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MESAJUL
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, 

secretarul general al Partidului Comunist Român, 

președintele Republicii Socialiste România, 

adresat întregului nostru popor, cu prilejul 
Anului Nou, la posturile de radio și televiziune

Intrlnd In noul an, sportivii țării, antrenorii și tehnicienii, f
■ f . . I
■ $ activiștii mișcării sportive, se angajeaza sa muncească
11 f

g la nivelul exigențelor dezvoltării actuale și In perspectivă I 
|1 1
1 g a societății noastre, In spiritul ordinei și disciplinei depline, ? 
ii 1
I | pentru ca 1376, anul Jocurilor Olimpice, să aducă noi succese | 

g 1If de prestigiu mișcării noastre sportive pe plan mondial.
I
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| GÎNDUBI ȘI ANGAJAMENTE
I PENTRU NOUL AN
I SUCCESELE OBLIGĂ

1 1975 reprezintă pentru clubul
sportiv Dinamo București anul 
unor importante realizări atît 

Ipe plan intern, cit și pe plan 
internațional ; 28 de medalii
cucerite la campionatele mon- 

Idiale și europene ; 48 titluri
de campioni balcanici ; 70 noi 
recorduri naționale ; 157 titluri 
de campioni ai României. Toate 

I aceste succese constituie o con
firmare a valorii sportivilor di- 
namoviști, a cadrelor sale teh- 

Inice, dar în același timp obli
gații pentru viitor.

Sintem convinși — pe baza 
I aportului substanțial adus de 

sportivii clubului nostru la pre
cedentele ediții ale J.O. — că 
ei se vor număra la Montreal 

Idin nou printre laureați, con
tribuind astfel la îndeplinirea 
angajamentului luat de club, de 

I mărire substanțială a aportului 
la cîștigarea cit mai multor 
medalii. Desigur, nu va fi ușor 
dar, cunoscînd capacitatea de 

Imobilizare și dăruire a sporti
vilor dinamoviști, competența 
celor ce-i pregătesc, credem că 

Ivom trăi din nou clipele bucu
riei încununării eforturilor 
depuse.

IAnul olimpic 1976 obligă clu
bul nostru la desfășurarea unei 
activități de calitate în proce

sul instruct! v-educativ, funda- 
Imentat pe ultimele cuceriri ale 

științei in domeniul educației 
fizice și sportului. în acest fel 

Ivom răspunde prin fapte indi
cațiilor cuprinse în Mesajul 
adresat de tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU participanților la 

I Conferința pe țară a mișcării 
| sportive.

I Colonel L1ȚĂ COSMA
președintele clubului sportiv 

DINAMO

HOTĂRÎRE FERMĂ
Puternic mobilizați de isto

ricele documente ale Congre
sului al XI-lea al P.C.R., de 
Mesajul tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU adresat Conferin
ței pe țară a mișcării sportive, 
sportivii clubului Steaua s-au 
aflat în anul 1975 în primele 
rînduri ale întrecerii pentru 
realizarea performanțelor, îm
bogățind palmaresul clubului și 
al mișcării noastre sportive cu 
rezultate de valoare. Așa de 
pildă, 32 de sportivi militari au 
cucerit medalii la diferite cam
pionate mondiale (față de 16 în 
1974), 7 sportivi la campionate 
continentale (față de 6 în 1974), 
23 s-au dovedit a fi cei mai 
buni din Balcani (față de 15 în 
1974), peste 130 au devenit cam
pioni ai României, peste 50 au 
stabilit noi recorduri naționale.

în noul an, gîndurile noas
tre se îndreaptă pline de spe
ranță și încredere către Jocu
rile Olimpice de la Montreal. 
Un număr de 124 de sportivi și 
16 antrenori ai clubului nos
tru sînt în vederea loturilor 
olimpice românești, și ne ocu
păm intens de pregătirea lor.

Biroul clubului sportiv al ar
matei Steaua, comitetul de par
tid, toți sportivii și antrenorii, 
în frunte cu comuniștii, sînt 
ferm hotărîți să muncească cu 
abnegație la antrenamente, să 
dea întreaga măsură a valorii 
lor în cea mai importantă în
trecere sportivă a lumii, să 
contribuie la dobîndirea a noi 
și strălucitoare succese care 
să ducă la o nouă și puternică 
afirmare a României socialiste 
și în domeniul sportului.

Colonel GH. DRAGĂNESCU 
președintele clubului sportiv al 

armatei STEAUA

In pag. a 2-a, un grupaj de gînduri și angajamente pentru 1976 ale 
unor sportivi fruntași și activiști sportivi.

Dragi tovarăși și prieteni,
Cetățeni ai Republicii Socialiste România»
încheiem activitatea anului 1975 și, totodată, 

a cincinalului 1971—1975, cu remarcabile reali
zări în dezvoltarea economico-socială a patriei, 
în ridicarea bunăstării materiale și spirituale a 
întregului nostru popor. Și în acest an industria 
socialistă a continuat să se dezvolte în ritm 
înalt. A crescut, de asemenea, producția agri
colă, s-au realizat mari progrese în toate sec
toarele de activitate economică. Au înregistrat 
un nou și puternic avînt învățămintul, știința, 
cultura — factori determinant ai mersului 
înainte ai societății socialiste.

Cincinalul 1971—1975 se caracterizează prin 
dezvoltarea impetuoasă a forțelor de producție 
pe întreg teritoriul tării, prin creșterea puter
nică a bogăției naționale, a avuției întregului 
nostru popor. S-au perfecționat relațiile de pro
ducție și sociale, s-a ridicat pe o treaptă nouă 
democrația socialistă, s-a creat cadrul tot mai 
adecvat pentru participarea maselor largi de 
oameni ai muncii la conducerea vieții econo- 
mico-sociale, la făurirea conștientă a propriului 
viitor. Ca rezultat al strălucitelor realizări, con
cretizate sintetic în creșterea venitului național 
cu peste 70 la sută, s-au îndeplinit în între
gime prevederile cincinalului cu privire la ri
dicarea nivelului de trai material și spiritual 
al tuturor oamenilor muncii.

Trebuie să subliniez totodată că în acest cin
cinal, inclusiv în anul 1975, a fost necesar să 
facem față unor greutăți — cum au fost inun
dațiile, seceta — să învingem o serie de lip
suri și deficiențe manifestate în unele sectoare 
de activitate, să depășim unele influențe ale 
fenomenelor de criză ce domină lumea capita
listă și care s-au răsfrînt într-o anumită mă
sură și asupra economiei tării noastre, ca de 
altfel asupra întregii economii mondiale.

Cu toate acestea, înfăptuind neabătut poli
tica internă și externă a partidului nostru co
munist — forța conducătoare a întregii socie
tăți — poporul român a mers ferm înainte pe 
calea edificării societății socialiste multilateral 
dezvoltate. Se cuvine să subliniem și cu acest 
prilej că toate victoriile obținute în înflorirea 
patriei sînt rodul muncii eroice a clasei munci
toare, a țărănimii și intelectualității, a tuturor 
oamenilor muncii, fără deosebire de naționali
tate, a întregului nostru popor care, în strînsă 
unitate, își făurește viitorul liber și indepen
dent, viitorul socialist și comunist.

Este pentru noi un motiv de adîncă satisfao-

fie și mîndrie patriotică să relevăm, in această I 
zi, cînd sărbătorim cea de-a 28-a aniversare a I 
proclamării Republicii — moment memorabil 
în întreaga istorie a patriei, în seculara luptă I 
a poporului pentru o viață mai bună — că in- I 
treaga noastră națiune socialistă urmează cu ■ 
încredere nețărmurită partidul comunist, înfăp- . 
tuiește cu elan și abnegație programul său de g 
edificare pe pămîntul României a celei mai * 
drepte și mai umane orinduiri sociale.

La sfirșitul acestui an, pentru realizarea | 
înainte de termen a cincinalului, pentru toate 
mărețele înfăptuiri în opera de construcție so- | 
cialistă, în numele Comitetului Central al par- I 
tidului, Consiliului de Stat și guvernului, pre- 1 
cum și aJ meu personal, adresez cele mai calde g 
felicitări eroicei noastre clase muncitoare, tă- I 
rănimii, intelectualității, întregului popor, tu- I 
turor organelor de partid și de stat, comuniș
tilor și, totodată, cele mai vii urări de noi suc- 1 
cese in activitatea lor viitoare.

Stimați tovarăși,
Vom inaugura peste puțin timp anul 1976, I 

primul an al celui de al șaselea cincinal care, ■ 
prin prevederile sale, asigură înfăptuirea isto- . 
ricelor hotărîri ale Congresului al XI-lea, ridi- I 
carea patriei noastre socialiste pe noi trepte de 4 
progres și civilizație. Așa cum am menționat 
și la Marea Adunare Națională, dispunem de 
tot ce este necesar din punct de vedere mate
rial și uman pentru realizarea cu succes a pla
nului pe primul an al cincinalului.

Intrînd într-o nouă etapă a dezvoltării pa
triei, se impune să acționăm cu toată energia 
pentru înfăptuirea neabătută a hotărîrilor Con- i 
greșului al XI-lea, pentru afirmarea plenară a | 
revoluției tehnico-științifice în toate domeniile ’ 
vieții economico-sociale, pentru ridicarea nive- a 
lului tehnic și calitativ al producției, creșterea | 
productivității muncii și reducerea continuă a I 
cheltuielilor materiale. Mai mult ca oricînd 
trebuie să acționăm pentru unirea eforturilor | 
tuturor oamenilor muncii în îndeplinirea sarci- j 
nilor de plan, să întărim ordinea și disciplina, 
să perfecționăm necontenit conducerea și plani- | 
ficarea economiei, să dezvoltăm democrația so- I 
cialistă, asigurînd participarea activă a întregu- » 
lui popor Ia conducerea conștientă a tării, la , 
realizarea mărețului Program al partidului de I 
edificare, a societății socialiste multilateral dez- | 
voltate și înaintare a României spre comunism.

„Turneul celor 6 națiuni44 la hochei juniori

REPREZENTATIVA ROMÂNIEI
A CÎȘTIGAT, NEÎNVINSĂ, TROFEUL

Cea de a Vl-a ediție a 
„Turneului celor 6 națiuni" la 
hochei, competiție rezervată 
selecționatelor de juniori și 
care se organizează în fiecare 
sezon la cumpăna dintre ani 
(a început în 1975’ și s-a ter
minat în 1976) s-a încheiat, ca 
și la ediția trecută, cu victo
ria reprezentativei țării noastre 
(antrenori : Mihai Flamaropol 
și Al. Kalamar, medic Anton 
Biro), neînvinsă după 5 etape. 
Victoria tinerilor hocheiști ro

mâni a fost în acest fel mai 
categorică decît se aștepta, ea 
consfințind superioritatea echi
pei noastre pe plan fizic, teh
nic și tactic. îndeosebi sub a- 
cest ultim aspect, juniorii ro
mâni s-au arătat superiori ad
versarilor lor, organizînd atacu
rile cu mai multă inventivi
tate.

Călin ANTONESCU

(Continuare in pag. a 7-a)

(Continuare in pag. a S-a)
Fază din meciul Bulgaria — Italia, care a inaugurat activitatea 
competitionaid pe patinoarul artificial din Ploiești. Jocul a furnizat 
O confruntare echilibrată Foto ; Ion TANASESCII



Magazinele de închiriat echipament și materiale sportive

PRIMUL POPAS ÎN DRUM 
SPRE LOCURILE DE A GREMENT

DIN ZONELE MONTANE

GÎNDURI Șl ANGAJAMENTE 

PENTRU NOUL AN
în această perioadă, în va

canță sau la sfîrșit de săptă- 
mînă, tot mai numeroși sînt 
cetățenii care doresc să-și pe
treacă o parte din timpul liber 
în reconfortantul decor mon
tan. fie practicînd diverse spor
turi de iarnă, fie drumetind pe 
cărările munților. Dar, firesc, 
mai cu seamă în sezonul de 
iarnă, se impune pentru orice 
turist existenta unui echipa
ment adecvat. Ce se întîmplă, 
însă, dacă nu dispui de acest 
echipament ?

O formă avantajoasă din toa
te punctele de vedere o oferă 
serviciile magazinelor de închi
riat obiecte, o pondere însem
nată avind-o materialele și e- 
chipamentul sportiv.

Cum răspund aceste centre 
la solicitările cetățenilor ? Sint 
ele bine aprovizionate ? Cit 
timp se consumă pentru înde
plinirea formalităților ? — iată 
doar cîteva din întrebările la 
care am căutat răspuns vizi
tând cîteva asemenea unități 
din Capitală, Brașov și Su
ceava.

Aprovizionare bună, 

dar și regretabile

absențe
în primul rînd, trebuie să 

facem precizarea că aceste ma
gazine răspund, în ultima vre
me, unor solicitări mereu cres- 
eînde, tot mai multi fiind a- 
ceia care beneficiază de avan
tajele oferite : materiale și e- 
chipament de bună calitate, la 
prețuri foarte accesibile. în al 
doilea rînd, remarcăm faptul 
că numărul acestora a crescut, 
în Capitală, spre exemplu, e- 
xistînd în prezent unități de 
închiriat obiecte și în noile 
cartiere, nu numai în zona cen
trală.

în ceea ce privește sorti
mentul pus la dispoziția cetă
țenilor, acesta poate satisface 
cerințele, centrele fiind bine 
aprovizionate cu schiuri, sănii, 
patine, bocanci de schi și de 
munte, hanorace, corturi, apa
rate» foto etc.

în Capitală, la centrul de la 
stadionul Republicii, există, bu
năoară, peste 250 perechi de 
schiuri, 800 perechi de bocanci, 
350 de hanorace ; la „Vacanta" 
(str. Gabroveni), responsabila 
magazinului, Tatiana Bradu, 
ne-a informat că are întreg 
sortimentul de schiuri, pentru 
toate vîrstele ; la magazinul de 
pe Bd. Dinicu Golescu pot 
fi serviți zilnic, după cum ne 
spunea Elena Anghel, peste 100 
de cetățeni, unitatea fiind, în 
general, bine aprovizionată 
(constatăm, totuși, că lipsesc 
anumite mărimi la pantaloni și 
hanorace, datorită faptului că 
depozitul nu a onorat nume
roasele comenzi efectuate), tot 
aici existînd și un specialist 
care execută diverse lucrări de 
întreținere.

Constatări asemănătoare și in 
județul Suceava. Iată relatarea 
corespondentului nostru M. AN- 
DRICI : „Aici, cele mai multe 
dintre unitățile de închiriat ma
teriale și echipament sportiv se 
află în apropierea bazelor spor
tive, cum este cazul la Sucea
va, Rădăuți și Vatra Dorneî. 
La Cîmpulung Moldovenesc, Ia 
complexul turistic al tineretu
lui funcționează — după cum 
ne-a spus Ștefan Buzilă, vice
președintele B.T.T. — un centru 
care pune Ia dispoziția celor 
interesați schiuri, săniuțe, bo
canci, pantaloni etc“.

La Brașov, în schimb, uni
tatea nr. 9 de pe str. 7 No
iembrie, aparținînd cooperativei 
„Metalica", care își desfășoară 
activitatea într-un supărător 
anonimat, nu dispune de ar
ticole sportive dintre cele mai 
căutate. „Schiuri ? Nu avem 
de cîțiva ani ! Săniuțe, Ia fel!" 
— ne spune șeful unității, Mir
cea Mihaicea. Pentru schiuri 
am fost îndrumați la... Pre
deal ! 1

obiectului dorit. După regle
mentări elaborate cu mai mult 
de zece ani în urmă, cetățea
nul are de parcurs un drum 
care îi răpește foarte mult 
timp ; prezentarea la magazin 
pentru procurarea unui for
mular tip, întoarcerea la uni
tatea de care aparține pentru 
a fi semnat de conducere, re
venirea la magazin pentru com
pletarea celorlalte acte. „O ca
le greoaie, care obligă solicitan
tul Ia multă alergătură" — 
după cum ne spunea Elena To- 
mici, care a lucrat multi ani 
ca responsabilă a centrului din 
Pasajul Victoria. Se poate și 
altfel ? Credem că da : „La noi 
— ne declara Elena Anghel, 
responsabilă la unitatea de pe 
Bd. Dinicu Golescu — for
malitățile de închiriere nu sînt 
complicate. De pildă, studenții 
își pot procura echipamentul 
numai pe baza legitimației, vi
zată pe anul în curs și a bu
letinului". Ceea ce explică și 
marele număr de solicitări din 
rîndul studenților. „Pentru 
grupurile organizate — ne-a 
spus Dragoș Ionescu, responsa
bilul centrului aflat la stadio
nul Republicii — se încheie un 
singur contract".

Din nou, la Brașov, la ace
lași magazin. Cu toate că nu 
există, întrebăm ce ar fi tre
buit să facem, dacă, aflați pen
tru cîteva zile în localitate, am 
fi dorit să închifiem. totuși, 
niște schiuri. Ni s-a răspuns 
că trebuie să aducem o adresă 
de la întreprindere și viză de 
Brașov pe buletinul de identi
tate !. „Deși instrucțiunile pre
văd ca articolele să se elibe
reze doar pe baza buletinului, 
noi avem multe litigii, așa că 
mai bine cerem adeverință sau 
contravaloarea obiectelor so
licitate ! “ Așadar, la Brașov 
ești obligat, vrei nu vrei, să 
aduci schiurile de acasă...

Bunuri ale tuturor

Un drum sinuos
O problemă importantă o 

constituie și îndeplinirea for
malităților necesare închirierii

Sportul

Am stat de vorbă cu mai 
mulți tineri, toți fiind mulțu
miți de acest mijloc eficient 
de a-și asigura echipamentul 
adecvat. Doi dintre ei, Flor’n 
Ioniță, elev la Liceul de in
formatică, și Tudor Roșu, de 
la I.A.P.L. Amzei, s-au refe
rit și la grija pe care benefici
arii trebuie să o manifeste 
pentru păstrarea în bune con- 
dițiuni a obiectelor închiriate, 
fapt care ne-a determinat să 
facem o scurtă investigație și 
în acest sens. Majoritatea celor 
care închiriază diverse articole 
le restituie fără deteriorări, 
curate, totul vădind grija față 
de aceste bunuri ale tuturor. 
Totuși, mai există încă unii ce
tățeni care înapoiază pantalo
nii, hanoracele sau puloverele 
murdare, necălcate, bocancii 
plini de noroi, schiurile dete
riorate.

Este, spre exemplu, cazul 
Julietei Kalanka (întreprinde
rea de transporturi auto), A- 
drian Botezan (întreprinderea 
„Autobuzul"), Vasile Frunză 
(I.C.M. 7) — toți din Bucu
rești. De menționat că Vasile 
Frunză se află în „litigiu", 
pentru nerestituirea obiectelor, 
atît cu magazinul din Pasa iul 
Victoria, cît și cu cel din Bd. 
Dinicu Golescu.

★
Raidul-anchetă efectuat prin 

cîteva magazine specializate și 
în închirierea materialelor și e- 
chipamentului sportiv a relie
fat preocupările factorilor de 
resort de a răspunde cît mai 
bine cerințelor, precum și fap
tul că aceste unități reprezintă 
o formă excelentă de prestare 
a serviciilor către populație, 
venind în sprijinul cetățenilor 
(dovadă și numărul mereu cres- 
cînd al solicitanților) dornici 
de mișcare în aer liber. în a- 
celași timp, s-au constatat și 
destule deficiente în domeniul 
aprovizionării, al grijii față de 
bugetul de timp al solicitantu
lui (dar și a acestuia față de 
obiectele închiriate), al popu
larizării etc, ceea ce arată că 
mai există încă multe lucruri 
de făcut în acest domeniu.

Raid-anchetă realizat de: 
Emanuel FÂNTANEANU, Marian 
GHIOLDUȘ, Viorel TONCEANU

Continuăm să publicăm gîndurile și angajamentele sportivilor fruntași, acti
viștilor cluburilor și federațiilor sportive pentru noul an — 1976, anul Jocurilor 
Olimpice și care exprimă hotărîrea unanimă de a reprezenta demn patria în marile 
întreceri, potrivit sarcinilor de cinste și de inaltă răspundere încredințate de 
partid.

„LOTUL OLIMPIC DE BOX GH. LICU: „ÎN 19Î6 SĂ HM
APE PORȚILE DESCBISE PÎNĂ

ÎN... AJUNUL PLECĂRII LA J.O."
Așteptat cu mari speranțe și, de ce să nu 

recunoaștem, cu mari emoții, iată, anul 
Jocurilor Olimpice a sosit. Pentru toți spor
tivii, timpul, drămuit cu atîta grijă, va zbu
ra acum pe nesimțite. Se vor împlini oare 
dorințele noastre pe arenele din Montreal ? 
Răspunsul depinde de modul în care vom 
munci în continuare noi, activiștii sportivi, 
boxerii și antrenorii. Ca președinte al fede
rației de box, mă gîndesc la munca intensă 
pe care o depun pugiliștii și antrenorii lor 
din întreaga țară. Lotul olimpic de box nu 
și-a închis porțile și nu le va închide pînă 
în... ajunul plecării la J.O. Am făcut cu
noscut acest lucru. Trebuie să ne amintim 
că în urmă cu șase ani am avut un campion 
european, Aurel Dumitrescu, apărut în boxul 
nostru, cum s-ar spune, peste noapte. De ce 
nu s-ar putea repeta povestea și în ajunul 
J.O de la Montreal ? Știu că sportivii și 
antrenorii muricesc cu ambiție și seriozitate 
pentru marele eveniment olimpic. Știu că 
multe comisii județene de box, multe secții 
și-au propus și doresc să aibă reprezentanți 
pe ringul de la Montreal. Vor reuși să-și 
atingă țelul numai cei care privesc lucrurile 
cu seriozitate, numai cei care vor reuși să 
se impună în competițiile de selecție. Toc
mai de aceea nu pronunț nici un nume. în 
echipa boxerilor nu va exista nici un „sena
tor de drept". Vor fi prezenți doar cei ce 
și-au făcut din muncă, disciplină și pasiune 
cei mai apropiați aliați în lupta grea pentru 
obținerea marilor performanțe. Lor le vom 
încredința onoarea să reprezinte boxul 
românesc Ia J.O.

GHEORGHE GURIEV 
președintele Federației Române de Box

ILIE OANȚA : „ÎMPREUNĂ CU CEAPURA,

0 MEDALIE LA 2 l.C.“
Maestrul emerit 

al sportului Ilie 
Oanță are planuri 
mari pentru sezo
nul olimpic de ca
notaj 1976 : „După 
cum se știe, am 
un nou coechipier 
în barca de 2 f. c. 
— Petre Ceapura. 
După antrenamen
tele efectuate pe 
apă în ultima pe
rioadă îmi dau 
seama că această 
nouă formulă este 
mai bună și că 
putem aspira, deci, la revenirea în fruntea 
ierarhiei mondiale. împreună cu Petre Cea
pura vizez o medalie olimpică. în plus, cu- 
noscind valoarea adversarilor noștri, vom 
căuta ca in regatele internaționale ce vor 
preceda Olimpiada să ne impunem, dovedind 
tuturor specialiștilor că in proba de 2 f. c. 
românii nu și-au spus ultimul cuvînt. Acum, 
în perioada iernii, muncim fără nici un me
najament, pentru că sîntem conștienți de 
sarcina dificilă pe care ne-am asumat-o".

NOI ÎNȘINE"
Maestrul emerit 

al sportului Gh. 
Licu este tare gră- 

e 
fi-

bit. Vacanța 
scurtă și vrea, 
resc, să profite de 
fiecare clipă 
răgaz. De 
numai un... 
interviu.

— Mulțumit 
sezonul echipei 
prezentative ?

— Nu prea... De- 
sincer să fiu,

de 
aceea 
mini-

de 
re

Și. 
nu sînt chiar așa 
de alarmat. Rezul
tatele n-au fost, 
este drept, bune, 
dar nici pregătirea 
noastră nu era de 
natură să dea roa
de prea bogate. E 
greu să fii mereu 
în formă, timp de 
52 de săptămîni...

— Deci în ’76 
situația va fi alta ?

— Cu siguranță, ca de fiecare dată 
tea marilor dispute, noi, handbaliștii, vom 
ști să ne mobilizăm și să ocupăm unul din 
locurile de onoare ale competițiilor mon
diale.

— Pentru *76 ce pronosticați ?
— Aurul olimpic pentru handbalul mascu

lin, care ne lipsește din „panoplie". Știu că 
nu va fi ușor. Azi în lume sînt cel puțin 5 
selecționate care-și propun, justificat, să cu
cerească laurii olimpici. Dar tot atît de bine 
știu că stă în puterile handbaliștilor 
să cîștige medaliile de aur.

— Ce vă doriți pentru realizarea 
frumos obiectiv ?

— Să putem munci din răsputeri, 
antrenorilornem total în practică cerințele 

și, mai ales, să fim noi înșine.

înain-

români

acestui

să pu

OBLIGAT» DE PE POZIȚIA TITLULUI
MONDIAL

— Alo, Băile Felix, hotelul „Nufărul" ? 
Fiți amabilă, am vrea să vorbim cu scrimera 
Ecaterina Stahl...

— Cu plăcere, vă dau legătura cu surata 
noastră, „Nufărul" mic. Campioana mondia
lă locuiește în camera nr. 5.

— Katy Stahl la telefon, cu cine vorbesc ? 
Ah, bună ziua și la mulți ani ! Mă bucură 
că nu m-ați uitat, mai ales că tare mi-e dor 
de casă. Dar această perioadă de refacere 
și tratament, beneficiind de excelentele pro
prietăți curative ale apelor de la Felix, este 
absolut necesară. Mai ales că anul 1976 în
seamnă pentru mine obligația reprezentării 
la Jocurile Olimpice de pe poziția titlului 
mondial, Ceea ce nu-i deloc ușor. Iată de ce 
îmi doresc pentru noul an, în primul rînd o 
sănătate perfectă. Ca să mă pot gîndi nu
mai la podiumul Montrealului, pentru mine 
și echipa României. Și mai doresc ca fetița 
mea, Gabriela, să... pășească cu dreptul ca 
școlăriță.

PENTRU SUCCESELE ANULUI OLIMPIC
Anul 1975 a fost 

un an rodnic pen
tru oamenii muncii 
din patria noastră. 
Bilanțul său pe 
toate tărimurile 
constituie un mo
tiv de mindrie și 
satisfacție pentru 
cetățenii României 
socialiste. Aseme
nea tuturor sporti
vilor fruntași, lup
tătorii Gheorghe 
Berceanu, Nicu 
Gingă și Cornel 
Vîrtosu au sărbă
torit sosirea Anu
lui Nou împreună 
cu familiile, cu 
aîndul la noi suc
cese la locul de 
muncă și la Jocu
rile Olimpice de la 
Montreal.

Foto :
Dragoș NEAGU



PESTE 30 DE ZILE - START IN CEA DE A Xll-a
EDIȚIE A J.O. DE IARNĂ DE LA INNSBRUCK

vWWWWWWWWWW

I La Innsbruck a început numărătoarea inversă ! După 
trei ani de remarcabile eforturi, de mari investiții 
morale și materiale, de lăudabile strădanii, tirolezii 

au satisfacția de a putea spune cu mîndrie că și-au res
pectat angajamentul luat in momentul neașteptatului „for
fait" al orașului Denver. Pirtiile, stadioanele, trambulinele 
sînt pregătite să prezinte sutelor de mii de spectatori, deo
potrivă, iscusința și truda celor ce le-au făurit, ca și parada 
de virtute sportivă și de măiestrie a așilor gheții și zăpezii. 

Un capitol de muncă grea, în cea moi mare parte ano
nimă, s-a încheiat cu un succes lăudabil pentru organi
zatori. Peste 30 de zile gongul inaugural al celei de a Xll-a 
ediții a J. O. de iarnă va răsuna... Atunci, va fi rîndul mari
lor sportivi să-și treacă examenul. Unde ? Cînd ? Cum ? lată 
cîteva întrebări la care încercăm să răspundem în această 
pagină dedicată marii competiții olimpice de iarnă dintre 
4 și 15 februarie.

FACEȚI CUNOȘTINȚĂ CU GAZDA•> ÎNTRECERILOR

R U C

orașului 
un pod.

Innsbruck re- 
Un pod peste

Stema 
prezintă 
rîul Inn. De altfel, ișa se și 
explică numele acestui atît de 
pitoresc oraș care este și ca
pitala Tirolului. Emblema, cu 
cele cinci cercuri olimpice su
prapuse, care a fost și emble
ma J.O. din 1964, constituie și 
acum, ca și atunci, simbolul 
legăturilor permanente dintre 
popoare, al prieteniei și înțe
legerii dintre ele, fiind o re
prezentare grafică atractivă a 
idealurilor olimpice, ce vor stă- 
pini tumultul întrecerilor din
tre 4 și 15 februarie de pe va
lea Innului.

Ca de regula, turneul de hochei se 
va desfășură pe douâ grupe valorice. 
Meciurile de baraj pentru departa
jarea celor 12 echipe ce și-au anun
țat participarea vor avea loc în zilele 
de 2 și 3 februarie, lata programul : 
2 FEBRUARIE: Polonia — România,

Cele mai multe din instalați
ile construite pentru ediția o- 
limpică 1964 există încă și acest 
lucru a fost unul din argu
mentele pe temeiul cărora ca
pitala Tirolului s-a găsit în 
măsură să-și onoreze candida
tura de ultim moment. Se în
țelege că cele mai multe din
tre instalațiile existente aveau 
nevoie de modernizări și a- 
daptări la nivelul exigențelor 
zilelor noastre și de corecturi 
în conformitate cu ultimele 
reglementări în diferite disci
pline sportive. A fost, totuși,

nevoie ca anumite obiective să 
fie construite Este cazul 
Satului olimpic, al Centrului 
de presă și al noii pîrtii ar
tificiale de gheață, comună pen
tru bob și sanie. La ora cind 
apar aceste rînduri. ele sînt 
gata și așteaptă să-și primească 
oaspeții. Iată cîteva dintre ele, 
prezentate succint i

puse în valoare prin ingenioase 
combinații de lumini și culori.

PENTRU A DOUA OARA...

„JOCURI SIMPLE»

• MAREA TRAMBULINA 
DE LA BERGISEL va fi 
gazda ceremoniei inaugurale a 
J. O. și a săriturilor la tram
bulina de 90 m programate în 
ultima zi Deși existentă și în 
1964, acestei monumentale in
stalații i s-au refăcut integral, 
potrivit cerințelor regulamen
tului pîrtia de elan și masa 
trambulinei. „Farfuria de spec
tatori", concepută în 1964 pen
tru 60 000 de persoane, s-a 
mărit prin prelungirea unor tri
bune și reorientarea altora, ast
fel îneît capacitatea a sporit cu 
15 000 de locuri.

• SATUL OLIMPIC este 
amplasat la sud de vechiul sat 
olimpic din 1964. El se com
pune din 35 de noi clădiri-bloc, 
totalizînd 642 de apartamente, 
adică 1 714 camere. Satul o- 
limpic mai cuprinde o clădire 
care va deveni școală după 
terminarea Jocuriior. Această 
clădire dispune și de trei mari 
săli de gimnastică ce vor servi 
sportivilor ca restaurant-can- 
tină. Saune, infirmerie, săli de 
masaj și recuperare și săli de 
recepție pentru presă vor com
pleta echipamentul edilitar al 
Satului olimpic.

Innsbruck-ul este de multă 
vreme un oraș al sporturilor. 
Harnicii locuitori ai capitalei 
Tirolului l-au văzut la lucru, 
aici, pe meleagurile lor, pe cei 
mai vestiți alpiniști și schiori 
ai Europei, atunci cind ei în
șiși nu se aventurau încă 
„stadioanele 
Alpilor. Azi, 60% din 
lația orașului 
proporție cu care nu se poate 
lăuda nici un alt oraș de pe 
glob. Peste un milion de spec
tatori au asistat la ediția din 
1964 a J.O., în ciuda retrans
misiilor la televiziune și 
dio.
o altă 
pentru 
zilor.

Cind 
decizia 
ver de 
rea ediției a XII-a din 
orașul Innsbruck, în ciuda ră
gazului extrem de scurt, s-a 
declarat de acord, la 4 februa
rie 1973, să-și asume această 
responsabilitate, salvînd de 
fapt continuitatea Olimpiadelor 
albe. Promițînd o reeditare a

pe 
ale 

popu- 
practică schiul.

verticale"

_ ra-
Acest record constituie 

mărturie a dragostei 
sport și munte a tirole-

s-a anunțat în presă 
orașului american Den- 
a renunța la organiza- 

1976,

Cehoslovacia — Bulgaria, R. F. Ger
mania — Elveția; 3 FEBRUARIE: Fin
landa — Japonia, S.U.A. — Iugosla
via, U.R.S.S. — Austria. învingătoarele 
vor evolua în grupa A, iar învinsele 
în grupa B.
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Iată prima emisiune de patru timbre dintr-o serie filatelică foarte 
frumoasă, editată de poșta austriacă in cinstea J.O. de iarnă

din 
și

marii sărbători olimpice 
1964, prilej de cunoaștere 
strîngere a legăturilor de prie
tenie între mesagerii popoare
lor, populația și oficialitățile 
orașului Innsbruck erau conș
tiente de uriașa sarcină finan
ciară. organizatorică și tehni
că ce le revenea, de dificultă
țile pe care trebuiau să le în
vingă. Se impunea o soluție... 
și a fost găsită, sub 
„jocuri simple". 7 
doua oară, în 12 ani, 
organizează 
refuzînd, din 
mice, dar și dintr-o 
superioară înțelegere

• STADIONUL OLIMPIC 
va adăposti întrecerile de pa
tinaj artistic și de hochei pe

• CENTRUL DE PRESA 
este construit pe un vast teri
toriu de 17 000 mp. întregul 
ansamblu va deveni, după J. O., 
noua Academie de pedagogie a 
orașului, iar un alt corp de 
clădire va 
treprinderii 
publice în 
două mari 
zervate săli

tr un alț corp de 
constitui sediul în

de transporturi 
încăperile acestor 

imobile vor fi re- 
pentru presă șl a-

formula 
Pentru a 

, Innsbruck 
simple", 

econo- 
nobilă și 
a 

tului sportiv și olimpic, 
încurajeze tendințele 
gigantism manifestate, din pă
cate. la multe alte ediții.

Ce înseamnă de fapt jocuri 
simple? Nimic 
cît o renunțare 
demonstrația de 
terioară asumată 
nizatori, în 
atmosfere olimpice mai puțin 
solemne, dar mai sportive și 
intime. Locurile de întrecere 
vor fi perfect pregătite și în
treținute, se va asigura o 
circulație fluentă și rapidă, 
mijloace de comunicare exce
lente, condiții de lucru și de 
retransmisie pentru radio 
TV de la toate locurile de 
trecere, condiții optime de 
zare a sportivilor, oficialilor și 
a presei. Grație acestei concep- 

conforme 
: Jocurile
simple, dar 
avînd spor- 
scop 

Innsbruck vrea

„jocuri 
rațiuni

spiri- 
să 

spre

altceva de- 
conștientă la 
grandoare ex- 
de unii orga- 

favoarea unei

și 
în- 
ca-

ții organizatorice, 
spiritului olimpic 
Olimpice de iarnă 
bine organizate, și 
tul și sportivul ca 
prem, 
vedească că sporturile 
nă nu vor înceta să 
în programul olimpic, 
da criticilor și orientărilor 
te la 
rite 
iarnă 
schiul 
destie 
și sportivilor, 
specialitate, să 
ușor calea spre 
pice, ce

Chiar 
J.O. de 
din 1976 
spectiva 
mînînd simplă, 
tivă.

Așa că 
bruck 
sarcina 
preluată 
mai puțin important și meri
toriu ni se pare efortul său de 
împrospătare a nobilelor idea
luri olimpice.

un moment 
discipline 
și mai cu 
alpin. Mai 
și rațiune vor

su- 
să do- 
de iar- 
figureze 
în

dat de 
sportive 

seamă 
multă

ciu- 
lua- 

dife- 
de 
de 

mo-
permite 

indiferent de 
regăsească mai 
idealurile olim- 
a fi uitate.păreau

și publicitatea pentru 
iarnă de la Innsbruck 
este concepută în per- 
idealului olimpic, ră- 

obiec-

dacă 
merită 
uriașă 

de la

concisă.

orașul
elogii

organizatorică
Denver. nu

Inns- 
pentru

Unul din marile viraje ale pirtiei artificiale de bob și săniuțe de 
la Innsbruck. Este prima oară in istoria J.O. de iarnă cind între

cerile de bob și săniuțe au loc pe aceeași pistă
gheața (grupa A), cele de pati
naj viteză urmînd să se con
sume pe pista din vecinătate. 
Ca și în 1964, pe această func
țională bază sportivă se va des
fășura ceremonia de închidere 
a J. O. Instalația a suferit con
siderabile renovări, ținînd sea
ma de destinația sa multiplă. 
Astfel, pista pentru patinaj vi
teză a fost redimensionată pe 
trei benzi. Tn mijlocul inelului 
a fost amplasat patinoarul arti
ficial pentru antrenamentele 
celor de la patinaj artistic și 
de la hochei. Exterioarele și 
interioarele Stadionului olimpic 
au fost integral redecorate și

genții, pentru instalațiile teh
nice ale radiodifuziunii și tele
viziunii, instalații electronice 
pentru retransmisia simultană 
a tuturor rezultatelor sportive, 
spații pentru 
presă, 
mare restaurant cu o capaci
tate de 700 de persoane șl 
multe alte anexe. Se estimea
ză că cej aproximativ 1 750 de 
reprezentanți ai presei scrise 
și vorbite vor găsi la Innsbruck 
condiții excelente de lucru, 
care să facă posibilă transmi
sia ultrarapidă a rezultatelor 
si comentariilor în orice parte 
a globului.

conferințe de
laboratoare foto, un

DATE TEHNICE DESPRE LOCURILE DE CONCURS
BIATLON, proba individuală pe 20 

km. Circuitele I și III, cite 4,6 km 
fiecare — culoare albastră; circuitele 
II și IV, cite 4,5 km fiecare — culoare 
roșie; circuitul V, 1,8 km — cu
loare neagră; diferență de nivel 558 
m; punctul cel mai înalt 1260 m; al
titudinea poligonului de tir 1 800 m; 
4 trageri, două in poziție culcat, două 
in poziția picioare. învingător în com
petiția de încercare, organizată in 
ianuarie 1975: Klaus Siebert (R.D.G.) 
cu 1h 17:11,07.

BIATLON, ștafetă 4X7,5 km. Trei 
circuite a 2.5 km fiecare; diferență de 
nivel 336 m; punctul cel mai înalt 
1 260 m; distanța de tragere 150 m; 
numărul de standuri 26; lărgimea po
ligonului 72,80 m. Echipa ciștigătoare

la competițiile de încercare 1975: Fin
landa cu 1h 56:48,45.

BOB. Lungimea pistei 1 220 m; di
ferența de nivel 97 m; declivitate me
die 8,5%; declivitate maximă 14%; de
clivitate minimă pe pîrtie 3,8%, număr 
de curbe 14, din care 7 cu taluz de 
apărare. Recordul pistei la echipa
jele bob 4 persoane: Austria (1975) 
— pilot Gruber 55,54; la bob 2 per
soane: Austria (1975) — pilot Sper
ling 57,08.

SCHI ALPIN. Coborîre masculin. 
Pîrtia Patscherkofel; plecarea la 1950 
m altitudine; sosirea la 1 080 m; di
ferență de nivel 870 m; lungimea 
pîrtiei 3145 m. Recordul: Franz Klam
mer (Austria) 1:55,78. Slalom uriaș 
masculin. Prima manșă: pîrtia Hoadl; 
plecarea la 2 025 m; sosirea la 1540

I
e Ca și la J.O. de la Grenoble, la Inns
bruck vor arde pe toată durata Olimpiadei 
albe două flăcări olimpice: una la capătul 
pilonului uriaș construit în 1964 și situat la 
extremitatea uriașei ,,cupe“ a marii tram
buline de la Bergisel și alta pe un nou pilon, 
ce va fi realizat de aceeași uzină meta- 
■J lurgică și care va fi și el amplasat tot în 
J incinta trambulinei, unde — ca și în 1964 

5 — va avea loc festivitatea de deschidere.
Interesant este că pe primul pilon vor fi 

S încrustate numele învingătorilor din 1964.
• Avînd experiența din 1964, cînd zăpada 

/ a lipsit aproape total, probele de schi nor- 
? die desfășurîndu-se pe adevărate „poteci de 
\ zăpadă», Comitetul de organizare s-a îngri- 
5 jit și de deszăpezirea pîrtiilor și a căilor 

de acces, dar și de... Inzăpezirea lor. în acest 
? sens, s-a creat o comisie specială, care cu 
•i sprijinul unei mari firme de transport, va 
[i asigura cantitatea ideală de zăpadă...

• Comitetul de organizare se străduiește 
i! să faciliteze accesul vizitatorilor cu automo-

bilul. în acest scop, chiar de la frontierele 
Tirolului și de la intrarea în Innsbruck, pe 
principalele artere de circulație au fost 
montate panouri în diferite culori și plăci 
de orientare cu însemnele olimpice. Culo
rile de pe panouri corespund culorilor de

CURIOZITĂȚI
pe biletele de Intrare, conducînd, astfel, pe 
turiști direct la locul competiției !
• Printre modernizările făcute la Stadio

nul olimpic, unde vor avea loc meciurile de 
hochei grupa A, festivitatea de închidere și 
concursurile de patinaj artistic au fost și 
cele aduse sistemului de iluminare a acestei 
baze sportive. Au fost montate 104 noi și pu

ternice proiectoare, care vor funcționa în 
patru faze, cu patru puteri diferite. în func
ție de necesitățile concurenților, dar și ale 
transmisiilor de televiziune...
• Mascota acestei ediții a J.O., difuzată 

de mai mult timp în comerț în forme șl mă
rimi variate, este, de fapt, un omuleț de ză
padă, cu o tipică pălăriuță tiroleză. Această 
păpușică atrăgătoare, a stîrnit interesul tu
turor colecționarilor din lume, indiferent de 
vîrstă.
• Pentru prima dată In istoria J.O. de iar

nă, competițiile de bob și sanie se vor dis
puta pe aceeași pistă de gheață artificială, 
construită la Igls. In concursurile de încer
care, pe această pistă, în proba de sanie, 
s-a înregistrat viteza maximă de 130 km/oră !

• în vederea lărgirii posibilităților finan
ciare ale Comitetului de organizare, a fost 
inițiată o loterie olimpică. Ea s-a bucurat 
de un frumos succes: numai într-o singură 
lună au fost vîndute 350 000 de bilete, In va
loare de 20 de milioane de shilingi.

m în valea Axamer-Lizum; lungimea 
pirtiei 1 250 m; diferență de nivel 
485 m. A doua manșă- pîrtia Brigitz- 
kopfl ; plecarea la 1 035 m ; sosirea 
ia 1 610 m; diferență de nivel 425 m; 
lungimea 1 200 m. Slalom special. 
Pîrtia de la Axamer-Lizum; plecarea 
la 1 830 m; sosirea la 1 610 m; di
ferență de nivel 220 m; lungimea pîr
tiei 470 m; înclinație maximă 41*.

HOCHEI. Grupa A la Stadionul o- 
limpic, iar grupa B la Messehalle, un 
patinoar artificial amenajat in incinta 
unei uriașe hale de expoziție, unde 
echipa română a mai evoluat și in 
1964.

Pagină realizată de 
Mihai BARA ți A. CALIN
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PENTRU UN AN MAI BOGAT IN REALIZĂRI, 
ÎN SUCCESE, ÎN AFIRMĂRI INTERNAȚIONALE

A

Jucătorii, antrenorii, arbitrii, conducătorii de cluburi au întîmpinat noul an cu hotărîrea 
de a munci mai bine, mai intens decît în anul trecut, pentru a readuce și sportul lor preferat, 
fotbalul, în rindul disciplinelor sportive care obțin rezultate apreciate pe plan intern 
și internațional.

Iată, în rindurile care

VOM PREGĂTI
TEMEINIC RETURUL

ILIE O AN A (antrenor la Po
litehnica Iași). „Ocuparea locu
lui III la sfîrșitul turului ne-a 
bucurat, firește, pe toți, jucă
tori și antrenori. Cunoaștem, 
însă, zicala care spune că, u- 
neori, e mai greu să te men
ții decît să urci. Un motiv în 
plus să rămînem cu capul pe 
umeri și să ne gîndim la pre
gătirea temeinică a părții a 
doua a campionatului. Vom pu
ne firește, accentul, în peri
oada de iarnă, pe acumulările 
de ordin fizic, care să ne per
mită, apoi, în tot restul anului, 
să ne desfășurăm ideea de joc 
adoptată încă din campionatul 
trecut, aceea a jocului viguros, 
ofensiv".

SPER CA PETROLUL 
SĂ REVINĂ ÎN „A"

VALENTIN STANESCU (an
trenor la Petrolul Ploiești) : 
„Doresc antrenorilor care se 
vor ocupa în viitor de pregăti
rea echipei reprezentative suc
cese cît mai numeroase, iar ju
cătorilor care vor îmbrăca tri
coul național, mai multă pa
siune și dăruire pentru fotbal. 
Eu mă voi ocupa — în acest 
an — de pregătirea echipei Pe
trolul Ploiești, formație care 
îmi propun să promoveze în 
Divizia A, acolo unde a acti
vat multă vreme. Aș fi foarte 
fericit dacă această dorință — 
care nu este numai a mea ■ 
s-ar împlini chiar în anul 1976

urmează, ginduri, dorințe, năzuințe 
în anul 1976 fotbalul nostru să 
înregistreze saltul de calitate 
pe care îl așteptăm de multă 
vreme. Aș dori, de asemenea, 
pe lingă un fotbal bun, o stare 
disciplinară exemplară pe te
renurile de sport și arbitraje 
corespunzătoare. In ce mă pri
vește, mi-aș dori ca, în anul 
1976, să arbitrez numai la ni
velul calificativului de „foarte 
bine“, pentru a putea candida, 
cu șanse, la ocuparea unui loc 
fruntaș în ierarhia celor mai 
buni „cavaleri ai fluierului** 
din țara noastră. în sfîrșit, un 
gînd și pentru echipa brașovea- 
nă Steagul roșu, căreia îi do
resc, la sfîrșitul actualei ediții 
de campionat, să revină în Di
vizia A“.

„GHEATA" CARE OBLIGA
DUDU GEORGESCU (Dina

mo) : „Pentru mine a început 
un an foarte greu. Trofeul 
„Gheata de aur", care mi-a 
adus o mare bucurie, mă va 
obliga la un efort special, de
oarece, în caz contrar, nimeni 
nu te iartă. Așa s-a întîmplat 
și cu Dembrovschi, după ce a 
cîștigat frumosul trofeu al zi
ariștilor din Mexic, care l-au 
considerat cel mai bun jucător 
român al Mundialului 1970. 
Sper să înving aceste dificul
tăți inerente și să îmbin efica
citatea cu travaliul intens, pe

ale lor la startul noului an.
formația pe un loc fruntaș în 
clasament și, totodată, să-i dea 
dreptul participării în „Cupa 
U.E.F.A.". Personal, voi face 
totul să fiu util echipei atîta 
timp cît voi putea să joc. Voi 
ceda 
tînăr 
minez tricoul cu numărul 9".

cu plăcere postul unui 
talentat, căruia să-i tn-

MĂ VOI PREGĂTI PENTRU 
A OBȚINE RETITULARI- 

ZAREA
RADU I (F. C. Argeș) : 

„Sper, cu toată puterea cu 
care se poate spera, să mă 
refac după un accident grav 
care m-a scos din incinta de 
joc în ziua de 16 aprilie 1975. 
însănătoșirea mă va obliga să 
mă pregătesc asiduu, pentru a 
putea fi retitularizat în sezo
nul care vine. Echipei mele, 
F. C. Argeș, îi doresc un loc 
în prima jumătate a clasamen
tului, consecință a unui joc de 
calitate,, iar echipei naționale, 
ambiție și seriozitate, pentru 
a obține rezultate prestigioase. 
Mai aștept, de la 1976, promo
varea cu 
Facultății 
Pitești".

bine a anului I al 
de subingineri din

★
Acestea

gîndurile,
sînt cîteva dintre 

dintre dorințele pen-

F
an, cuDialog, la început de ȘTEFAN COVACI

• „Pregătesc reintrarea in atmosferă, înaintea consfătuirii
de aplicat: liceele cu profil de fotbal și mini nocturnele ® Ni

fotbalul

— Alo ! La 
fan Covaci !

— La mulți

• Numai o

mulți ani, Ștc

ani 1 Cine-i ?

Ce

te-

— Ziarul „Sportul".
— Mă bucur. Ce-i nou ?
— Anul care a început, 

faceți ?
— Răspund, ca acum, la

lefoane, iar în., timpul liber 
citesc. Fiecare are o vorbă 
caldă pentru mine, toată lumea 
mă încurajează, îmi urează 
succes în noua mea funcție, 
care — trebuie să mărturi
sesc — mă onorează foarte mult, 
dar, îmi dau bine seama, mă 
și obligă prin marile răspun
deri pe care le incumbă. Eu, 
firește, le mulțumesc tuturor 
celor care îmi telefonează, după 
care îmi continui lectura...

Vreun volum interesant ?
Nu. Ziare și reviste. Tot 

ce-mi vorbește despre fotbal, 
chiar și „chenarul" lui Bel
phegor. Pregătesc reintrarea în 
atmosferă pentru ca la reuniu
nea de joi 8 ianuarie, cu an
trenorii echipelor din Divizia A, 
să fiu cît de cît informat Știți 
c m glăsuiește zicala : „Un om 
avizai vr’orează cît doi".

Ce vă spune lectura 7

acțiune conjugată poate urni „cu

— Că e necesar 
șăm „bătălia", de 
ambele planuri ale 
nostru : masă și performanță, 
cea de-a do”i fără prima ne- 
fiind posibilă. Mi se pare foarte 
interesantă și demnă de apli
cat ideea înființării de licee 
cu profil de fotbal, în primul 
rînd în zonele de veche tradi
ție. Este bine venită și propu
nerea de iluminare a mini- 
terenurilor de antrenament. 
Dintre acești tineri elevi care 
simt nevoia să lovească balo
nul seara, după orele de școală, 
se vor ridica mîine jucătorii 
care ne trebuie. Pentru că pa- 
„i„—munca trebuie să

să declan- 
îndată, pe 

fJtbalului
~ 1aceasta

Șite, 
vechi d

țlunea 
tudine 
două 
ale joi 
atac, d 
formea 
campio 
în piu 
consida 
tuirea

siunea și 
constituie 
viitorului

— Dar 
li.ști ?

— Tot

munca trebuie 
primele virtuți ale 

performer.
ale actualilor fotba-

GH. CONSTANTIN (antre
nor Ia S. C. Bacău). „Amil care 
s-a încheiat a fost pentru mi
ne un an de împliniri : promo
varea echipei S. C. Bacău în 
Divizia A și obținerea locului 
4 în clasament la sfîrșitul tu
rului. Doresc ca anul 1976 să 
aducă echipei pe care o antre
nez succese tot atît de fru
moase, o comportare la fel de 
de bună care, la sfîrșitul cam
pionatului, să ne ofere satis
facția ocupării unui loc frun
taș. Urez fotbalului nostru mul
te succese, în primul rînd ca
lificarea la J.O. de la Montreal. 
De asemenea, tuturor antreno
rilor, jucătorilor și arbitrilor 
un An Nou plin de satisfacții, 
exprimate prin ridicarea cali
tativă, la toate nivelele, a fot
balului din țara noastră".

TREBUIE SĂ MUNCIM 
MAI MULT

PETRICA RADULESCU (an
trenor la Politehnica Timișoa
ra) : „Cind spun 1976 mă gîn- 
desc, înainte de toate, la ceea 
ce aș vrea să realizăm cu 
„Poli" în returul acestui cam
pionat. adică ocuparea locului 
III sau IV în clasament, care 
să ne dea dreptul de a parti
cipa, la toamnă, într-o 
petiție internațională, 
posibilitatea, cred eu, să reali
zăm acest deziderat. Ca să 
reușim, însă, trebuie să mun
cim mai mult, să existe o în
țelegere deplină din partea ju
cătorilor în ceea ce privește 
angajarea lor în eforturi ma
ximale și să ne bucurăm cu 
toții de o stare de sănătate ro
bustă, care să ne mențină ne
alterat optimismul".
NE PREOCUPĂ O CREȘ
TERE CANTITATIVĂ Șl CA

LITATIVĂ A ACTIVITĂȚII

FOTBALULUI NOSTRU 
MULTE SUCCESE

Danemarca
___  _ __ : Româ-

— Elveția 1—1 (0—0) ; Sue-
— Danemarca 1—0 și Gre-
— Israel 2—0.

(1—0) ; El -ția — C.u 
0—0. în ziua a doua : 
nia 
dia 
cia

pasiunea și munca. 
Ele vor tria pe cei care doresc, 
cu adevărat, să aspire la tri
coul național din tot ce avem 
în momentul de față. De ori- 
cît talent ar dispune un jucă
tor, fără aceste două atu-uri 
nu poate ajunge la mult co
mentatul FOTBAL TOTAL.

— Apropo, sînt ceva nou
tăți în domeniul sistemelor, al 
tacticilor de joc, demne de a- 
plicat și la noi ?

com-
Avem

CONSTANTIN MAREȘ (pre
ședintele clubului F. C. Con
stanța) : „Principalul lucru care 
ne preocupă este o creștere 
cantitativă și calitativă a ac
tivității clubului nostru. Ne 
vom strădui să obținem succe
se, nu numai cu prima echipă, 
dar și în celelalte sectoare, la 
copii, juniori și tineret. Numai 
în acest mod putem contribui 
și noi la revitalizarea fotbalu
lui românesc. Și, dacă vom re
aliza ceea ce ne propunem, sînt 
convins că, la sfîrșitul cam
pionatului, vom avea satisfac
ția ocupării unui loc fruntaș 
în clasamentul Diviziei A".

ARBITRAJE 
DE „FOARTE BINE"

CONSTANTIN GHIȚA (ar
bitru din lotul divizionar A) : 
„Ca fost jucător de performan
ță, aș vrea, în primul rînd, ca

larg c| 
trenorij 
de vren

gur, dd 
manentl 
preunăJ 
torii d
„ carul 
despre 
vorbi, I

— Li

In familia Dudu Georgescu, in noaptea Anului Nou multe dintre 
ginduri s-au îndreptat, firesc, către „Gheata de aur". Cea cucerită 

in 75, cea propusă pentru ’76
Foto : Dragoș NEAGU

tot terenul. Știu că acest lucru 
mi se reproșează uneori, dar 
eu socotesc că un fotbalist tre
buie să muncească fără raba
turi".

SĂ FORMĂM O ECHIPA 
NAȚIONALĂ PUTERNICĂ

DUMITRU 
simt mai bine 
de la genunchi și abia aștept 
să-mi reiau antrenamentele, 
pentru a putea contribui la 
succesele echipei mele. Vreau 
ca, în acest an, formația noas
tră să practice un fotbal mo
dern și spectaculos, care să ne 
aducă satisfacția cîștigării ti
tlului de campioni. De aseme
nea, doresc să formăm o echi
pă națională puternică, 
să ne putem impune 
european. Totul va 
însă, de noi, jucătorii, 
trebui să alcătuim un 
puternic și închegat, o adevă
rată familie. Numai așa vom 
putea obține rezultate care să 
ne satisfacă și pe care le aș
teaptă, iubitorii fotbalului de 
la noi".

(Steaua) : „Mă 
după accidentul

cu care 
pe plan 
depinde, 
care va 
colectiv

ECHIPA MEA SĂ MAR 
CHEZE O ASCENSIUNE
OBLEMENCO (Universitatea 

Craiova) : „Anul care s-a în
cheiat mi-a adus una dintre 
cele mai mari satisfacții, do- 
borîrea recordului absolut de 
golgeter deținut pînă în toam
nă de Titus Ozon. Trebuie să 
subliniez că succesul meu se 
datorește, într-o mare măsură, 
tuturor coechipierilor de la U- 
niversitatea Craiova, care s-au 
străduit, în timpul jocurilor, să 
mă pună în situații bune de 
finalizare. Doresc ca în 1976 
Universitatea Craiova, echipa 
care m-a consacrat, să mar
cheze o ascensiune de formă, 
oferind iubitorilor de fotbal 
jocuri de calitate, care să ducă

a început, ale u- 
și jucători.
de atîtea restan-

tru anul care 
nor antrenori

Ținînd cont 
te cu care anul 1976 preia sta
giunea fotbalistică, restanțe 
provenind din numeroasele de
ficiențe și eșecuri ale trecutului 
sezon, se i npune, cu atît mai 
mult, ca fiecare dintre cei care 
activează direct în fotbal să-și 
înzecească eforturile în noul an 
și astfel atît gîndurile și do
rințele exprimate mai sus, cit 
și altele, nemărturisite sau ne
cuprinse în acest grupaj, să de
vină fapte în 1976.

• CONSFĂTUIRE CU AN
TRENORII DIVIZIONARI A. 
Federația de specialitate orga
nizează joi 8 ianuarie, cu în
cepere de la ora 9,30, o con
sfătuire 
trenorii 
A. în 
face o 
a campionatului și se vor a- 
dopta măsurile pentru declan
șarea, în cele mai bune condi- 
țiuni, a pregătirilor echipelor 
pentru sezonul de primăvară.
• TURNEU AL ECHIPELOR 

DE TINERET LA TEL AVIV. 
La Tel Aviv se desfășoară un 
turneu internațional rezervat 
echipelor de tineret la care sînt 
reprezentate mai multe țări. 
Din țara noastră participă o 
selecționată de juniori. Iată re
zultatele înregistrate pînă a- 
cum : Suedia — România 2—1 
(1—0). Au marcat : Sandberg 
și Gustafsson, respectiv Ștefan 
Popa : Austria — Israel 1—1

de lucru cu toți an- 
echipelor din Divizia 

cadrul acesteia se va 
analiză a primei părți

SPORTUL STUDENȚESC
NOUL SEZON. Jucătorii

LOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ
CIȘTIGURILE TRAGERII PRO-
NOEXPRES DIN 24 DECEMBRIE 

1975

Extragerea 1: 1 variantă 10% 
un autoturism Dacia 1300; cat. 
2: 1 variantă 50% a 44.276 lei și 
6 variante a 8.855 lei; cat. 3: 5 
variante 25% a 4.248 lei și 17 
variante 10% 
36,40 a 1.377 
659 lei; cat.

REPORT 
215.300 lei.

Extragerea 
variante a 4.462 lei 
a 758 lei; cat. D: 
lei; cat. E: 114 a 200 lei; 
F: 2.204,15 a 40 ' ’ -----
CATEGORIA A :

NUMERELE 
TRAGEREA 
PRONOEXPRES A „REVELIONU
LUI" DIN 1 IANUARIE 1976

FOND GENERAL DE CÎȘT1- 
GUR1: 3.668.759 lei. Extragerea I : 
20 24 30 19 22. Extragerea a Il-a:
8 19 25 13 12. Extragerea a IlI-a : 
45 14 21 32 28. Extragerea a IV-a: 
28 26 4 13 14 23. Extragerea a V-a:
9 13 31 23 io 43. Extragerea a 
Vl-a : 24 27 42 7 18 28. Extrage
rea a Vil-a : 43 35 21 8 25. Cîș
tigurile de la FAZA a III-a 
suportă din fondul special 
sistemului. Plata cîștigurilor 
face în Capitală începînd din 
ianuarie pînă la 1 martie, 
țară aproximativ din 19 ianuarie 
pînă la 1 martie 1976 inclusiv, iar 
prin mandate poștale aproxima
tiv din 20 ianuarie 1976.

4:

1 :

18,90
55,60

a n-a : cat. B: 
cat. C: 
2.015,50 a 60 

cat. 
lei. REPORT 

612.740 lei.
EXTRASE LA 

EXTRAORDINARA

NUMERELE EXTRASE LA TRAGEREA 
EXTRAORDINARA LOTO A NOULUI 

AN DIN 4 IANUARIE 1976
FAZA I : 

67 42 53 8 
2 68 80 28

FAZA A 
39 47 7 79 
gerea a IV-a : 11 77 42 33 83 19 49 
85 54 17. Extragerea a V-a : 52 37 
25 19 49 86 81 20 76 16. Extragerea 
a Vl-a : 54 18 64 46 63 65 56 48 39 6.

FAZA A lll-A : Extragerea a Vll-a : 
10 25 2 4. Extragerea a 
71 41 49 40.

FONDUL DE C1ȘTIGURI 
FAZA I și II (provizoriu) = 
lei. Cîștigurile de la Faza a lll-a se 
suportă din fondul special al siste
mului. Plata cîștigurilor 
ceasta tragere se va face 
Municipiul București de 
nuarie pînă la 4 martie 
tară, de la 23 ianuarie

Extragerea I : 52 27 
31 64. Extragerea a 
57 29 37 59 38 19. 
Il-A : Extragerea a 
36 24 46 35 18 2.

66 70
11-a :

VII l-a :

DE LA
3.060.000

a-

se 
al 
se
15 
în

de la 
astfel : In 

la 1» la- 
1976 ;

____ ____ _______ ________ _ pînâ la 4 
martie 1976 ; prin mandate poștale, 
începînd de la 23 ianuarie 1976.

ETAPA PRONOSPORT 
DIN 4 IANUARIE 1976

Bologna — Roma 
Como — Milan 
Fiorentina — Torino 
Internazionale — Ascoll 
Juventus — Napoli 
Lazio — Cesena 
Perugia — Sampdoria 
Verona — Cagliari 
Catania — Spol 
Catanzaro — Lanerossi 
Foggia — Palermo 

Modena — Brescia 
Taranto — Varese

în

1
2
2
1
1 
X 
X
1
2 
X 
X
2
1

i.
ii.

iu.
IV.v.
vi.

VII.
VIII.

IX.
X.
XI.

XII.
XIII. _______ ______

FOND DE CÎȘTIGURI : 343.013 LEI. 
din care 16.216 lei, report la cat. 1.

•
ȘI ________
clubului studențesc bucureștean 
reintră în activitate începînd 
de la 8 ianuarie. De la această 
dată ei vor efectua un exa
men medical complex, foarte 
riguros, după care întreg lotul 
se va deplasa în stațiunea So- 
veja, în vederea startului pre
gătirilor pentru returul cam
pionatului.

• O PARTE DINTRE ARBI
TRII BUCUREȘTENI (din lo
tul divizionar A) efectuează 
chiar și în această perioadă de 
vacanță, în fiecare săptămînă, 
antrenamente în sala Progre
sul. Așa cum am anunțat, însă, 
pregătirea organizată a „cava
lerilor fluierului", în vederea 
noului sezon competițional, va 
începe la 12 ianuarie și 
efectua sub îndrumarea 
tă a colegiilor județene 
bitri.

• UN 
FOTBAL 
înaintea 
programat pentru zilele de 12 
și 13 ianuarie, jucătorii de la 
A.S.A. Tg. Mureș — care în 
toată perioada vacanței au ră
mas în localitate — vor parti
cipa, cu începere de la 5 ia
nuarie, la un turneu de mini- 
fotbal, care se va desfășura în 
sala I.M.F. din Tg. Mureș. Pe 
lîngă echipa de seniori mai 
participă și formațiile de tine
ret și juniori ale clubului mi
litar. jocurile sînt programa
te zilnic, pînă la 10 ianuarie, 
dată la care va avea loc ședin
ța de analiză a comportării e- 
chipei divizionare A în turul 
campionatului. De la 15 ianua
rie, A.S.A. Tg. Mureș se de
plasează în stațiunea Sovata. 
în vederea primelor antrena
mente. (C. Albu,

TURNEU DE 
LA TG.

controlului

se va 
direc- 
de ar-

MINI-
MUREȘ... 

medical,

coresp.).
® ...ȘI ALTUL LA CON

STANȚA. O competiție asemă
nătoare va fi organizată și la 
Constanța, în Sala sporturilor, 
de către Fotbal Club din loca
litate, 
pă F. 
echipă 
rarjte, 
stanța

La acest turneu partici- 
C. Constanța, cu prima 
și cea de tineret-spe- 

Portul și Electrica Con- 
și Cimentul Medgidia.
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IN PREAJMA RELUĂRII PREGĂTIRILOR
PENTRU VIITORUL SEZON

1976, anul startului in preliminarii

TURNEUL FINAL AL CAMPIONATULUI MONDIAL,

ci demne
de cînd

111"
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bbuie însu- 
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Iul, cum ar 
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no- 
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incind 
fr, toți 
vom

Par, firește, 
i vom mai 
început..

e joi I

LAESCU

Am intrat într-un nou an și gîndurile tuturor celor care acti
vează în domeniul fotbalului, ale iubitorilor acestei populare și în
drăgite discipline sportive se îndreaptă, în aceste zile, spre sarci
nile care revin fotbalului în 1976, spre marile sale obiective de 
performanță, dominate de preliminariile turneului olimpic, în care 
este angajată echipa noastră reprezentativă. în ciuda startului 
nereușit (înfrîngerea de la Blois), există numeroase păreri — ale 
tehnicienilor, ale jucătorilor — că echipa României nu și-a pierdut 
șansele de a fi prezentă în luna iunie a acestui an pe stadioanele 
Montrealului, dacă — bineînțeles — următoarele 3 meciuri din pre
liminarii vor fi pregătite cu maximă atenție, cu minuțiozitate și 
susținute de o echipă bine selecționată, omogenă, cu o idee de joc 
clară, profund însușită, într-un spirit de deplină dăruire în jocuri.

Avînd în vedere că meciul retur cu Franța (24 martie), precum 
și ambele partide cu Olanda (7 aprilie, în deplasare; 14 aprilie, pe 
teren propriu) sînt programate foarte devreme, în prima jumătate 
a sezonului de primăvară, rezultă că sezonul care se apropie tre
buie abordat cu o seriozitate maximă, pregătirile trebuie gradate 
cu o atenție specială, pentru ca echipa României să fie aptă de a 
aborda aceste meciuri în condiții de formă sportivă care să-i asi
gure, la ora acestor dificile încercări, randamentul care să-i aducă 
dorita calificare.

După cum se știe. Ia această oră, fotbaliștii echipelor divizio
nare A se află încă în vacanță. Pornind de la necesitatea ca, după 
sezonul de toamnă atît de încărcat, prelungit în mod neobișnuit 
pînă la 17 decembrie, jucătorii să se restabilească pe deplin, în 
așa fel îneît să poată face față cu deplin succes sarcinilor pe 
cît de dificile pe atît de importante în 1976, F.R.F. a stabilit ca 
pregătirile la cluburi să se reia efectiv la 15 ianuarie, cu cîteva 
zile mai înainte (12 ianuarie) urmînd a se face un riguros control 
medical la cluburi. Această prelungire a vacanței, în raport cu 
anii trecuți, trebuie să ducă — în condiții de viață sportivă, re- 
creere și de tratament — la o reluare a pregătirilor cu întreaga 
capacitate de muncă a jucătorilor, fără urme de oboseală, cu o 
dispoziție psihică optimă, pentru ca fotbaliștii să suporte cu ușu
rință efortul în antrenamente și să acumuleze cît mai mult în ve
derea viitoarelor solicitări competiționale.

Timp de o lună, între 15 ianuarie și 15 februarie, pregătirile se 
vor desfășura la cluburi, unde se plasează, în acest fel, centrul de 
greutate al pregătirilor (cu gradul de responsabilitate respectiv) 
în vederea noului sezon, avînd în vederea că programul alcătuit 
de federație nu 
tru convocarea 
două jocuri de 
ponenții lotului 
ma duminică a 
oficiale ale sezonului, în cadrul unei noi etape a „Cupei României", 
iar la 7 martie va începe returul Diviziei A. Campionatul va con
tinua în zilele de 14 și 17 martie, pentru meciul cu Franța re- 
zervîndu-se o pregătire de o săptămînă.

în legătură cu programul echipei naționale în acest sezon, în 
afara celor 3 meciuri din preliminariile olimpice, este posibil să 
se mai perfecteze doar un singur joc amical, cu R.D. Germană sau 
Cehoslovacia, dar după 14 aprilie, cînd se 
lificării la J.O.

Numeroase aspecte tehnice, legate de 
de activitatea loturilor reprezentative, vor 
tehnicienilor, programat de F.R.F. la 8 ianuarie, în Capitală.

cuprinde decît o săptămînă (15—22 februarie) pen- 
selecționabililor, interval în care sînt prevăzute 
omogenizare și verificare. La 22 februarie, com- 
vor reveni la cluburi, avînd în vedere că în ulti- 
lui februarie (29) sînt programate primele meciuri

va cunoaște situația ca-

pregătirile la cluburi și 
fi discutate în colocviul

DIN NOU
• Echipa Argentinei 
dețin performanțe

PE CONTINENTUL SUD-AMERÎCAN
șl vechea 
superioare

sa dorință: intrarea pe lista laureatelor mondiale • Cluburile 
celor ale reprezentativei • Cele patru stadioane-gazdă 

ale turneului final din 1978
Argenti-Brazilia, Uruguay șl 

na sînt, de la începuturile pe
rioadei fotbalului modern, ță
rile de prim-plan ale continen
tului sud-american, considerat 
al doilea centru de greutate al 
activității mondiale, împreună 
cu bătrîna noastră Europă. Du
pă ce Uruguayul a găzduit e- 
diția inaugurală a Campionatu
lui lumii — 1930 —, iar Brazi
lia a făcut același lucru 20 de 
ani mai tîrziu, era normal să 
vină și rîndul Argentinei 
rolul de organizare a fazei fi
nale din întrecerea supremă a 
fotbalului. Ediția a 11-a din 
Campionatul mondial a fost în
credințată, deci, forului din 
Buenos Aires. Se încheie, ast
fel, ciclul prezenței competiției 
nr. 1 în țările-fanion ale 
„continentului fotbalului fier
binte", cum mai este denumită 
America de Sud.

Locul Argentinei în ansam
blul activității fotbalistice in
ternaționale, încă de la începu
tul secolului nostru și pînă as
tăzi, este în general bihe cu
noscut. Vom aminti doar cîteva 
dintre momentele de vîrf ale e- 
chipelor reprezentative și de 
club. „Alb-albaștrii" au ajuns 
în finala C.M. 1930, campionatul 
inaugural, pierzînd în fața gaz
delor — jucătorii uruguayeni 
(2—4). Absentă la edițiile din 
1938, 1950 și 1954, echipa Ar
gentinei se va califica, apoi, la 
toate turneele finale ale între
cerii mondiale cu excepția celui 
din_ 1970. Deși a avut totdeauna 
jucători de o mare virtuozitate, 
„unsprezecele" argentinian n-a 
mai ajuns la o performanță a- 
propiată celei din 1930. Era 
foarte aproape de un succes 
răsunător în ediția 1966 (An
glia), dar arbitrajul lui Kreit-

în

Stadionul River Plata din Buenos Aires unde 
finala C. M. 197S

va disputa

plus
na-

lein (R. F. Germania), 
nervozitatea căpitanului 
ționalei, Rattin, l-au scos din 
cursă. Englezii au învins a- 
tunci printr-un foarte discutabil 

S-a observat însă mereu

INTERNAȚIONAL 1975 
WELTMEISTERSCHAFT-ULUI
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zat la Diisseldorf de cam
pioana lumii, reprezentativa 
R.F.G., sau înfrîngerea la scor 
a Olandei (1—4), finalista de 
la Miinchen, la Chorzow, în 
fața Poloniei. Reamintind și de 
comportarea modestă a echipei 
Braziliei la campionatul Amsud, 
ajungem la concluzia că anul 
post-Weltmeisterschaft nu a re
levat nici un mare „11“ repre
zentativ. în schimb, a scos în 
evidență o foarte bună echipă 
de club, Dinamo Kiev. Caih- 
pioana de anul acesta a Uniunii 
Sovietice a lăsat o excelentă 
impresie în finala Cupei cupe
lor, cînd a întrecut pe Fe- 
rencvaros Budapesta cu 3—0, 
impresie confirmată și în cele 
două jocuri cîștigate cu Bayern 
Miinchen, cîștigătoarea Cupei 
campionilor, în „Supercupa" 
Europei. Blohin și coechipierii 
săi alcătuiesc, la ora actuală, 
cel mai puternic ,.11“ de club 
de pe continentul nostru, do
vadă și calificarea în sferturile 
de finală ale ediției în curs 
a competiției echipelor cam
pioane naționale.

1975 a fost, însă, 
gătitor al marilor 
fotbalistice din 1976, 
liminariilor turneului 
olimpic și al calificărilor pen
tru faza finală a campionatu
lui Europei. In jocurile pre
mergătoare competiției de la 
Montreal, aflate în plină desfă
șurare, s-au disputat cîteva 
partide interesante, încheiate 
cu scoruri surprinzătoare, ca 
de pildă victoria cu 4—0 obți
nută de Bulgaria asupra Unga
riei, într-un meci în care au 
fost trimise în teren primele 
reprezentative.

Cu o excepție (meciul R. F. 
Germania—Malta, programat în 
februarie 1976), toate partidele 
din preliminariile C.E. s-au 
jucat, iar cele opt „sfert-fina- 
liste" sînt cunoscute. Este 
vorba de Cehoslovacia, Țara Ga
lilor, Iugoslavia, Spania, Olan
da, U.R.S.S., Belgia și R. F. 
Germania. Dacă surprinde ca
lificarea Țării Galilor (unde nu 
se dispută un campionat na
țional!) și chiar a Cehoslovaciei 
(pentru a doua oară în această 
etapă a competiției), în schimb 
a devenit o obișnuință (!) lipsa

1—0.
lipsa de omogenitate a repre
zentativei. Tocmai de aceea, 
pentru ediția de peste doi ani, 
pregătirile ei vor cunoaște 
amploare și 
nemaiîntîlnite pînă acum, 
gentinienii doresc să ajungă pe 
lista campionilor mondiali, 
complctind reușitele echipelor 
lor de club, mult mai strălucite 
și mai numeroase decît ale re
prezentativei. Mai cu seamă 
de la nașterea competițiilor 
continentale, ele au jucat un 
rol de prim plan. Le întîlnim 
în finalele a nu mai puțin de 
șapte ediții ale „Cupei inter
continentale" (între 1964 
1972), prin Independiente 
Racing din Buenos Aires 
Estudiantes La Plata.

într-o țară cu o dezvoltată 
și renumită activitate fotbalis
tică se va desfășura, prin ur
mare, al „ll-lea“ turneu final 
al C.M. Și sub raportul insta
lațiilor, Argentina e una dintre 
cele mai bine dotate țări de 
pe continentul sud-american și 
chiar din lume. S-a scris sau 
s-a vorbit — în această privin
ță — despre exemplul unic o- 
ferit de orașul Buenos Aires, 
unde se găsesc șapte stadioane 
cu peste 70 000 de locuri : River 
Plata, Boca Juniors, Huracan, 
Racing, Independiente, San Lo
renzo, Velez Sarsfield (pe aces
ta din urmă a evoluat și selec
ționata țării noastre în meciul 
disputat cu echipa Argentinei, 
în 1974). A existat chiar, la un 
moment dat, propunerea — ca
re ar fi constituit o premieră 
în materie — ca toate jocurile 
turneului final să aibă loc la 
Buenos Aires. Dar, spre a oferi

o
o minuțiozitate

Ar-
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sau

evenimentului dimensiunile 
pretinse de anvergura sa, ca și 
spre a se evita unele concuren
țe în programare, F.I.F.A. și 
Comitetul de organizare a com
petiției au decis ca 
din grupele sferturilor 
lă să se desfășoare în 
rașe : Buenos Aires, 
Cordoba și Mendoza.

Desigur că pînă în zilele mo
mentelor finale ale C.M. vom 
prezenta pe larg stadioanele- 
gazdă. Pentru azi, cîteva prime 
informații despre ele.

Dintre cele șapte impozante 
stadioane din Buenos Aires, a 
fost ales cel al clubului River 
Plata, care va fi și scena în
trecerii culminante a campio
natului : finala ediției nr. 11.' 
Este un stadion foarte modern. 
Are, actualmente, 72 000 de 
locuri — toate pe scaune (subli
niem, pe scaune, nu pe bănci) 
— dar numărul lor se va ridi
ca, pentru C.M., la 95 000. Ves
tiarele și celelalte amenajări- 
anexe sînt de primul ordin, iar 
uriașul parc sportiv din jur o- 
feră nelimitate posibilități de 
antrenament pentru finalistele 
campionatului. Stadionul din 
Rosario, situat pe malul fluviu
lui Parana, are 50 906 locuri, 
dar ele vor ajunge la 71 985 în 
vederea marii întreceri. Al 
treilea stadion-gazdă, cel din 
Cordoba, dispune de 52 850 
locuri, iar la Mendoza se con
struiește, în parcul San Martin, 
un elegant stadion cu 60 000 de 
locuri. F.I.F.A. urmărește, prln- 
tr-o comisie specială, modul 
cum decurg pregătirile din Ar
gentina. Firește că, începînd cu 
acest an, care deschide, practic, 
a 11-a ediție a C.M., aceste 
pregătiri se vor situa tot mai 
mult în centrul atenției lumii 
fotbalistice.

partidele 
de fina- 
patru o- 
Rosario,

Eftimie IONESCU

anul pre- 
competiții 
anul pre- 

final

Pentru fotbalul italian și palmaresul său, 1975 a fost unul din anii 
cei mai nefericiți. După squadra azzurra, eliminată din campiona
tul european, nici echipele de club nu au avut o soartă mai bună. 
De pildă, campioana tării, Juventus Torino, a fost eliminată din 
C.C.E. de către Borussia Monchengladbach. Iată o imagine din 
meciul cu campioana R. F. Germania, tn acțiune, fundașul italian 

Furino, căruia nu-i putem
a două mari puteri fotbalistice, 
Anglia și Italia, altă dată în 
prim-planul marilor competiții, 
dar ale căror rezultate se află 
în ultima vreme în 
Anglia lipsește pentru 
oară din fază finală a 
treceri de anvergură 
fiind C.M. din R. F.
nia), iar Italia, după ce a cîști- 
gat în 1968 titlul de campioană 
a Europei, a lipsit și în 1972 și 
nu va fi prezentă nici în 1976 
în sferturile de finală ale com
petiției continentale ! De altfel, 
atît echipele de club insulare, 
cît și cele peninsulare nu au 
înregistrat în actuala ediție a 
competițiilor europene rezul
tate deosebite, ele plasîndu-se 
sub media valorică 
pentru respectivele 
Anglia e prezentă în 
cu doar două echipe 
iar Italia cu una din 
aliniate la start. Numai fotba
lul vest-german e mai bine 
reprezentat : patru formații de 
club calificate din 
scrise.

Nu putem încheia 
scurtă retrospectivă 
fotbalistic 1975 fără a 
linia — chiar și în treacăt — 
cîteva fapte ieșite pregnant în 
evidență. Mai întîi, că acest 
sport cu balonul rotund con-

nega acuratețea intervenției (R. F. Germania), Neeskens 
Lato (Polonia), Oblak (lu- 
Cruyff (Olanda), Edstroem 
Blohin (U.R.S.Ș).
participat ziariști 
țâri europene.

la Florența, 
amical, i
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a anului 
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tinuă ofensiva sa în continen
tele unde nu are o răspîndire 
totală 
și în 
acum 
punct 
lucru 
le competiții organizate în 
ceste regiuni ale globului ; că 
anul trecut s-a înregistrat cel 
mai mare număr de înscrieri, 
la un campionat mondial, 103, 
cifră care depășește cu mult 
recordul anterior ; apoi, apari
ții noi pe scena fotbalului 
european, unde se considera 
că nu mai existau „pete albe" : 
aceea a reprezentativei de ju
niori din Liechtenstein (pre
zentă în preliminariile Turne
ului U E.F.A.), ca și a celei 
de seniori a Insulelor Faroe, 
care a evoluat la Reikjavik 
în compania „U“-lui Islandei ; 
în sfîrșit, prezența pe firma
mentul fotbalului a reprezen
tativelor statelor 
și-au dobîndit 
cum este aceea 
Bissau.

Să sperăm că 1976 va aduce 
o recoltă 
constatări 
competiții 
gurează.

(ca Africa și Asia), dar 
insulele Pacificului, pînă 
neluate în seamă din 
de vedere fotbalistic, 
relevat prin numeroase- 

a-

Q CONTINUINDU-ȘI turneul
Italia, Rapid București a susținut alte 
două meciuri. La 31 decembrie, bucu- 
reștenii au dispus de echipa Bene
vento cu 2—0 (2—0), prin golurile
marcate de Bartales (min. 22) și M. 
Stelian (min. 36). La 1 ianuarie, Ra- 
pid a terminat la egalitate 2—2 (1—1) 
partida cu 
ou marcat

Cosenza. Pentru feroviari 
Bartales și Rontea.

IN CAMPIONATUL ITALIEI
11-a). Juventus — Napoli

• IERI
(etapa a ,
2—1 (Savoldi a deschis scorul pen
tru oaspeți, Damiani a egalat, iar Gori 
a marcat golul victoriei în min. 87), 
Lazio — Cesena 2—2 (oasoeții au e- 
galat în ultimele minute), Bologna — 
Roma 2—1, Como — Milan .—4 (Chia- 
rugi 2, Calloni și Biqon au marcat 
pentru învingători), Fiorentina — To
rino 0—1 (Graziani), Peruaia — Samp- 
doria 0—0, Verona — Cagliari 2—1 
(Riva a deschis scorul pentru oaspeți, 
apoi Moro și Macchi au înscris pen
tru gazde), Inter — Ascoli 3—0 
(Oriali, Boninseana, Cesati). In clasa
ment : Juventus 18 p, Torino 17 p. Na
poli, Bologna și Cesena cîte 14 p, 
Milan 13 p. In clasamentul golaeteri- 
lor conduc Savoldi (Napoli) și Pulici 
(Torino) cu cîte 8 goluri.

La on- 
sportivi

într-un 
reprezen-

care recent 
independența, 

a Guineei

și mai bogată de 
pozitive. Cele două 
anunțate le prefi-

Mircea TUDORAN

a IN URMA unei anchete între
prinse de ziarul „Sport” din Belgrad, 
selecționata U.R.S.S. a fost desem
nata drept cea mai buna echipa 
din Europa în anul 1975, Pe locu
rile următoare s-au situat reprezen
tativele Iugoslaviei, Olandei, R. F. 
Germania și Cehoslovaciei. Cu acest 
prilej a fost alcătuit și „11“-le e- 
uropean al anului trecut, care are 
următoarea componență : Zoff (Italia), 
Vogts (R. F. Germania), Kroll (Olan-

da), Katali.nski (Iugoslavia), Becken
bauer 
(Olanda), 
goslavia), 
(Suedia), 
chetă au 
din 21 de

• MARȚI, 
meci internațional 
tativa Italiei a învins echipa Greciei 
cu 3—2 (2—1). Jocul a fost urmărit 
de aproape 30 000 de spectatori.

• FORMAȚIA Lokomotiv Moscova, 
care întreprinde un turneu în India, 
a jucat la Calcutta cu o selecționată 
locala. Fotbaliștii sovietici au cîști- 
gat cu scorul de 3—1 (2—1).

• S-AU STABILIT dotele de dis
putare a unora din meciurile preli
minariilor campionatului mondial. 
Grupa a 11-a : 13.VI.1976 Finlanda — 
Anglia ; 22.IX.1976, Finlanda — Lu
xemburg ; 13.X.1976, Anglia — Fin
landa ; 16.X.1976, Luxemburg — Italia ; 
17.XI.1976, Italia — Anglia ; 30.III.
1977, Anglia — Luxemburg ; 26.V.1977, 
Luxemburg — Finlanda ; 8.VI.1977, 
Finlanda — Italia : 12.X.1977, Luxem
burg — Anglia ; 15.X.1977, Italia — 
Finlanda : 16.Xi.1977, Anglia — Ita
lia ; 3.XII.1977, Italia — Luxemburg. 
Grupa □ Vl-a : 16.VI.1976, Suedia — 
Norvegia ; 8.IX.1976, Norvegia — El
veția ; 9.X.1976, Elveția — Suedia ;
8.V|.1977, Suedia — Elveția ; 7 IX.1977, 
Norvegia — Suedia ; 30.X. 1977, Elve
ția — Norvegia.

• DUPĂ CE o peregrinat pe la 
mai multe cluburi fără să joace efec
tiv, fostul international britanic George 
Best a optat pentru formeția -Los 
Angeles Aztecs”, campioană a S.U.A. 
în ‘1974.



După rezultatele bune din etapa de masă a „Cupei tineretului1* Ed’tura sport-turism In 1976

ÎNTRECERILOR DIN FAZELE SUPERIOARE TOATA ATENȚIA! TEMATICA VARIATA,
După consumarea a două e- 
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nizat numeroase întreceri la 
sporturile practicate pe gheață 
și pe zăpadă : schi, patinaj și 
sanie. în același timp, conform 
noului regulament al compe
tiției. au avut loc concursuri și 
la alte discipline, practic la 
toate acelea îndrăgite de tineri. 
S-a pășit, astfel, intr-o nouă 
etapă, de reușita căreia depin
de întregul succes al marii 
competiții republicane de ma
să. Luna ianuarie, după cum 
se știe, va marca încheierea fa
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bază : 
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Consiliile pentru educație fi
zică și sport, ceilalți factori cu

mare

la nivelul unităților de 
atelier. secție, sector, 

an de studiu, urmînd e- 
orășenești, municipale.

atribuții au sarcini majore in 
această perioadă, cea mai im
portantă fiind acordarea asis
tentei tehnice, precum și ame
najarea locurilor de concurs și, 
in mod special, a pirtiilor de 
schi și a patinoarelor. Nu în 
ultin.ul rînd preocuparea trebu
ie să se îndrepte și spre recon- 
diționarea schiurilor și a altor 
materiale sportive. La rindul 
lor. federațiile de specialitate 
pot și trebuie să sprijine 
tiv — așa cum au făcut-o 
edițiile anterioare — buna 
șită a finalelor, atît pe 
organizatoric și tehnic, prin asi
gurarea arbitrajelor calificate, 
cit mai ales prin orientarea e- 
lementelor talentate, de per
spectivă, spre activitatea 
performanță.

Ultima zi a 
mai exact data 
ca debutul primei finale 
șirul celor programate 
sporturile de iarnă. Este 
ba de finala pe tară la 
patinaj și sanie, rezervată 
nierilor și școlarilor

efec- 
și la 
reu- 
plan

de
lunii ianuarie, 
de 31, va mar- 

din 
la 

vor- 
schi,
D1O-

(10—14

avea loc la 
Vor urma alte

ani), care va 
Miercurea Ciuc. 
7 finale în cursul lunii februa
rie. avînd ca loc de desfășurare 
tot atîtea localități montane din 
țară. Măsura de descongestiona
re a unora și acelorași locali
tăți este binevenită, după opi
nia noastră, succesul depinzînd. 
insă, de modul în care orga
nele sportive 
organizații 
să asigure 
cesare.

Pînă la 
vor avea loc nu mai puțin de 
25 de finale pe țară ale „Cupei 
tineretului", adresate elevilor, 
pionierilor, studenților, tineri
lor din întreprinderi și institu
ții, din cooperația meșteșugă
rească și din mediul rural. Si 
acestea trebuie pregătite 
timp pentru ca. așa cum 
subliniază în documentele 
partid, ele să contribuie efec
tiv la obișnuirea cetățenilor cu 
exercițiul fizic, să ducă la spo
rirea capacității de muncă.

locale, celelalte 
cu atribuții, vor $ti 
toate condițiile ne-

sfîrșitul anului 1976

din 
se 
de

Ion GAVRILESCU

SUBIECTE DE LARG INTERES
A intrat în tradiție, ca editurile 

să ofere, din vreme, cititorilor pro
iectele editoriale pentru perioada ur
mătoare De Io această regula nu 
face excepție nici Editura Sport-turism, 
care prezintă celor interesați intențiile 
sale pentru acest an. Așadar, ce vom 
citi în

Mai 
neral: 
matici _
sporită pentru satisfacerea exigențe
lor, o evidentă dorință de a se com
pleta unele absențe din bibliografia 
diverselor discipline sportive și a tu
rismului, totul însumînd aproape 150 
de titluri, aparținind unor cunoscuți 
specialiști și ziariști sportivi.

Pentru amatorii de excursii și dru
meții, pentru cel ce doresc să cu
noască frumusețile patriei, se conti
nuă editarea ghidurilor, albumelor, 
hărților, literaturii de călătorie, lu
crări de economia turismului, mono
grafii, evocări etc Astfel, notăm că 
în mult solicitata serie de ghiduri 
„Munții noștri" vor vedea lumina ti
parului lucrări referitoare la munții 
Buzăului, Căpățînii, Ciucaș, Căliman, 
Aninei și Hâșmaș-Suhard. De aseme-

1976 ?
întîi, o constatare de ordin ge- 
se observa existenta unei te- 
de larg interes, o preocupare

„Ghidurile 
(Prahova, Vrancea. 

, Bistrița-Nâsăud, lași, Co* 
.Itinerare turistice" (Valea 

Mic îndreptar turistic" 
Roman, Tg. Mu- 

(Polonia), 
(Delta Dunării), 

(România, Carpații Romă-

ZILE DE VACANȚA, ZILE DE BUCURII PENTRU TINERETUL ȘCOLAR

ITINERAR SPORTIV PE VALEA PRAHOVEI
Zile de vacantă, prilej de des

tindere, de infinite bucurii ! Mai 
bine de 150 000 de elevi și stu- 
denți se află in taberele voio
șiei. care sint amplasate in cele 
mai frumoase zone ale tării. 
Alte sute de mii de tineri și 
tinere parcurg trasee situate cu 
predilecție in zona arcului car
patic. participă la excursii sau 
drumeții. în itinerariul nostru 
pe valea Prahovei i-am intilnit 
in ipostaze dintre cele mai di
verse...

Am ales la întîmplare drumul 
Clăbucetului. Merge alături de 
noi unul dintre cei mai mici 
temerari ai pirtiilor. Se numeș
te Cristinel Diaconescu și este 
elev în clasa a V-a a Liceului 
„George Enescu" din Capitală. 
Pentru 10 zile, „micul Chopin", 
cum îi spun colegii, a schimbat 
pianul cu schiurile. Este o ro
cadă îndrăzneață, dar —_ cum 
aveam să constatăm — Cristinel 
a realizat-o cu multă dezinvol
tură. L-am urmărit cum cobora 
pîrtia abruptă a Clăbucetului, în 
compania unor tineri ceva mai 
rutinați în arta schiului, elevii 
Dragomir Krilovici. Walter 
Schell și Mircea Stoica, toți de 
la Liceul nr. 21 din București...

...De obicei profesorii sint a- 
ceia care îi învață pe elevi. Pe 
Clăbucet, în aceste zile de va
canță. am intilnit un caz. ori
cum. de excepție : grupul de bă
ieți și fete de la Liceul „Nico- 
lae Grigorescu" din Cîmpina îl 
iniția în schi pe profesorul lor 
de engleză. Alexandru Blank.

— Pentru o săptămină, am 
schimbat rolurile, ne spune_ pe 
un ton foarte natural, tînărul 
profesor.

— Cu ce roade ?
— Dacă doriți, vă pot face o 

mică demonstrație...
Ce a urmat, ne-a dovedit cu 

prisosință că uneori și elevii 
pot apare în postură de„. das
căli. Felicitări celor 19 băieți și 
fete de la „Grigorescu".
- La coborîrea de pe Clăbucet, 
unde. în jurul orei de prînz nu 
puteai întinde o pereche de 
schiuri, alti și alți copii urcau 
spre Gîrbova. Am retinut dintre 
ei grupul foarte disciplinat con
dus de profesorii loan Hada și 
Emeric 
Ciuc...

...De 
teniul - .... 
aer potrivnic. încă din gară. O 
vijelie, nori vălătuciți și spice 
aspre de gheată care nu anun
țau prea multe subiecte pentru 
carnetul nostru de vacanță. 
Drumul pînă la Căminul Alpin 
a durat, parcă, o veșnicie !

Și totuși, acolo. în jurul vi
lelor și cabanelor, animație spe
cifică vacantei, elevi și eleve 
care coborau de pe Platoul Coș- 
tilei sau alții care se îndrep
tau spre Gura Dihamului, șco
lari de-o șchioapă ca Silviu Pot- 
log, elev în clasa a V-a a Li
ceului „Alexandru Ioan Cuza" 
din Focșani, dar și alții care vi
zează de pe acum... prima clasă 
a liceului. Monica Miulescu din 
clasa a Vll-a a Școlii generale 
nr. 3 din Mediaș sau Viorel Pa
vel de la Școala generală nr. 7

din Brașov. Un co
lectiv de profesori 
cu mult simt pe
dagogic, în frunte 
cu Florin Grecu, 
Mihaela Popescu- 
Dridea și Virgil 
Dimitriu îi îndru
mă în respectarea 
unui program din 
care nu lipsesc a- 
lergările în jurul 
cabanelor si dru
mețiile prin și în 
împrejurimile pi
torești ale stațiu
nii.

Bucuria mersului 
pe jos, sportul cel 
mai accesibil 
cui, 
pe 
elevi 
care reprezintă Li
ceul „I. L. Caragia- 
le“ din București. 
Mai bine de 40 de 
tineri și tinere, sub 
îndrumarea profe
sorului 
Dragomir, 
tor-adjunct 
ceului, abia 
înapoiaseră de 
„Vîrful cu < 
Sorin Nastea, Paul 
Popovici și Sanda 
Dănescu. toți din a 

aplombul 
viitoarele lor

nea, menționăm colecțiile 
turistice iude(ene“ 
Dîmbovița, 
vasna), „I 
Motrului), „ 
(Băile Herculane, 
reș), „Ghiduri pe țări1 
„Microenciclopediir 
„Albumer ‘ __ ___ .
niei, Dobrogea de-a lungul veacurilor* 
New York). Firește, este greu să eou- 
izăm lista volumelor propuse să apa
ră în 1976, ele avînd o întinsă arie 
de cuprindere a problematicii turis
mului — prezentarea unor trasee al
pine, factorii naturali de cură din sta
țiunile balneoclimaterice, harta poli
tică a lumii, hărți, note de călătorie, 
activitatea întreprinderilor de turism 
etc. — in aproape 100 de titluri

Un important domeniu îl constituie, 
firește, literatura sportivă, care cu
prinde cărți de tehnică și metodică 
pe ramuri de sport, lucrări de specia
litate cu caracter general și de popu
larizare. De la automobilism (,,A B.C.- 
ul conducerii autoturismului", „Trafi
cul rutier modern44) la atletism („Să
riturile atletice la copii și juniori", 
„Atlet’smul peste hotare"), de 
fotbal („Tehnică și stil”), la i 
nasticâ („Pregătirea tinerilor 
naști", „Gimnastica acrobatică”), 
la baschet („Manual”), ■ - • • 
ma cu floreta, spada și _____ ,.
volei („Pregătirea fizică a jucătorilor", 
.Pregătirea echipelor școlare"), 

handbal („îndrumar", „Teoria și me
todică") la lucrările cu caracter teo
retic general („Teoria educației fizica 
și sportului44, „Biochimie și sport", 
„Problematica mișcăjii sportive și o- 
limpice moderne", „Cultura fizică — 
fenomen social”, ș.a.) — iată cîteva 
dintre coordonatele pe care se în
scriu volumele de tehnică și metodică 
planificate pentru anul viitor.

In ceea ce privește literatura bele
tristică 
de aur 
straniu 
despre 
vers", 
„Sportul in aforisme”, ,Din lumea ba
lonului rotund*, „Cu cărțile pe față*, 
ca să dăm doar cîteva exemple.

Așadar, o paletă larg cuprinzătoare, 
care sperăm, va sat’sface pe cititorul 
de carte sportivă. (EM. F.)

la 
gim- 
gim- 

. de 
scrimă („Scri- 

sabîa'U,

profesorii loan Hada și 
Ferencz din Miercurea

obicei calm, așezat, Buș- 
ne-a întîmpinat cu un

ori-
am citit-o și 
fetele multor 

din grupul

Alexandru 
direc- 
al li

se 
! la 
dor".

invitat cu 
vîrstei, 1a 
cursii :

— Miine

sportivă consemnăm : „XV-le 
al rugbyului românesc*, „Acest 
secol al sportului*, „Amintiri 
Rîpensia*, „Fotbalul, un uni- 
„Sub semnul lui Hercule",

DE MASA INITIATE
AMPLE ACȚIUNI SPORTIVE

înainte de 
inițiativă de

masă, o scurtă alergare in jurul Căminului alpin din Bușteni. O 
la care nu absentează nimeni ! Foto : V. BAGEAC

Xl-a, ne-au 
specific 

ex-

urcăm la Susai, 
apoi, in ziua următoare, la ca
bana Izvoarele, după aceea la 
Vinători...

Așadar. în programul de va
canță al tinerilor de la „Cara- 
giale", zilnic cite o excursie sau 
drumeție. Foarte bine I

★
...Neputînd ajunge la Cota 1500 

cu telecabina — la punc
tul de plecare din Sinaia aș
teptau, la rînd. aproape 200 de 
copii — am pornit-o per pedes 
spre primele trepte ale Bucegi- 
lor. N-am fost singuri. Ne-a 
însoțit colectivul de elevi de la 
Școala generală ni. 15 din Bu
zău, buni cunoscători ai suc
ceselor așilor noștri în atletism, 
gimnastică, tir și handbal. Ca 
să nu mai amintim de cunoș
tințele lor în domeniul istoriei 
și geografiei patriei ! Profesoa
rele Elena Vrabiescu și Elisabe- 
ta Proșcanu. care însoțeau gru
pul, dirigintele claselor VII B și 
VI C (din care făceau parte cei 
mai multi copii), pot fi mîndre 
de colocviul ad-hoc susținut de 
elevii lor !...

T. BRADEȚEANU

PENTRU PIONIERI:

JUDEȚUL BRAILA
ACȚIUNI PENTRU 70000 DE ELEVI

In toate județe.'e vor 
avea loc manifestări la ni
velul atelierelor, secțiilor, 
sectoarelor și al grupelor 

sindicale

Cei aproape 70 000 de elevi 
ai județului Brăila sint cuprinși 
în aceste zile ale vacanței de 
iarnă într-o suită de acțiuni 
cu caracter sportiv. Vom con
semna, în primul rînd, faptul 
că o parte dintre ei se află in 
tabere sportive sau de odihnă 
organizate pe plan central sau 
local la Borsec (400), Lacul 
roșu (200), Bran (150) și în 
multe alte stațiuni montane 
dintre cele mai pitorești.

In școli au fost amenajate 
cluburi ale vacanței. Este o 
inițiativă care aparține inspec
toratului școlar județean și la 
materializarea ei și-au adus a- 
portul toti factorii cu atribuții 
în domeniul dezvoltării spor
tului de masă. Cluburi asemă
nătoare ființează, pentru elevi 
(cu sprijinul conducerii unor 
întreprinderi) și la Șantierul 
naval, Combinatul chimic etc.

Este de semnalat totodată 
faptul că în multe școli s-au 
făcut pregătiri intense pentru

HOCHEI PE GHEAȚA,
PATINAJ, SCHI Șl TENIS DE MASA

întransformarea unor curți 
spatii pentru practicarea pa
tinajului (școlile generale nr. 
1, 19, 22), iar la vadul Budur, 
vadul Olangeriei și pe dealurile 
de la Abator s-au fixat zone 
pentru concursurile de săniuș.

ENACHE, coresp. județeanTr.

„FESTIVALUL
FULGILOR »E NEA ‘

deCîteva acțiuni deosebit 
interesante cu caracter sportiv 
punctează vacanța de iarnă 
pionierească. Una s-a și înche
iat, cea de la Miercurea Ciuc, 
prilejuită de desfășurarea „Cu
pei 30 Decembrie" la hochei pe 
gheață și patinaj. Urmează, în 
partea a doua a vacanței de 
iarnă, finala „Cupei speranțe-

masă (Rm. Vîl-
din în-

lor“ la tenis de 
cea, 194 participanți 
treaga țară) și tabăra căpita
nilor echipajelor din cadrul 
Expedițiilor „Cutezătorii" (Ho
rezu, 215 participanți), un pri
lej binevenit de schimb de ex
periență, dar și de activități 
sportive de iarnă — schi și sâ
ni uș.

Cum își petrec elevii din 
comuna Curcani-Ilfov aceste 
zile frumoase ale vacanței de 
iarnă ?... La Clubul tineretului, 
situat în incinta căminului cul
tural, fete și băieți își dispută 
întîietatea la șah, alții la tenis 
de masă. în același 
fesorii de educație 
localitate, Marin și 
nu, au inclus în 
de vacanță o serie 
deosebit de atractive. Este vor
ba de „Carnavalul fulgilor de 
nea" la patinaj, concursuri de 
săniuș dotate cu trofee adec
vate și excursii la București 
pentru vizitarea 
minte social-culturale etc.

Și încă un amănunt : elevii, 
în general tineretul din comu
nă participă în aceste zile la 
o serie de acțiuni cu caracter 
gospodăresc, printre care figu
rează și amenajarea pe tere
nul de handbal din localitate a 
unul patinoar natural. Altfel 
spus. încă unul alături de ce
lelalte trei deja amenajate. 
(Tr. I.).

timp, pro- 
fizică din 

Ion Gruia- 
activitătile 
de acțiuni

unor așeză-

în cadrul unor ample acțiuni 
inițiate în întîmpinarea Con
gresului U.G.S.R., activitatea 
sportivă va căpăta o pondere 
însemnată. La nivelul comisiei 
sport-turism a Consiliului Cen
tral al Uniunii Generale a Sin
dicatelor a fost întocmit un 
plan special de măsuri, preve
derile acestuia fiind transmise, 
la această oră, în întreaga țară. 
Cea mai importantă acțiune 
este „Cupa Congresului 
U.G.S.R.", competiție de masă 
care va cuprinde următoarele 
discipline : atletism, fotbal, vo
lei, handbal, popice, tenis de 
masă și schi. Accentul va fi 
pus pe întrecerile organizate la 
nivelul secțiilor, atelierelor, 
sectoarelor, precum și al gru
pelor sindicale din întreprinderi 
și instituții-

O altă mare competiție este 
concursul sportiv la ramurile : 
box, lupte, haltere, handbal, 
volei, popice, tenis de masă și 
cros. Și această manifestare va 
fi dotată cu „Cupa Congresului 
U.G.S.R.". Separat, va fi orga
nizată o cuprinzătoare întrecere 
de cros, precum și o ștafetă 
sportivă care, va porni de la 
nivelul asociațiilor.

în sfîrșit. mai notăm faptul 
că sint programate întreceri in
tre formațiile 
U.G.S.R. și cele 
partamente.

La rîndul lor.
sport-turism ale consiliilor 
dețene ale i 
țiat acțiuni 
întreceri la 
in județele 
Maramureș, 
muncitorilor" 
secțiilor și atelierelor" 
tism, volei, lupte, tenis de ma
să. șah și altele. Aceste ultime 
două competiții vor fi organi

zate în județul Bihor.

sportive 
ale altor

comisiile de 
ju- 
ini-sindicatelor au 

proprii, cum ar fi 
sporturile de iarnă 
Suceava, Prahova, 
precum și „Crosul 

și „Campionatele 
la atle-



Mîine, la Brașov START COMPETIȚIONAL 76
SI ÎN CIRCUITUL INTERNAȚIONAL DE TENIS
• Țara noastră va găzdui primele două indoor-uri « „Rachete“

din 7 țări, la start • Reintră Ion Țiriac!

BILANJUL CAMPIONATELOR DL ÎNOT
DE LA CLUJ-NAPOCA: 29 DE RECORDURI

ia un start specta- 
acest început de an 
Brașov. în sala spot- 

încep întrecerile pn-

Tenisul 
culos in 
1976. La 
turilor, ----- ..
mului turneu din cadrul Cir
cuitului internațional „indoor", 
competiție aflată și ea la edi
ția sa inaugurală. După cum 
am mai anunțat, în numerele 
noastre anterioare, tării noastre 
îi revine cinstea de a găzdui 
primele două etape ale noii su
ite de competiții, care conti
nuă apoi în Ungaria. Ceho
slovacia, U.R.S.S. și Polonia.

Jn lot select de jucători iși 
au înscrise numele pe tabelul 
turneului de la Brașov. Nu va 
lipsi campionul „en-titre“ al 
țării, Toma Ovici, fostul cam
pion Dumitru Hărădău, ca și 
alți componenți ai loturilor na
ționale, printre care Viorel So- 
tiriu. Sever Mureșan, frații Vi
orel și Traian Mărcii. Mihai 
Tăbăraș, Laurențiu Titei, Jean 
Bîrcu. Un punct de atracție 
special îl va constitui, desigur, 
reintrarea maestrului emerit al 
sportului Ion Țiriac, care-și 
reia activitatea după o peri
oadă de accidentare.

Sînt așteptați o serie de oas
peți de seamă și de peste ho
tare. Și-au confirmat partici
parea campionul R. D. Germa-

ne. Thomas Emmrich, ciștigă- 
torul recentului turneu de la 
Sofia si de mai multe ori în
vingător în tara noastră. Din 
U.R.S.S. vor sosi doi echipieri 
ai lotului unional de seniori, 
Pugaev și Borisov, iar din Po
lonia tinerii jucători Rhode și 
Jaszinski. Cehoslovacia va fi 
reprezentată, de asemenea, de 
doi tineri talentati — Granat 
și Prucha. Foarte puternic se 
anunță lotul maghiar, cu Ta- 
roezy, Machan și Barany. Iar

dimi- 
și vor 
inclu-

din Bulgaria sînt așteptați fra
ții Bojidar și Matei Pampulov. 
alături de L. Ghenov.

întrecerile încep din 
neața zilei de marți 
continua pînă duminică
siv. Apoi. întreg lotul de par
ticipant! se va deplasa la Ti
mișoara. unde — in săptămîr.a 
următoare — este programat cel 
de-al doilea turneu din Circui
tul international de tenis pe 
teren acoperit.

LOTUL OLIMPIC A CISTIGAT

Rd. V.

TURNEUL DE POLO DIN CAPITALĂ
Turneul de polo 

în Capitală în ultimele zile ale 
anului 1975 s-a încheiat cu 
jocuri interesante, care au be
neficiat și de un plus de spec
taculozitate. ca urmare a evo
luției în ascensiune a tuturor 
formațiilor participante.

într-un joc deosebit de atră
gător, Lotul A — care a cuce
rit locul I în clasamentul final 
al competiției — a primit din 
nou replica formației campi-

organizat

„TURNEUL CELOR 6 NAJIUNI" LA HOCHEI JUNIORI
(Urmare din pag. 1)

Iată însă cîteva scurte con
semnări de la citeva din ulti
mele jocuri :

ETAPA A III-A (30.XII)
UNGARIA — AUSTRIA 8-7. 

Unul din cele mai palpitante 
jocuri ale turneului. După ce 
a condus cu 3—1 la sfîrșitul 
primei reprize, selecționata 
Austriei a realizat in primitele 
10 minute ale reprizei secunde 
trei contraatacuri, fulgerătoare, 
purtate de același jucător (Ko
ren !), înscriind trei puncte și

ju- 
de- 
mi-

ale 
din

CLASAMENTUL FINAL

1. ROMÂNIA 5 5 0 0 37—12 10
2. Bulgaria 5 3 1 1 26—18 7
3. Ungaria 5 3 0 2 33—28 6
4. Elveția 5 2 0 3 27—16 4
5. Austria 5 1 0 4 16—33 2
6. Italia 5 0 1 4 12—44 1

MAI BUNICEI
Potrivit 

turneului
ei 

desemnot cei mai buni
tradiției, Comisia tehnică
a

jucători, pe posturi :
Portar : Adalbert FEKETE (România); 
Funda? : Jakob LUDI (Elveția) : 
Atacant : Alexandru HALAUCĂ (Ro

mânia) .

merică. De notat că tinerii 
cători elvețieni s-au arătat 
ficienți la disciplină : 46
nute de penalizare !

ETAPA A IV-A (31.XII)
BULGARIA — UNGARIA 

6—3. De această dată, puterni
ca revenire din ultima repri
ză a hocheiștilor maghiari nu 
le-a mai adus acestora răstur
narea de scor scontată. După 
două reprize jucătorii bulgari 
conduceau cu 5—0 și ei au știut 
în continuare să-și păstreze a- 
vantajul.

ROMANIA — AUSTRIA 5—0. 
Meci mult mai echilibrat de
cît o arată scorul final. Echipa 
română nu a jucat la valoarea 
ei decît în ultima repriză, cînd 
timp de 10 minute (40—50) a 
înscris trei goluri, detașindu-se 
pe tabela de marcaj, care ară
ta atunci doar un avantaj firav: 
2—0.

oane. Rapid. Conduși, surprin
zător cu 1—0, olimpicii s-au 
grăbit să ofere adversarilor lor 
o veritabilă lecție, pentru care 
s-au întrebuințat foarte serios, 
înotînd mult, apărîndu-se cu 
atenție combinînd eficace în 
atac. Și de această dată con
traatacurile au constituit arma 
lor ofensivă nr. 1. în finalul 
primei reprize scorul era 5—1 
pentru Lotul A, scor ce avea 
să fie majorat la 6—1 după 
consumarea primului minut din 
repriza secundă. In min. 7,20, o 
dispută nu prea ...sportivă între 
V. Rus și Băjenaru determină 
eliminarea celui dinții, antre
norii Totului înlocuindu-1 cu 
Schervan, care și-a făcut rein
trarea cu prilejul acestui 
turneu. Absența lui Rus se va 
dovedi, însă, nefavorabilă Lo
tului A. care va primi relativ re
pede nu mai puțin de patru 
goluri, înscriind doar unul 
(7—5). După această perioadă 
de cădere, olimpicii și-au strîns 
din nou rîndurile. dominînd ca
tegoric pînă în finalul întîlnirii 
și obținînd o victorie fără drept 
de apel : 13—5 (5—1, 1—2, 2—2, 
5—0).

Lotul B, în rîndurile căruia 
au evoluat de această dată 
Răducanu și FI. Slavei (exce
lent de-a lungul întregului 
turneu), n-a avut probleme în 
fața Combinatei Progresul — 
C.N.U, pe care a depăsit-o cu 
10—3 (2—0, 2—1, 3—1, 3—1).
„Tineretul" s-a descurcat bine, 
a jucat „aerisit" în atac, și a 
combinat mult pînă la ivirea 
situațiilor favorabile de șut.

Horia ALEXANDRESCU

Campionatele naționale 
înotătorilor juniori, una 
tre cele mai frumoase compe
tiții cu caracter intern la care 
am asistat in ultimii ani. s-au 
încheiat 
La mai 
interval, 
mânesc 
de recorduri realizate la Plo
iești alte 29 de seniori, juniori 
și copii obținute in piscina aco
perită din Cluj-Napoca, unele 
dintre acestea de o bună va
loare internațională.

In ultima reuniune finală, 
cea mai interesantă întrecere a 
fost cursa de 100 m a spatlste- 
lor. Edith Puel (care a condus 
95 m), Carmen Bunaciu și Va
leria Vlăsceanu au luptat cu 
o ambiție demnă de subliniat, 
oferindu-ne cea mai frumoasă 
dispută a campionatelor. In
tr-un finiș pasionant, Bunaciu 
și Vlăsceanu au devansat-o, în 
această ordine, pe sportiva re- 
șițeancă chiar în apropierea so
sirii, toate cele trei înotătoare 
fiind cronometrate sub cifra 
(1:10,9) vechiului record de ju
nioare. In ciuda unui start com
plet ratat, H. Neagrău a cîști- 
gat și 400 m liber în 4:24,4, re
zultat ce îmbunătățește cu 3 
secunde 
niori al 
uniunii 
liber) și 
200 m spate) au fost premiați 
pentru cele mai bune perfor
manțe ale competiției.

Rezultate tehnice. 100 m delfin 
(b): H. Lucaciu (Șc. sp. Sibiu) 
62,7 (62,6 în seril-nou record),
A. Birinl (Cr.) 64,6 ; 100 m delfin

cu un frumos succes, 
puțin de o săptămînă 
speranțele înotului ro- 
au adăugat celor 38

vechiul record de ju- 
țării. La sfîrșitul re- 
I. Svetz (56,4—100 m
V. Vlăsceanu (2:29,2—

VOLEIBALIȘTII Guniori) 
LA „TURNEUL SOFIA"

între 7 și 11 ianuarie 1976, 
reprezentativele de volei (juni
ori) ale României vor lua par
te la tradiționalul turneu „So
fia" din capitala Bulgariei. 
Și-au anunțat participarea e- 
chipele de juniori ale R. D. 
Germane, Poloniei, Ungariei, 
U.R.S.S., României și Bulga
riei.

Reprezentativa
plecat la Sofia în ziua de 
ianuarie. Băieții pleacă azi 
ianuarie.

feminină

(f) : M. Vasiliade (Din.) 1:10,5; 
400 m liber (b): II. Neagrău (Cr). 
4:24,4-record de copii și juniori, 
L. Mady (Cr.) 4:39,4; 400 m liber 
(f) : M. Costea ~ ’ ------
I. Horvath (Cr.) 
Cimpianu (CSM) 
categ. B ; 100 m 
Șvetz (Șc. 54) 63.3, 
(Cr.) 66,5, A. ------
66,8 ; lOo m spate (f) : C. 
ciu * *
fete

(Din.) 4:57,0, 
4:57,4,... 5. A.
5:16,2-rec. fete 
spate (b) : I.

L. Szakadati 
Alexandru (Petr.) 

... „e_ _ ,2, . Buna-
(Din.) l:10,4-rec. junioare și 

categ. A, V. Vlăsceanu 
(Petr.) 1:16,5, E. Puel (Reș) 1:10,8: 
200 m mixt (b) : Șt. Mitu (Lie. 4 
Gal.) 2 : 23,8. Al. Szabo (CSM) 
2:24,7-rec. băieți categ. A, A. Bi- 
rini 2:24.7; 200 m mixt (f): M. 
Marin (Reș.) 2:37,1, M.
2:40,9; 4x200 m liber (b): Șc. 54
Buc. 8:56,0-rec. • • - -
8:57,9, Șc. sp.

Costea

Crișuljuniori.
Reșița 9:19,9-rec. 

copil categ. Â; 4x100'm mixt (f) : 
Dinamo 4:52,9-rec. junioare.

Clasament final pe echipe : 1. 
Șc. 54 București 179 p, 2. Crișul 
Oradea 143 p, 3. Dinamo Buc. 
111 p, 4. Petrolul Ploiești 97 p, 
5. Șc. sp. Reșița 93 p, 6. Șc. sp. 
Ploiești 73 p, 7. C.S.M. Cluj-Na
poca 67 p, 8, Lie. 4 Galați 47. 
Repartizarea titlurilor : Dinamo 7, 
Șc. 54 și Crișul cite 6, Petrolul, 
Șc. sp. Ploiești, Șc. sp. Sibiu, 
CSM Cluj-Napoca cite două, Șc. 
sp. Reșița și Lie. 4 Galați cite 
unul.

In campionatul feminin de baschet
POLITEHNICA-RAPID 1-1

conducînd (min. 31) cu 6—1 ! A 
urmat senzaționala revenire a 
formației maghiare care, pas 
cu pas, s-a apropiat de o ne
scontată egalare. In min. 50 ta
bela arăta 6—6. înghețați par
că de acest deznodămint, tine
rii jucători austrieci nu au re
zistat presiunii din ce în ce 
mai insistente a hocheiștilor 
maghiari, care s-au detașat în 
ultimele 10 minute.

BULGARIA — ELVEȚIA 5-3. 
Confruntare aspră, în care vic
toria echipei bulgare s-a tran
șat pe baza unei mai bune pre
gătiri fizice. Scorul, incert pî
nă in ultimele secunde (4—3), 
s-a clarificat atunci cînd an
trenorul elvețian a scos porta
rul, forțînd, neinspirat, egala • 
rea într-un moment cînd echi
pa sa era în inferioritate nu-

REZULTATE TEHNICE \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^

ETAPA A V-A (2.1)
UNGARIA — ITALIA 12—5. 

Ca și în jocurile precedente, 
italienii au evoluat bine doar 
două reprize. De această dată 
prima (3—3) și ultima (1—1), 
cînd prin elanul lor au 
probleme ambițioasei formații 
maghiare, 
însă, o perioadă excelentă în 
repriza secundă, cînd a marcat 
8 goluri, unul mai frumos decît 
celălalt.

ROMANIA — ELVEȚIA 6-3. 
Ultima partidă a turneului, în 
care echipa română a obținut 
cea de a 5-a victorie consecu
tivă. Ea a știut să frîngâ re
zistența formației elvețiene, 
dornică să realizeze măcar un 
succes la cîștigătoarea turneu
lui, ceea ce putea atenua oa
recum amărăciunea unui loc IV. 
Dar tinerii jucători români au 
avut puterea să se detașeze 
(4—1, min. 33), după o primă 
repriză egală (1—1). Mai mult 
chiar, ei au avut meritul că 
au revenit cînd rezultatul de
venise strîns (min. 46 : 4—3 !), 
trecînd cu destulă ușurință pes
te dîrzenia oaspeților, prin 
două goluri frumoase, realizate 
în ultimele 10 minute.

a
4
5

Sîmbătă și dumincă, în sala 
Floreasca din Capitală, a avut 
loc partida (meciuri duble) din
tre echipele Politehnica și 
Rapid, din cadrul primei etape 
a turului al treilea al cam
pionatului feminin de baschet, 
grupa 1—6. în primul meci, 
victoria a revenit formației 
Politehnica cu scorul de 73—52 
(22—33), iar duminică rapi- 
distele si-au luat revanșa, cîș- 
tigînd cu 81—71 (49—36).

Celelalte întîlniri ale etapei 
au fost reprogramate^ după 
cum urmează : „U" 1
poca — I.E.F.S. la 
nuarie, Olimpia — 
tea Timișoara la 7 
rie (grupa 1—6), 
Ploiești —• Crișul 
Voința București — 
București la 14 și 15 ianuarie 
(grupa 7—12). A treia partidă 
din grupa 7—12, C.S.U. Galați 
__ C.S.U. Tg Mureș, s-a dispu
tat la 26 și 27 noiembrie 1975, 
încheindu-se cu următoarele 
rezultate : 67—52 (27—33) și
60—42 (31—29)

,U“ Cluj-Na- 
6 și 7 ia- 
Universita- 
și 8 ianua- 

Sănătatea 
Oradea și 

- Progresul

După turneul final al campionatelor pe echipe la lupte
pus

Aceasta a „prins",

Etapa a lll-a (30.XII) : UNGARIA — AUSTRIA 8—7 (1—3, 4—3,3—1), au 
marcat: legend! (3), Farkaș (3), Szabo, Kiss — Ungaria, Koren (3), Martinek 
(2), Dvorak (2),-—Austria, au condus: L. Noncev (Bulgaria) și Fl. Gubernu 
(România) ; BULGARIA — EL.VEȚIA 5—3 (1—2, 2—1, 2—0), au marcat : 
Mutleanski (2), Kaney (2), Krastev — Bulgaria, Fergg, Sagesser, Meyer—■ 
Elveția, au condus : J. Hoffer (Austria) și A. Balint (România) ; ROMA
NIA— ITALIA 12—0 (4—0,4—0,4—0), au marcat : Cazacu (3), Teodoriu
(2) , Prakap (2), Nagy, Daniel, Eross, Grădinaru și Hălâucă, au condus : 
L. Schell (Ungaria) și W. Berchten (Elveția).

Etapa a IV-a (31 XII) : BULGARIA — UNGARIA «—3 (4—0, 1—0, 1—3), 
ou marcat: Krastev (3), Zar ev, Mutleanski, Kanev •— Bulgaria, Farkaș
(3) — Ungaria, au condus : J. Hoffer (Austria) și G. Alajmo (Italia) : 
ELVEȚIA — ITALIA 8—1 (1—0, 2—1, 5—0), au marcat : Graeff (2), Lud! 
(2), Durst Bauer, Gempeli, Guex — Elveția, Da Pian — Italia, au 
condus : L. Noncev (Bulgaria) și FI. Gubernu (România) ; ROMÂNIA
— AUSTRIA 5—0 (1—0, 1—0, 3—0), au marcat : Hălâucă (2), Nagy, Da
niel, Teodoriu, au condus : W. Berchten (Elveția) și L. Schell (Ungaria).

Etapa a V-a (2 I) : UNGARIA — ITALIA 12—5 (3—3, 8—1, 1—1), au 
marcat : Kiss (4), Farkaș (3), Legendi (2), L. Rajcsanyi, Terjek, Balint
— Ungaria, Da Pian (2), Colii (2). Hirschstein ■— Italia, au condus : 
J. Hoffer (Austria) și A. Balint (România) ; BULGARIA — AUSTRIA 8—1 
(4—1, 2—0, 2—0), au marcat : Mutleanski (3), Krastev (2), Vladimirov, 
Kocev, Traikov — Bulgaria, Koren — Austria, au condus : W. Berchten 
(Elveția) și G. Alajmo (Italia) : ROMANIA — ELVEȚIA 6—3 (1—1, 3—0, 
2—2), au marcat : Cazacu (2), Eross (2), Daniel, Prakap — România, 
Fergg (2), Locher — Elveția, au condus : L. Noncev (Bulgaria) și 
L. Schell (Ungaria).

Z.

MODIFICĂRI DE REGULAMENT MENITE
SA ASIGURE DIVIZIEI UN INTERES SPORIT

Odată cu turneele finale ale 
Diviziei de lupte greco-roma
ne și libere s-au încheiat ulti
mele întreceri oficiale ale a- 
nului. Cele două campionate 
au meritul de a fi menținut în- 
tr-o pregătire aproape continuă 
pe tot cuprinsul anului un nu
măr foarte mare de sportivi, 
componenții celor 54 de forma
ții (cite 27 la fiecare stil) par
ticipante la cea mai mare com
petiție pe echipe a țării.

Turneul final, la care au luat 
parte primele șase formații la 
fiecare stil, i-a reunit în Ca
pitală pe aproape toți luptă
torii componenți ai loturilor 
republicane, reprezentanții sec
țiilor Dinamo București, Stea
ua, C.S.M. Pitești, Aluminiu 
Slatina, Farul Constanța, Cri
șul Oradea (la greco-romane) 
și Steaua, Dinamo Brașov, Stea
gul roșu Brașov, C.F.R. Timi
șoara, 
C. S. 
aceste 
tri au 
Iul de . _
tătorilor fruntași la sfîrșitul a- 
nului.

Măsura luată de forul nostru 
de specialitate de a introduce 
turneele individuale în cadrul 
campionatului pe echipe s-a 
dovedit utilă, în aceste condiții 
concurenții fiind determinați să 
lupte într-un sistem asemănă
tor celui folosit în marile con
cursuri internaționale. Dar, din 
păcate, scopul urmărit de fe
derație n-a fost în totalitate a- 
tins. Aceasta, pe de o parte 
pentru că nu toate meciurile 
au constituit adevărate teste de 
verificare, neexistind mai mulți

Hidrotehnica Constanta, 
Tîrgoviște, la libere. în 
condiții, tehnicienii noș- 
putut să constate nive- 
pregătire al tuturor lup-

concurenți valoroși la aceeași 
categorie (cazul luptelor libe
re), iar pe de altă parte, pen
tru că, din motive tactice, an
trenorii i-au introdus pe unii 
sportivi la alte categorii de 
greutate decît luptă în meciuri 
internaționale.’

Așa stînd lucrurile, ne gîn- 
dim să sugerăm F. R. Lupte 
ideea de a-i determina pe com- 
ponenții loturilor naționale să 
concureze și în cadrul Diviziei 
la categoriile lor, pentru ca 
meciurile susținute cu acest 
prilej să constituie reale veri
ficări.

Revenind la ultima etapă a 
campionatelor pe echipe trebuie 
să apreciem eforturile unor u- 
nități sportive care, deși n-au 
reușit să se claseze in primele 
trei locuri, manifestă preocu
pare pentru dezvoltarea lupte
lor în localitățile respective : 
Aluminiu Slatina (antrenor D. 
Bărbulescu), Farul Constanța 
(C. Ofițerescu), Crișul Oradea 
(I. Sonea) — la greco-romane 
și C.F.R. Timișoara (D. Dana) 
Hidrotehnica Constanta (K. Iz
mail), C. S. Tîrgoviște (T. Oa- 
nă). Antrenorii acestor formații 
au prezentat la turneul final al 
Diviziei o serie de tineri ta- 
lentați, 
bine în 
buni luptători ai țării.

Cerînd părerea despre modul 
de desfășurare a Diviziei se
cretarului general al federației. 
Victor Dona, acesta ne-a spus: 
„Actualul regulament al cam
pionatului pe echipe nu mai co
respunde nevoilor noastre. For
mula de disputare cu etape 
săptămînale între trei echipe

care s-au comportat 
disputa cu cei mai

nu-î solicită in mod corespun
zător pe sportivii fruntași. Au 
fost întîlniri triunghiulare care 
s-au terminat în mai puțin de 
două ore. Efortul fiind prea 
mic, competiția nu-i mai sti
mulează pe luptători să se pre
gătească în mod serios. In a- 
ceastă situație, nc-am gindit ca 
la ediția viitoare și aceste eta
pe în care se întîlnesc cite trei 
echipe să se dispute tot sistem 
individual, pe categorii, iar cla
samentul să se întocmească 
prin adiționare de puncte. In a- 
celași timp, pentru a se crea 
un echilibru valoric corespun
zător între formațiile cuprinse 
într-o seric, vom efectua o 
nouă împărțire pe criteriul geo
grafic, dar 
șitul 
cite 
serie 
una, 
se reducă la opt.

Pentru stimularea creșterii 
elementelor tinere, începînd d ■ 
anul viitor, în fiecare ech>. 
participantă la Divizie vor > -
bui să fie cuprinși doi juci.iri 
(pînă la 20 de ani) și doi spor
tivi din grupa de tineret (pînă 
la 22 de ani). După cum vedeți, 
există preocupare pentru ea 
Divizia să-și aducă o contribu
ție mai substanțială la dezvol
tarea luptelor din țara noas
tră".

anului 
două 
și va 
astfel

și valoric. La sfîr- 
1976 vor retrograda 
echipe din fiecare 
promova doar cite 
ca numărul lor să

Mihai TRANCĂ
».-WM
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PESTE HOTARE

NICOLAE CEAUȘESCU I

(Urmare din pag. 1)

Avem deplina convingere că anul 1976, ca întregul cincinal 
viitor, va aduce poporului nostru noi satisfacții in muucă și viață> 
va adăuga noi și 
ționale, va ridica 
spirituală, gradul

Dragi tovarăși
Cetățeni ai României socialiste,
Anul pe care il vom încheia in curind ne-a adus mari reali

zări și satisfacții și in ce privește activitatea internațională a par
tidului și statului nostru.

Evenimentele petrecute in 1975 au confirmat pe deplin justețea 
aprecierilor și orientărilor Congresului al Xl-lea cu privire la des
fășurarea vieții internaționale contemporane.

Promovmd o politică internațională activă, România socialistă 
și-a lărgit relațiile de colaborare politico-economică. tehnico-știin- 
țifică și culturală cu statele socialiste, cu țările in curs de dezvol
tare, precum și cu statele capitaliste dezvoltate, dobindind noi 
prieteni pe toate meridianele planetei.

încheierea cu succes a Conferinței general-europene, victoriile 
istorice obținute in acest an de către popoarele din Indochina, 
precum șl de către popoarele din Africa in cucerirea independenței 
naționale atestă cu putere creșterea forței popoarelor, manifestarea 
fermă a botâririi lor de a pune capăt vechii politici imperialiste, 
colonialiste de dominație și dictat, de a instaura in lume relații 
noi, bazate pe egalitate, respect al independentei si suveranității, 
neamestec in treburile interne și avantaj reciproc.

Cursul destinderii, care a continuat să se manifeste și in acest 
an, demonstrează existența unor reale posibilități de a se obține 
noi succese pe calea înțelegerii și colaborării intre popoare. Așa 
cum am menționat insă și in expunerea la Marea Adunare Na
țională. nu trebuie să uităm nici un moment că mai există forțe 
reacționare care pot pune in pericol cursul destinderii și păcii și, 
de aceea, este necesar să acționăm eu toată fermitatea pentru în
tărirea solidarității și unității forțelor progresiste antiimperialiste 
de pretutindeni.

Republica Socialistă România intră in noul an botărîtă să-și 
intensifice eforturile pentru realizarea in viață a documentelor 
adoptate la Helsinki cu privire la securitatea europeană, pentru 
înfăptuirea unei largi colaborări între țările din Balcani și solu
ționarea pe cale pașnică a situației din Cipru. In spiritul politicii 
promovate și pînă în prezent, România va acționa consecvent pen
tru soluționarea politică a conflictului din Orientul Mijlociu, pentru 
realizarea nnei păci drepte și durabile în această parte a lumii. 
Vom acționa, de asemenea, pentru realizarea a noi pași în direcția 
lichidării subdezvoltării, a făuririi noii ordini economice interna
ționale, pentru realizarea dezarmării generale și, în primul rînd, 
a dezarmării nucleare. Mai mult ca oricînd, țara noastră se pro
nunță pentru creșterea rolului Organizației Națiunilor Unite și al 
altor organisme internaționale, pentru crearea condițiilor de parti
cipare a tuturor statelor, indiferent de mărime, la soluționarea 
problemelor complexe ale vieții politice mondiale.

Vom milita neabătut pentru extinderea în continuare a cola
borării cu țările socialiste, cu țările în curs de dezvoltare, cu țările 
capitaliste dezvoltate, cu toate statele lumii, fără deosebire de orin- 
duire socială. Totodată, vom desfășura o activitate susținută in 
vederea întăririi solidarității cu partidele comuniste și muncitorești, 
cu partidele socialiste, social-democrate, cu mișcările de eliberare 
națională, cu alte partide și organizații progresiste, democratice, 
pornind de Ia necesitatea unirii tuturor forțelor înaintate în lupta 
pentru o politică de pace și colaborare, pentru făurirea unei lumi 
mai drepte și mai bune.

Avem convingerea deplină că stă în puterea popoarelor de a 
obține in anul viitor noi succese în soluționarea problemelor in
ternaționale complexe. Republica Socialistă România va face totul 
pentru a-și aduce contribuția Ia consolidarea și dezvoltarea des
tinderii și colaborării pe planeta noastră, slujind astfel, atît inte
resele vitale ale poporului nostru, cit șl 
lismului și păcii in lume.

Dragi tovarăși și prieteni,
Cetățeni ai României socialiste.
Minunatul Program de dezvoltare a 

greșul al XI-Iea ăl partidului, condițiile ______ _______ ___ ____
fășurăm activitatea, precum și cursul evenimentelor internaționale 
ne dau temeiul să privim cu optimism și deplină încredere viitorul 
României socialiste.

Cu prilejul Anului Nou, doresc să urez eroicului nostru popor, 
constructor al socialismului, împlinirea tuturor năzuințelor și idea
lurilor de progres și bunăstare, noi succese pe calea făuririi socie
tății socialiste multilateral dezvoltate și inaintării spre comunism.

Să toastăm pentru înflorirea și strălucirea Republicii Socialiste 
România !

Pentru Partidul Comunist Român — forța politică conducătoare 
a națiunii noastre socialiste !

Pentru întărirea solidarității și unității țărilor socialiste, a 
■uscării comuniste și muncitorești, a forțelor socialiste, progresiste 

democratice, antiimperialiste de pretutindeni !
Pentru pace și colaborare între toate popoarele lumii !
La începutul Anului Nou, vă adresez dumneavoastră, muncitori, 
ni, intelectuali, bărbați și femei, tineri și vîrstnici, români, 

.«.„ghiari, germani și de alte naționalități, cele mai fierbinți urări 
de îndeplinire a tuturor dorințelor de mai bine, satisfacții depline 
în muncă și viață, multă sănătate și fericire !

LA MULTI ANI !

inseninate valori tezaurului avuției noastre na
pe o treaptă superioară bunăstarea materială și 
de civilizație al întregii națiuni socialiste.
și prieteni,

ECHIPA NAȚIONALĂ DE BOX 
IN AFRICA DE NORD

în zilele următoare, pugiliș- 
: își

____  __ ______  ... vederea 
primelor evenimente internațio- 

Inale ale sezonului. La 17 fe
bruarie, echipa de box a Ro
mâniei va întreprinde un turneu 

Iîn Tunis, Algeria și probabil 
Maroc. De asemenea, la tradi
ționalul turneu care va începe 
la 6 martie la Bangkok I participa și trei pugiliști
tara noastră: Robu Niță, Ibra
him Faredin și Mircea Simon. I S-a stabilit ca „Centura de aur" 
să aibă loc între 19 și 25 apri
lie. La actuala ediție, spectato
rii bucureșteni vor putea ur
mări pentru prima oară, prin
tre alții, și cîțiva valoroși pu
giliști din Nigeria.

IHANDBALIȘTII DE LA STEAUA 
ÎNVINGĂTORI IN R. F. G.

Iții selecționatei naționale 
vor relua pregătirile în ve

vor 
din

cauza generală

patriei adoptat 
interne in care

a socia-

de Con- 
ne des-

I

IMUNCHEN (Agerpres). — 
Echipa masculină de handbal 
Steaua București, aflată în tur- 

Ineu în R.F. Germania, a jucat 
cu formația L.T.V. Wuppertal. 
La capătul unui meci de 
bun nivel tehnic, cu multe 1

I spectaculoase, handbaliștii 
mâni au obținut victoria 
scorul de 27—19 (15—9).

IC. VĂRAN ÎNVINGĂTOR
ÎN TURNEUL DE LA PANCEVO I BELGRAD (Agerpres). — Tn 
cadrul turneului internațional 
de box de la Pancevo (Iugosla
via), pugilistul român de cate
goria semigrea Constantin Va
ran s-a clasat pe primul loc, 
invingîndu-1 în finală prin k.o. 

Iin repriza a doua, pe iugoslavul 
Danilovici. Alți doi boxeri ro
mâni: Anghel (cocoș) și Nedel- 

Icea (semiușoară) s-au clasat pe 
locul secund la categoriile res
pective.

I
MUNt'HKN (Ager

Echipa masculină de

Steaua București, afk

un 
faze 
ro- 
cu

I

I
I

MORA

I

SAO PAULO (Agerpres). — Tra
diționala cursă de cros, care are 
loc In fiecare an în seara zilei 
de 31 decembrie, pe străzile ora
șului brazilian Sao Paulo, a reve
nit, la cea de a 51-a ediție, atle-I tulul columbian Victor Mora. Este 
pentru a treia oară cînd Mora 
cucerește victoria in această probă. 
El a parcurs cei 8 900 m ai tra
seului în 23:13.2. Mora a condus 
de la mijlocul cursei. Pe ultimii 
500 m, atletul columbian a rezis
tat atacului plasat de australianulI William Scott, care s-a clasat pe 
locul 2 cu timpul de 23:30,4. Lo
cul 3 a fost ocupat de italianul 
Franco Fava — 23:52,0. In proba I feminină, care s-a disputat pen
tru prima oară în Istoria acestei 
competiții, victoria a revenit atle
tei vest-germane Christa Vahlen- 
sieck, urmată de Jackeline Han
sen (S.U.A.) și Eva Gustavsson 
(Suedia). Invingătoarea a par
curs cei 8 900 m în 28:59,3.

I
I
I

ATLETISM 0 Pe stadionul din 
Sao Paulo, concurs rezervat par- 
tlcipanților la crosul San Silves
tro : 1 500 m — Vukovici (Iugosla
via) 3:48,1, urmat de Victor Mora 
(Columbia) 3:48.6; 10 000 m —
Hernandez (Mexic) 29:14,6; 3 000 m 
obst. — Bermudez (Venezuela) 
9:06,4 ; 3 000 m (f) — Chrisla Vah- 
lensieck (R.F.G.) 9:56.6 « Crosul 
de la Charleville—Mezidres (Fran
ța) a revenit vest-germanului 
Klaus-Peter Hildebrand (8 00o m 
în 22:05,0).

BASCHET • în turneu în 
R. F. Germania, echipa masculină 
a Cehoslovaciei a învins selec
ționata R.F.G., la Hagen, cu 89— 
77 și la Giessen cu 89—71.

gimnastica a La Sofia : 
, -^Bulgaria — Grecia 553,15—373,20 (m) 

și 179,45—160.30 (f).
HANDBAL • La Reykjavik, în 

mec; amical masculin : Islanda — 
U.R.S.S. 13—13 (9—7). a In sfer
turile de finală ale C.C.E., la 
Wroclaw, siask — v.f.L. Gummer
sbach 22—15 (12—6) • Turneu mas
culin la Ivry (Franța) : Tatabă- 
nya — Franța 18—13 (8—4) (pentru 
locurile 1—2), Slavia Praga — U.S. 
Ivry 23—20 (15—14) (locurile 3—4)

a La Dijon : Slavia Praga — sel. 
Dijon 30—21 (15—8).

RUGBY a La Londra, pe stadi
onul Twickenham : Anglia — 
Australia 23—6 (6—3).

ȘAH A După 5 runde, în tra
diționalul turneu de la Hastings 
(Anglia). conduc în clasament 
David Bronstein și Viktor Korci
noi cu 3*/i p, Uhlmann 3 p (1), 
Taimanov, Hort si Kaplan cite 3 p. 
In runda 6: Kaplan — Miles 1-0,

Cunoscuta atletă Miguelma 
Cobian. una din performe
rele sportului feminin cuba

nez
Foto : PRENSA LATINA

Sărbătoarea națională a Republicii Cuba

SPORTIVELE CUBEI LIBERE
OBȚIN LAURII

într-o exprimare foarte 
sintetică, sport în Cuba în
seamnă practicarea exerci
țiului fizic de către între
gul tineret. Revoluția care 
echivalează cu actul de naș
tere a Cubei libere — 1 
ianuarie 1959 —, a consti
tuit și în această privință o 
descătușare, un nu hotărît 
adresat trecutului, a acelei 
„mala suerta" (nedreptate 
socială) care conserva spor
tului rolul de apanaj al 
claselor privilegiate.

Am avut prilejul să ne 
convingem, la fața locului, 
asupra transformărilor ra
dicale care s-au petrecut în 
acest teritoriu liber al A- 
mericii Centrale. într-o zi, 
la Havana, în cartierul Ve- 
dado, zeci de „muchachas* 
(fete) inundaseră pur și sim
plu stadionul, spațiile rezer
vate activității sportive. O 
tînără învățătoare, Violeta 
Aguilar, le îndruma cu 
pricepere și bunăvoință. „Ne 
pregătim pentru Jocurile 
școlare naționale. Participă 
toți copiii" — a ținut să 
accentueze ultimele cuvinte. 
N-a întîrziat să ne și ex
plice de ce 1 „Noi, fetele, în 
copilărie, aproape că n-a
veam voie să ne apropiem 
de un teren de sport, dar 
mi-te să pășim pe el. Pe 
atunci cluburile sportive a- 
parțineau castelor 
poporului".

Ce am văzut la 
într-o frumoasă zi 
tombrie, am revăzut după 
aceea la Matanzas și San
tiago de Cuba, la Camagiiey 
și Pinar del Rio, pretutin
deni în orașe și sate. Mai 
mult, într-o duminică, vizi- 
tînd celebra stațiune ma
ritimă de la Varadero, am 
putut vedea. pe porțiuni 
imense din plaja stațiunii, 
sute de copii, printre care 
foarte multe fete, prezen
te la cursuri de inițiere în 
natație. Ni s-a părut su
perbă această pasiune gene-

și nu

Havana, 
de oc-

rală a tineretului școlar 
pentru exercițiile fizice.

Descătușarea femeii 
baneze își găsește un co
respondent la fel de sem
nificativ în aria perfor
manței sportive. De la pri
ma sportivă a Cubei care a 
cucerit o medalie la Jocu
rile Americii Centrale, Ale- 
jandrina Herrera la repu
tata Miguelina Cobian și 
pînă la atletele care au urcat 
pe podiumul olimpic de la 
Miinchen — Marlene Ele- 
jalde. Carmen Valdes, Ful- 
gencia Komay și Silvia Chi
vas, componentele ștafetei 
de 4X100 m — iată o ade
vărată epocă de consolidare 
și de afirmare a sportului 
feminin cubanez. Aceasta 
poate fi concretizată, mai 
semnificativ, în cîteva cifre : 
în cei 17 ani de la elibe
rare, sportivele Cubei au 
cucerit în competiții regio
nale, continentale și olim
pice, 4^ medalii de aur, 45 de 
argint și 37 de bronz.

Iată trăsături care defi
nesc realitățile Cubei de azi.

Tiberiu STAMA

cu-

3

I
3

a

1

I
tradiționala cursa de canotaj»

DE PE FLUVIUL NIL
CAIRO (Agerprcs). — Tradi

ționala cursă de canotaj dispu
tată pe “ 
traseu în 
a revenit 
chipajului

fluviul Nil, pe un 
lungime de 2 000 m, 
la actuala ediție e- 
de 8 + 1 al Univer-

PE GHEAȚA Șl PE ZAP ADA
• La Inzell s-a desfășurat 

Iun mare concurs de patinaj vi
teză, în cadrul căruia s-au ob
ținut următoarele rezultate: 500 
m (b): Joos Valentin (Olanda) 

138,86 sec; 500 m (f): Cathy
Priesner (Canada) 43,36 sec; 
1 000 m (b): Joos Valentin

11:19,58; 1 000 m (f): Sylvia Bur
ka (Canada) 1:27,02; 1 500 m (b): 
Bruno Toniolli (Italia) 2:11,68; 
3 000 m (b): M. Marchetto (Ita
lia) 4:48,74; 5 000 m (b): B. Bar
ron (Canada) 7:59,10.I
I» La Pfronten (R.F.G.) pro

ba feminină de slalom special 
a revenit Pamelei Behr (R.F.G.)

6—2. Rezultate din turneul mas
culin : Newcombe — Kukal
6—3. 6—4, 6—2 ; Rosewall — Le
wis 6—2, 6—1, 6—1 ; Crealy — 
Kakulia 7—6. 6—3, 6—1 ; Fairlie 
— Sedgman 6—4, 6—2, 6—1 (tur
2) ; Case — Pasarell 6—3, 6—2, 
4—6, 6—7, 7—5 ; Crealy — Stan 
Smith 3—6, 7—5. 6—1, 6—4 ; New
combe — Moore 7—6, 6—4, 6—2 ; 
Rosewall — Ball 3—6. 7—6, 6—0, 
6—4 (tur 3) ; Newcombe — Case 
6—4, 6—4, 6—1 ; Rosewall — Dre-

PE SCURT o PE SCURT • PE SCURT
Sigurjonsson — stean, Belon — 
Bronstein, Taimanov — Jansa și 
Hort — Korcinoi remize.

TENIS • In cadrul Cupei Davls, 
la Cairo : R. A. Egipt — Irlanda 
4—1. Irlandezii au cîștigat doar 
partida de dublu. El Shafei nu a 
jucat în formația egipteană • Pe 
terenul „Kooyong" din Melbourne, 
campionatul open al Australiei a 
revenit pentru a treia oară con
secutiv Evonnei Goolagong-Caw- 
ley, învingătoare în finală asu
pra Renatel Tomanova cu 6—2,

6—2 ; Ruffels —
7—6, 6—4 ; ju- 
Mark Edmond-
6—1, 2—6, 6—2, 
Finalele turne- 
„Orange Bowl" 

Beach (Florida) :

lui Tony 
252,2 p. 

a fost 
Garmisch 

victo-

• Primul concurs din cadrul 
„Turneului celor patru trambu
line" a avut loc la Oberstdorf 
(R.F.G.) și a revenit 
Innauer (Austria) cu 
întrecerea următoare 
găzduită de stațiunea
Partenkirchen (R.F.G.), 
ria revenind tot Iui Innauer —
231.5 p. în a treia manșă a 
competiției, desfășurate la Inns
bruck, victoria a revenit lui 
J. Danneberg (R.D.G.), 220,9 p.

® Proba de sărituri din ca
drul combinatei nordice de la 
Schonach (R.F.G.) a revenit lui 
Marek Pach (Polonia) cu
220.5 p.

sității din Oxford, care a rea
lizat timpul de 5:57,0. Pe locu
rile următoare s-au clasat echi
pajele Institutului universitar 
din Koln — 5:59,0 și cel al Uni
versității din Harvard — 6:01,0. 
Selecționatele universitare ale 
orașelor Cairo și Paris au ter
minat cursa pe locurile 4 și, 
respectiv, 5.

HOCHEI PE GLOB

witt 7—5, 7—6, 
Roche 7—6, 2—6. 
niorul australian 
son — Rosewall 

.6—4 (sferturi) • 
ului de juniori _ 
de la Miami —
Fernando Luna (Spania) — Larry 
Gottfried (S.U.A.) 6—3. 6—4 șl
Lynn Epstein — Sheila Mclver- 
ney (ambele S.U.A.) 6—2, 6—i O 
In semifinalele turneului d<- la 
Chattanooga (Tennessee) : Solo
mon — Ralston 6—3, 7—5, Tanner

— Dibbs 7—6, 7—6 > In finala 
turneului pe teren acoperit de 
la Buchs (Elveția) : Bernard
Mignot (Belgia) — Roger Tay
lor (Anglia) 4—6, 6—2, 6—4. în 
semifinale, Mignot îl eliminase 
cu 6—1 3—0 (abandon) pe iugo
slavul Pilici, care s-a accidentat.

VOLEi • Turneul feminin de 
la Varșovia s-a încheiat cu vic
toria echipei locale Spojnia, ur
mată de formațiile Slavia Sofia, 
Ruda Hvezda Bratislava și AZS 
Varșovia. Ultimele rezultate : 
Slavia — AZS 3—2 și Spojnia — 
Ruda Hvezda 3—0.

YACHTING © 
țională Sydney — 
gime de 680 mile a fost cîștigată 
de echipajul american ,,Dialoa“, 
care a parcurs distanța în 62 ore 
38:09. Acest timp constituie un 
nou record al probei, (vechiul 
record era de 73 ore 32:09 și a- 
parținea echipajului australian 
,,Helsal“). Echipajul ,,Dia- 
loa“, condus de Jim Kilroy, a 
întrecut cu aproape 3 mile cel 
de-al doilea echipaj clasat : 
yachtul australian ,, Windward
Passage*4.

Cursa interna- 
Hobart în lun-

• Campionatul mondial de 
tineret, disputat în Finlanda, 
ultimele rezultate : U.R.S.S. — 
Suedia 5—2 (2—2, 2—0, 1—0), 
Canada — Cehoslovacia 5—4 
(0—1, 1—2, 4—1), U.R.S.S. — 
Finlanda 6—4 (4—0, 0—0, 2—4), 
Cehoslovacia — Suedia 
(3—0, 0—2, 1—0), U.R.S.S. 
nada 5—2 
Finlanda — 
1—2, 4—0). 
1. U.R.S.S.
4 p ; 3. ----------------- _ _ ,
4. Finlanda 2 p ; 5. Suedia 2 p.

@ Competiția „Cupa Walter 
Brown" s-a încheiat, la Colo
rado Springs (S.U.A.), pentru 
prima oară după 16 ediții, cu 
victoria 
a S.U.A. 
a învins 
cova cu

® Rezultate ale echipelor so
vietice, aflate în turneu în Ca
nada și S.U.A. : Himik Voskre- 
sensk — Hull Festivals 7—3 
(2—1, 2—2, 3—0) ; Ț.S.K.A. Mos-' 
cova — Montreal Canadiens:
3— 3 (0—2, 2—1, 1—0) ; Echipa 
olimpică a S.U.A. — Spartak 
Moskova 4—8 (1—1, 1—4, 2—3), 
Aripile Sovietelor — Pittsburgh 
Penguins 7—4 (4—0, 2—3, 1—1).

® Selecționata olimpică a 
Cehoslovaciei, aflată în turneu 
în Canada, a obținut 
rele rezultate : cu o 
nată din Cornwall
4— 3 (1—2, 2—1, 1—0),
Barrie (Ontario) 3—5 (1—0, 2—2, 
0—3), cu Greyhounds Sault Ma- 
riz (Ontario) 8—1 (4—0, 3—1,'
1-0).

(1—0, 1—0, 
- Suedia 7—2 

Clasament
8 p ; 2.

Cehoslovacia

4—2
— Ca- 
3-2), 
(2-0, 

final 3 
Canada 
.4 p ;

selecționatei olimpice 
care, în ultimul meci, 
echipa Spartak Mos- 

6—5 (0—0, 4—4, 2—1).’

următoa- 
selecțio- 

(Ontario) 
cu Flyers
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