leipzig — Kato-

cundă, 
riență, 
binatei, cu 4—7 (0—2, 2—2, 1—2, 
1—1), remizînd cu campioana 
tării : 3—3 (0—2, 1—0, 1—1,
1—0). De notat, însă, că jucăto
rii feroviari s-au aliniat la 
startul acestui turneu după o 
perioadă de întrerupere a pre
gătirilor specifice, ei partici
pînd efectiv din dorința de a 
oferi o mină de ajutor „olimpi
cilor". Notînd și ultimul rezul
tat, Combinata — Rapid 10—4 
(1—2, 3—1, 3—0, 3—1), vom în
cheia prezentînd programul de 
astăzi (cu începere de la ora 
17,30) : Lotul B — Combinata 
Progresul-C.N.U. și Lotul A 
— Rapid, (al. h.).

evident lipsită de cxpe- 
a pierdut in fața Com-

• La 
30 km a 
cu 1 h 34:08,0, urmat 
veliev 1 h 34:48,2 și 
șev 1 h 35:32,4.

• Proba feminină 
uriaș de la Ebnat-Kappel (El
veția) a fost cîștigată de Da
nielle Dcbernard (Franța), ur
mată de Hanni Wenzel (Liech
tenstein), Bernadette Zurbrig
gen (Elveția) și Jaqueline 
Rouvier (franța).

• Concursul de sărituri de 
la St. Moritz a revenit, sur
prinzător, schiorului austriac 
Rupper Gurtler cu 248,7 p, ur
mat de favoritul probei, elve
țianul Walter Steiner — 246,1 p.

HOCHEI

de

S. Sa- 
Sima-

slalom

• în Suedia în etapa inau
gurală a „Cupei Ahearne". Di
namo Moscova — Sodertălje 
5—4 (1—1. 2—1, 2—2), Sparta 
Praga — A.I.K. Stockholm 6—1 
(0—0, 4—1, 2—0), Djurgaarden 
— Hammarby 5—4 (1—2, 1—0, 
3—2).

• în Finlanda se dispută 
campionatul mondial rezervat 
selecționatelor de tineret. La

AG£7V£L4 SAPTAMINII
29—31.XII HOCHEI

29.XII—4.1 TENIS

3o.xn
3O.Xn—6.1

FOTBAL 
SCHI

31.XII ATLETISM

3.1 SCHI

3— 10.1
4— 5.1

HANDBAL 
SCHI

la DavosContinuă „Cupa Spengler"
(Elveția).
Campionatele Australiei, la
ne.
Italia — Grecia (amical).
„Turneul celor 4 trambuline11. 
Oberstdorf. Garmisch Partenkirchen. 
(R.F.G.), Innsbruck șl Bischofshofen 
(Austria).
Crosul „San Silvestro" de la Sao 
Paulo (Brazilia).
..Cupa Mondială" (!) — coborîre. la 
Pfronten (R.F.G.).
..Cupa Mării Baltice" (m). în Suedia. 
„Cupa Europei" (fi probe alpine, 
la Vysoke Ta try (Cehoslovacia).
..Cupa Mondială" (m). probe alpine, 
la Garmisch Partenkirchen (R.F.G.).

Melbour-

la Roma.
la

Turku : Canada — Finlanda 
4—1 (1—1, 2—0 1—0) ; la Tam
pere : U.R.S.S. — Cehoslovacia 
3—2 (0—2, 2—0, 1—0).

• Turneul internațional 
la Colorado Springs : S.U.A.
Cehoslovacia tineret 7—4 (1—0, 
3—1, 3—3).

• în „Cupa Spengler" : El
veția — Norvegia 5—2 (0—2, 
3—0, 2—0).

de RALIULUI MONTE CARLO

PATINAJ

• La Inzell, Silvya Burka a 
stabilit un nou record al Ca
nadei în proba de 3 000 m cu 
4:49,91. La 1 000 m bărbați a 
cîștigat Olavi Koppae (Finlan- 

feminin 
(Canada) 

bărbați —

mda) 1:22,74 ; 1 000
.— Cathy Priestner 
1:34,31; 3 000 m
Joop Pasman (Olanda) 4:26,50 ;
500 m masculin — H. Lichtens
tein (R.F.G.) 40,62 sec.

Cea de a 44-a ediție a „Raliu
lui Monte Carlo", prima 
a campionatului mondial, 
desfășura între 17 și 24 
rie 1976.

La 17 ianuarie, din nouă 
Almeria. Copenhaga, 
pe Main, Lisabona, 
Paris, Roma. Salonic si Varșo
via se va da startul în parcursul 
de concentrare care măso-a- ' 
ră circa 2 000 km. UrmăfbârfJ^ 
etapă, parcursul comun, se “ 
desfășura în zilele de 20 si 21 
ianuarie pe traseul Monaco — 
Gap — Vals — Les Bains — 
Digne — Monte Carlo (1 700 km). 
Primele 60 de echipaje clasate 
vor lua startul, la 22 ianuarie, 
în proba complementară în ju
rul orașului Monte Carlo (780 
km), ale cărei rezultate vor de
semna pe cîștigătorul cursei.

probă 
se va 
ianua-

__ orașe: 
Frankfurt

Londra,

PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT
ATLETISM • în vizită în Etio

pia, atleți sovietici au participat 
la un concurs la Addis Abeba : 
înălțime — Kozlov 2,15 m ; 800 m 
— Atrav Basab (Etiopia) 1:52,8.

AUTO • Pentru a 6-a oară, pi
lotul A. J. Foyt cucerește titlul de 
campion al S.U.A., urmat 
Johnny Rutherford și 
Unser.

BASCHET • Turneul de 
drid s-a încheiat : 1. Real 
6 p, 2. Palmeiras Sao Paulo 5 p,
3. Universitatea din Arizona 4 p,
4. Estudiantes Monteverde 3 p. Ul
timele rezultate : Real — Arizona 
120—95 (55—44) și Palmeiras —
Estudiantes 87—78 (41—38).

BOX • La Reggio Emilia, cat. 
semigrea : Mate Parlov b.p. (8 re
prize) Onelio Grando (Italia) și 
intenționează să atace titlul mon
dial deținut de englezul John 
Conteh • La 10 ianuarie, la Las 
Vegas, reintră Ken Norton contra 
Pedro Lovell (Argentina). în oaz 
de victorie, Norton îl va întîlni, 
în martie, pe Cassius Clay.

CICLISM • Ultima cursă de cic- 
locros a anului la Binago (Italia), 
a revenit belgianului Roger de 
Vlaeminck (22 km în 1 h 00,20). • 
Marele premiu al orașului Dort
mund (semifond pe 35,25 și 20

km) a fost cîștigat de vest- ger
manul Dieter Kemper.

de 
Bobby

la Ma-
Madrid

FOTBAL * In campionatul 
englez, după 23 de etape, con
duc : Liverpool, Derby County și 
Manchester United cu 32 p. Re
zultate : 
ter City 
Villa 2—0 
Burnley 
Rangers 
4—0 ; -
1:—1 ; inc..________ _____________
Coventry — Tottenham 
Birmingham — Stoke 1—1 ; 
Ham United — Ipswich

Liverpool — Manches- 
1—0 ; Derby — Aston 

; Manchester United —
1— o ; Arsenal — Q. P.
2— 0 ; Leeds — Leicester ' 

Norwich — Wolverhampton
Newcastle — Sheffield 1—1 ;

2—2 ; 
West

1—2.

în tradi-
— S.U.A.
6—3. 6—3,

TENIS • La Sydney, 
ționalul meci Australia 
2—0 (Roche — Pasarell 
6—7, 6—1 ; Newcombe — Smith
4—6. 6—4. 6—4) o In turneul de la 
Melbourne : Ball —Reid 6—2, 7—6.
6— 2. Ruffels — Vattuone 6—1. 6—4,
7— 5 ; la feminin : Evonne Goola- 
gong — Lotte Stenberg 6—3. 6—0 ■ 
La Miami Beach (Florida), in tu~- 
neul dc juniori ..Orange Bow'“ 
s-au calificat pentru sferturile de 
finală : Vasselin (Franța). L. Gott- ' 
tried (S.U.A.). Elter (R.F.G.ț, 
Winitsky (S.U.A). Kaelquist (Sue
dia) • La Buenos Aires, in semi
finala zonei sud-amerlcane a Cupel, 
Davis : Argentina — Brazilia 3—O.j
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