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GHEORGHE GHIPU

Alergătorii noștri de semi- 
fond și fond sint comparați cu 
oamenii de munte !... Poate 
pentru că, cel mai adesea, ei 
sint tăcuți ca „muntenii", pen
tru că sint căliți ca și aceștia, 
in lupta zilnică cu natura, pen
tru că sint niște oameni mo
dești. la locul lor, oameni care 
știu ce vor și se străduiesc să 
realizeze tot ceea ce și-au pro
pus. în decorul de iarnă al 
Predealului, devenit loc de pre
gătire pe timpul acestei vacan
țe pentru alergătorii și alergă
toarele din lotul olimpic, i-arn 
intilnit recent pe acești „mun
teni" ai sportului nostru. Nu-i

ECHIPA DE HOCHEI
A ROMÂNIEI

ÎN CEHOSLOVACIA

ro- 
cu 
cu

în cursul dimineții de astăzi, 
selecționata de hochei pe ghea
ță a țării noastre va pleca în 
Cehoslovacia, pentru un scurt 
turneu de jocuri de pregătire. 
Hocheiștii români sint invitații 
clubului VZKG Ostrava, a că
rui echipă de hochei activează 
in prima ligă a campionatului 
cehoslovac. Reprezentativa 
mână va susține un joc 
VZKG Ostrava și alte 2—3
echipe din apropierea orașului 
Ostrava. In vederea acestui im
portant test, lotul a susținut 
ieri un ultim meci de verifi
care, la sfirșitul căruia antre
norul principal, Ștefan Ionescu, 
ne-a anunțat echipa care va 
face deplasarea : Nctedu și Mo
rar (portari), Gali. Antal, lo- 
niță, Sarossi, Gh. Florian, Țone, 
Vlad (fundași). Axinte, Turea- 
nu, Costea, Gheorghiu, Pană, 
Moroșan, I’isaru, Vișan, V. Hn- 
țanu, Herghelegiu, Miklos, Bă
lăucă. După cum se știe Justi
nian este incă ncrefăcut (ieri 
la ora cind lotul disputa meciul 
de verificare, talentatul fundaș 
al echipei Steaua făcea un cros 
in jurul patinoarului, readap- 
tindu-și piciorul la efort). De 
asemenea, a devenit în ultimul 
moment indisponibil, Olenici.

După reîntoarcerea din Ceho
slovacia, lotul își va continua 
antrenamentele cu mai multă 
asiduitate, avind în program, 
la 17 și 18 ianuarie, la Bucu
rești. o dublă confruntare cu 
selecționai» Ungariei, după care 
va întreprinde un turneu în 
It. F. Germania (jocuri la 24 și 
25 ianuarie) și Elveția (jocuri 
la 28, 29 și 31 ianuarie).

® „Muntenii" atletismului • «olum de muncă la cota mondială

® Lutru in tempou olimpic ® în obiectiv: performanțe

de înaltă valoare, noi recoscuri
cîteva săptă- 
să fim, din 

fost surprinși

mai văzusem de 
mini și, sinceri 
capul locului am 
de revedere. Mai întîi pentru 
că, chiar în prima zi a noului 
an. după noaptea revelionului, 
in loc să se fi odihnit, ei au 
fost ptezenți, in corpore, la 
lecția de antrenament. Ghipu a 
parcurs o distanță de 8 kilo
metri, Natalia Andrei a alergat 
mai mult cu doi kilometri. Cei
lalți au acoperit diferite distan
te. exact cit erau prevăzute in 
programul zilei. Nici un rabat, 
nici o renunțare !

In afară de aceasta, surpriza 
de care aminteam are în ve
dere un anumit limbaj. Un lim
baj pe care-1 folosesc astăzi cei 
mai multi dintre alergători și 
antrenorii lor și din care nu 
lipsesc cuvinte ca aceasta : per
formante de mare valoare... 
record mondial... lucru pentru 
rezultate înalte... tempou olim
pic... Este de-a dreptul surprin
zător să-i auzi vorbind pe a- 
cești atleți, altfel niște taci
turni, să-i vezi inflăcărindu-se 
cind discută despre munca lor 
cotidiană, despre drumul greu, 
foarte greu ce-1 au dc parcurs 
pină la Jocurile de la Montreal, 
despre aspirațiile și ambițiile 
lor olimpice. Dacă nu i-am cu
noaște pe fiecare, dacă nu 
le-am fi urmărit strădaniile în 
atiția ani de concursuri, am 
putea fi chiar tentați să-i con
siderăm niște lăudăroși. Dar 
cind ei îți vorbesc despre per
formanțe cu totul deosebite, 
cum sînt cele pe care și le-au 
propus să le realizeze la Mont
real. cînd îți expun pină la 
detaliu căile și mijloacele care 
îi vor ajuta să lupte pentru un 
loc de frunte în clasamentul o- 
limpic, pentru o medalie (unii 
vor chiar pe cea de aur !) tre
buie să fiți de acord cu noi că 
nu putem face altceva decit să 
le acordăm un credit total, 
ce și facem.

„Volumul de muncă al 
gătorilor r^ștri olimpici — 
spus antrenorul federal Nicolae 
Mărășescu — a ajuns la cota 
mondială, adică la plafonul pc 
care se află cei mai valoroși 
atleți ai lumii. In luna decem
brie, de exemplu, 
alergat peste 500 km. iar Cefan 
peste 800 km. Totalul kilometri
lor este mai mare decit in alți 
ani. Dar în acest moment doar 
numărul de kilometri parcurși 
nu ne mai satisface. De aceea, 
păstrind sau rcducind chiar 
„kilometrajul" (de la caz la

Ceea

aler-
nc-a

Natalia a

ÎN ACESTE
Cu 

care ii 
sfirșitul 
de iarnă, 
simt parcă și mai 
mult dorința de a 
prelungi clipele de 
destindere prin 
mișcare in aer li
ber... Zăpada abun
dentă căzută in a- 
ceste zile in 
nele montane 
stituie — și 
acest punct 
vedere — o invita
ție deschisă 
pirtii. Și nu 
putini elevii 
ii dau curs, 
cum ne înfățișează 
și imaginea noas
tră surprinsă pe 
cunoscuta pirtie a 
Clăbucetului din 
masivul Bucegi.
Foto : V BAGEAC

fiecare zi 
apropie de 

vacantei 
elevii

accent deose- 
inlensității a-

caz), punem un 
bit pe creșterea 
Iergării".

„Lucrăm acum 
pou olimpic — ne arată antre
norul Mihai Marinescu — ur
mărind obținerea, la momentul

intr-un tem-

NATALIA ANDREI

eel mai impur;.-, it a rezultatelor 
maxime. Cu Gheorghc Cefan 
am stabilit pentru acest an, 
pentru J. O. în special, un re
zultat in jurul a 8 minute la 
3 000 m obstacole, ceea ce, la 
prima vedere, parc puțin vero-

Romeo VILARA

(Continuare in pag. 2—3)

ltmDom INITIATIVE Șl PROIECTE 
PENTRU DEZVOLTAREA TURISMULUI

9 Peste 40% din cetățeni, participant la excursii și 
drumeții ® 50 000 de eievi cuprinși în acțiuni cu larg 
caracter aplicativ ® Itinerar spre cele mai frumoase 

locuri și așezări din județ și împrejurimi
Hunedoara se situează prin

tre județele tării în care turis
mul de masă cunoaște, cu fie
care an. o dezvoltare tot mai 
impetuoasă. O colaborare di
rectă intre factorii cu responsa
bilități în domeniul dezvoltării 
activității turistice de 
sigură reușita tuturor 
velor. a numeroaselor 
cuprinse în această 
care 
dent 
cuprinderea a circa 30 la sută 
din populația județului in dru
meții si excursii.

Pentru 1976 suita activităților 
turistice de masă se anunță și 
mai cuprinzătoare. Obiectivul 
final il constituie atragerea in 
practicarea drumețiilor si par
ticiparea la excursii a peste 
la sută dintre hunedoreni.

In rîndurile care urmează 
prezentăm citeva 
acest

masă a- 
inițiati- 
acțiuni 

sferă și 
au avut drept corespon- 
— pentru anul 1975 —

deț“ și mai ales „Marșul Vic
toriei", acum într-o nouă ediție.

Sînt acțiuni turistice de an
vergură, majoritatea lor cu un 
larg caracter aplicativ, aflate in 
centrul atenției tuturor organi
zațiilor de pionieri, ale cercu
rilor turistice din școlile gene
rale.

IN PRIM PLAN — CUNOAȘ
TEREA FRUMUSEȚILOR JUDEȚU
LUI Șl A ZONELOR ÎNVECINATE

40

sens.
direcții.

vă 
în

CEI 
CU

MAI MiCI 
RUCSACUL

PE CĂRĂRI DE MUNTE...

CETĂȚENI — 
Șl BUSOLA,

Consiliul județean al organi
zației pionierilor și Inspectora
tul școlar județean preconizea
ză pentru anul 1976 cuprinde
rea în turismul de masă a unui 
număr de aproape 50 000 de 
elevi. Obiective importante — 
„Ștafeta cravatelor roșii cu tri
color". expedițiile ..Cutezătorii", 
acțiunea „Pas la pas prin ju-

Pentru a da posibilitate tu
turor locuitorilor din județ, in
diferent de vîrstă, să cunoască 
nemijlocit frumusețile hunedo- 
rene, vor fi organizate drumeții 
și excursii la Poiana Ruscăi și 
Orăștie, în stațiunile balneare 
de la Geoagiu și Vata. la locu
rile de agrement din Lunca 
Florii, Cimpul lui Neag. la Cos- 
tești și Căprioara, la lacul de 
acumulare de la Cinciș, la Sar- 
misegetuza și Grădiște, la Go
runul lui I-Ioria și, desigur, în 
cele mai îndrăgite puncte tu
ristice din munjii Retezat. Pa
ring și Apuseni. în același 
timp, vor fi organizate excursii 
cu vizitarea unor obiective eco
nomice înălțate în anii socialis
mului, printre care Combinatul

Tiberiu STAMA

(Continuare in pag. 2—3)

TURNEUL DE TENIS DE LA BRASOV
BRAȘOV, 7 (prin telefon de 

la corespondentul nostru). — 
Participanții la turneul interna
țional de tenis pe teren 
rit și-au făcut, marți 
amiază, intrarea oficială 
sporturilor din Brașov, 
disputarea primelor partide ale 
probei de simplu. Ele n-au fost 
scutite de surprize, de la în
ceput trebuind să consemnăm 
eliminarea lui Mihai 
component al lotului 
învins in două seturi 
șoveanul Octavian 
4—6, 0—6, Dificultăți ; 
Sever Mureșan în fața 
tenisman 
Oprea II. 
după trei 
6—1. Cel 
Viorel Sotiriu, 
de Dan Oprea I la scorul 
6—1, 6—0. In sfirșit, 
dispută strînsă, Codin 
trescu (Jiul Petroșani) l-a în
trecut pe Aurel Daraban (Di
namo Brașov) cu 7—5, 6—3.

In dimineața de miercuri 
s-au desfășurat primele partide 
din turul I. Primul performer 
a fost Traian Marcu, care l-a 
eliminat, la mare luptă, pe ju
cătorul cehoslovac Jiri Prucha 
la s. >rul de 6—2, 5—7, 6—1. O 
clară victorie a obținut și Vio
rel Sotiriu, care l-a întrecut pe 
sovieticul V. Borisov, cu 6—2, 
6—4. Dintre oaspeți s-a impus 
Jiri Granat (Cehoslovacia), în
vingător cu 6—0, 6—3 asupra 
lui I. Kcrekes.

După amiază 
cinci partide și 
înregistrate : S. 
Benyk (Ungaria) 
3—6 ; K. Pugaev (U.R.S.S.)—O.

acope- 
după 

în Sala 
pentru

din localitate, 
acesta cedînd 
seturi, cu 6—3, 
mai net s-a 

care

Tăbăraș, 
național, 

i de bra-
Vîlcioiu : 

a avut și 
altui 
Dan 
doar 

, 4—6, 
impus 

a dispus 
de 

după o 
Dunii-

s-au jucat alte 
iată rezultatele 
Mureșan — J.

3—6, 7—6.

Vîlcioiu 6—4,6—0; Th. Emmrich 
(R.D.G.) — V. Marcu 6—3, 6—3; 
T. Ovici — C. Dumitrescu 7—6, 
6—1 ; D. Hărădău - 
(Ungaria) 7—6, 7—6.

Joi, de la ora 13, începe com
petiția de dublu. Ia startul și 
maestrul emerit al sportului Ion 
Tiriac (alături de Th. Emm
rich), pe tabloul întrecerii fi- 
gurind alte cupluri redutabile, 
printre care acela al fraților 
Viorel și Traian Marcu — cam
pioni naționali, maghiarii 
Benyk-Varga, sovieticii Bori- 
sov-Pugaev, cehoslovacii Gra- 
nat-Prucha.

I Varga

C. GRUIA

ÎNVINGĂTOARE ÎN R.F.G.
STEAUA (handbal)

Turneul internațional masculin de 
handbal desfășurat în orașul vest- 
german Offenburg s-a încheiat cu vic
toria echipei Steaua București, caro 
a terminat neînvinsă competiția, to- 
talizind 6 p. Pe locurile următoare 
s-au clasat echipa poloneză Pogon 
Zabrze — 4 p., o selecționată regio
nală — 2 p. și formația iugoslavă Ze- 
lezniciar Sarajevo — Op.

TENISMANI ROMANI
VOR EVOLUA ÎN AFRICA

zo- 
con- 

din

ULTIME ZILE ALE VACANȚEI DE IARNĂ

DE TINERET LA BOX

AL ANULUI

Peste cîteva zile va începe selecția 
lotului republican de box in vederea 
campionatelor europene de tineret ce 
vor avea loc în luna septembrie, la> 
Izmir (Turcia). Federația de speciali- 
tate a stabilit ca antrenorul principat 
al lotului să fie maestrul sportului 
prof. Eustațiu Mărgărit.

PRIMUL CONCURS DE TIR
i

Sîmbătâ șî duminică, fruntași ai ti- 
lui nostru vpr participa la primul

concurs al anului la pușcă (glonț și 
aer comprimat) și pistol (aer compri
mat). întrecerea la probele de aer 
comprimat va constitui și mijloc de 
selecție pentru C.E. de sală (luna vii
toare, la Paris). Pușcașii se vor în
trece pe poligonul Unirea din Focșani, 
iar pistolarii in tala Dinamo din Ca
pitală.

A devenit tradițională participarea 
jucătorilor români Io turneele de te- 
nis organizate pe continentul african. 
In acest an, tara noastră va fi repre
zentata, prin Viorel Sotiriu și Traian 
Marcu, la seria de patru turnee din 
cadrul ,.Circuitului Safari" care se 
dispută în Kenya, între 16 ianuarie și 
22* februarie. Cei doi tenismani ro
mâni vor participa apoi la un turneu 
în Uganda (21—28 februarie), pentru 
a încheia — în prima jumătate a lu
nii martie — cu cele de la Cairo și 
Alexandria.

EUSTAȚIU MĂRGĂRIT, 
ANTRENOR AL LOTULUI



în vederea Jocurilor Olimpice de la Innsbruck, RETURUL DIVIZIEI A
IMPORTANTE COMPETIȚIITEST PENTRU IA BASCHET EEMININ PENTRU CAMPIONATELE

BOBERI, BIATLONIȘTI Ș! SCHIORII ALPINI
Reprezentanții României la 

întrecerile de bob, biatlon și 
schi alpin din cadrul J. O. de 
iarnă ce vor avea loc la In
nsbruck între 4 și 15 februa
rie, în dorința de a obține un 
rezultat cît mai bun, nu au fă
cut economie de efort în timpul 
pregătirilor șl au luat parte cu 
toată vigoarea la recentele, con
cursuri de verificare. Sîntem 
convinși că așa vor face și în 
scurta perioadă rămasă pină în 
ziua în care vor intra în tocul 
disputelor olimpice. Una din
tre competițiile-test este pro
gramată chiar la sfirșitul aces
tei săptămîni. Este vorba des
pre „Cupa națiunilor" la bob 
4 persoane, dispută programată 
sîmbătă și duminică pe pîr
tia olimpică de la Igls. în ve
derea acestei întreceri, două e- 
chipaje au fost alcătuite din 
piloții Ion Panțuru și Dragoș 
Panaitcscu
Gheorghe Lixandru, Paul Neagu, 
Constantin ~ 
loncscu,
Gheorghe Tănăscscu.
năm că maestrul emerit al spor
tului Ion Panțuru (42 de ani) își 
face reintrarea după un sezon de 
inactivitate competițională în 
cursul căruia a luat totuși par
te la pregătirile lotului olim
pic ajutîndu-1 pe prof. Nicolae 
Visulescu, care s-a ocupat de 
pregătirea boberilor. Prin noua 
componență a lotului olimpic 
(ne referim la împingători, toți 
selecționați din rîndurile atle- 
ților, în mod special ale de- 
catloniștilor) se urmărește ob
ținerea unor starturi cît mai 
rapide, care să faciliteze rezul
tate bune. Pregătirile și verifi
cările efectuate pînă acum pe 
pistele artificiale de la Ober
hof (R. D. Germană) și Igls 
au dat rezultate promițătoare, 
iar „Cupa națiunilor** (la care 
și-au anunțat participarea e- 
chipaje din Europa, S.U.A., Ca
nada și Japonia) va constitui 
un test edificator pentru echi
pajele de 4, ultimul dinaintea 
Olimpiadei. Săptămîna viitoare, 
membrii lotului olimpic se vor 
înapoia în țară și își vor con
tinua antrenamentele pe pîrtia 
betonată de bob și săniuțe de 
la Sinaia, a cărei operațiune de 
înghețare a început de citeva 
zile. După cum am mai anun
țat, aici va avea loc 
de 24 și 25 ianuarie 
importantă competiție 
a anului (în afară de 
dă) : Campionatul european de

tineret, rezervat boberilor între 
20 și 28 de ani care nu au par
ticipat pînă acum la Jocuri O- 
limpice, campionate mondiale 
și campionate europene. Impor
tanța evenimentului, așteptat 
cu mult interes de „familia" 
bobului mondial, este marcată 
prin faptul că la federația noas
tră de specialitate s-au înscris 
echipaje de bob-2 din toate ță
rile europene cu faimă în a-

și împingătorii

Romaniuc, Costcl 
Mihai Nicolau și 

Mențio-

• In .Cupa națiunilor", 
Ion Panțuru își face rein
trarea la bob—4 9 Cam
pionatul european de ti
neret la bob—2, verificare 
în condiții de concurs a 
împingătorilor din lotul o- 
limpic • Eugenio Monti 
va proba pîrtia betonatâ 
din Sinaia # Boburi ro
mânești pentru J.O. și C.E. 
de tineret • „Cupa Poia
na", ultimul test interna
țional al biatloniștilor îna
intea J.O. • Dan Cristea 
și loan Cavasi acumulează 
punctaj F.I.S. în Iugoslavia 
și Austria

teres să arătăm că sportivii ță
rii noastre vor concura pe bo
buri construite cu sprijinul U- 
zinei de mecanică fină din Si
naia, atît la Jocurile Olimpice, 
cit și la Campionatul european 
de tineret. O parte din cele 12 
boburi de 2 persoane vor fi 
puse și la dispoziția secțiilor de 
performanță ale căror echipaje 
vor lua parte la concursurile 
interne și internaționale din a- 
cest sezon.

Lotul olimpic de biatlon al 
României se află în aceste zile 
la Poiana Brașov unde își fi
nisează pregătirile în vederea 
concursului internațional „Cupa 
Poiana", ultimul test dinaintea 
întrecerilor de la Innsbruck. 
„Cupa Poiana" va avea loc în 
zilele de 17 și 18 ianuarie, cu 
participarea echipelor Bulga
riei, Cehoslovaciei, R. D. Ger
mane, R. F. Germania, Polo
niei, U.R.S.S., și, probabil, Sue
diei, precum și a sportivilor de 
la Dinamo Brașov, A. S. Arma
ta Brsșov, C.S.O. Sinaia _și I. P. 
Oradea.
Gheorghe 
toloveanu 
ai lotului 
în cele două probe — 20 
și ștafeta 4 X 7,5 km — să de
monstreze că se află într-o 
mă sportivă apropiată de 
maximă,

Gheorghe Gîrniță, 
Voicu, Nicolae Cris- 
și ceilalți biatloniști 
olimpic vor căuta ca 

km

*A\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\W

în zilele 
cea mai 

de bob 
Olimpia-

cest sport — Austria, Ceho
slovacia, R. D. Germană, R. F. 
Germania, Elveția, Franța, Ita
lia, Spania, Suedia — precum 
și din Canada și S.U.A. (regu
lamentul F.I.B.A. permite par
ticiparea la „europene" și a e- 
chipajelor din alte continente). 
De menționat că delegația Ita
liei va fi condusă de celebrul 
Eugenio Monti (va fi și preșe
dinte al juriului internațional), 
care și-a exprimat satisfacția de 
a vizita țara noastră și dorința 
de a proba noua pîrtie din Si
naia.

Cît privește echipajele Româ
niei. ele vor fi formate din pi- 
loții Mihai Secui, Valeriu Bu
ne» și Gheorghe Toader și din 
împingătorii din lotul olimpic, 
aceștia din urmă făcînd cu a- 
cest prilej și o foarte utilă ve
rificare (în condiții de concurs) 
în vederea întrecerilor de la 
Innsbruck. Nu este lipsit de in

tor
cea 

pe esre doresc să o 
atingă ia Seefeld (gazda între
cerilor olimpice de 

în sfîrșit. să nu-i 
schiorii alpini Dan 
Ioan Cavasi, care, 
antrenorul Kiirt Gohn, au ple
cat în Iugoslavia și Austria 
pentru o suită de cinci con
cursuri în scopul verificării po
tențialului și acumulării punc
tajului F.I.S. în vederea Jocu
rilor Olimpice. Primul concurs 
— la 11 ianuarie la Kranska 
Gora (Iugoslavia), în cadrul 
„Cupei Europei", ultimul — la 
24—25 ianuarie la Kitzbiihel 
(Austria) în cadrul „Cupei 
mondiale".

biatlon). 
omitem 
Cristea 
însoțiți

pe
Și 

de

Desfășurate marți și miercuri 
în Sala sporturilor din Cluj-Na
poca, meciurile de baschet fe
minin dintre echipa locală 
Universitatea și I.E.F.S., cam
pioana țării, au fost cîștigate de 
bucureștence la scoruri catego
rice : 91—52 (48—24) în prima 
zi, 87—53 (44—26) în cea de a 
doua. în ambele întîlniri, spor
tivele pregătite de prof. Ioan 
Nicolau s-au impus datorită a- 
părării toarte agresive care a 
stopat deseori acțiunile ofen
sive ale adversarelor și a faci
litat intercepțiile urmate de 
contraatacuri prompte și efi
ciente. La gazde s-a făcut re
simțită absența Doinei Prăzaru 
care, din cauza îmbolnăvirii, va 
fi indisponibilă vreme mai în
delungată. în urma scorului de 
2—0 in dubla partidă, I.E.F.S. 
și-a consolidat poziția în clasa
ment. totalizind 45 de 
din 23 de meciuri i 
Universitatea Cluj-Napoca 
obținut pină acum 31 p.

Menționăm că întîlnirea res
pectivă a avut loc în cadrul 
primei etape a ultimului tur al 
campionatului republican. în 
aceeași etapă, astăzi va avea 
loc la ora 10 în sala Olimpia 
(fostă Constructorul) returul 
jocului Olimpia București — 
Universitatea Timișoara. Pri
mul meci, desfășurat aseară, 
s-a încheiat cu rezultatul 
de 62—61 (25—31) în favoarea 
echipei Olimpia. Ritmul de joc 
și evoluția scorului au consti
tuit atuurile principale ale a- 
cestei întilniri, care a fost de 
bun nivel tehnic. In prima re
priză, oaspetele au dominat 
mai mult și au condus chiar 
cu 10 puncte (23—13, min. 13). 
în min. 24 însă, tabela de mar
caj a indicat scor egal : 33—33. 
De aici avantajul, a alternat, 
iar spre final (min. 38), gazdele 
s-au distanțat la 6 puncte 
(59—53), diferență care s-a do
vedit hotărîtoare în stabilirea 
învingătoarei. Remarcăm com
portarea bună a tuturor jucă
toarelor, o mențiune în plus 
pentru Vasilica Mihai (Olim
pia) și Eugenia Salcu (Univer
sitatea). Au arbitrat : M. Aldea 
și A. Fodor.

! puncte 
susținute, 

a
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CONCURSURILE ACESTEI SĂPTĂMÎNI
INTERNE

JOI $1 VINERI : Poiana Brașov, „CupaA. S. Armata" la biatlon.
SIMBATA $1 DUMINICA : Poiana Brașov : „Cupa Dinamo1* la fond ; „Cupa 

C.S.U. Brașov" la probe alpine ; Sinaia : „Cupa speranțelor" (etapa I).

INTERNAȚIONALE

SIMBATĂ Șl DUMINICA : Altenberg (R. D. Germană), blatlon tineret (repre
zentanții României : Cornel Petroanchen, Ion Păunescu, Ion Ripean, Iosif Ta
mas, Eleonor Cercel ; antrenor : Nicolae Burchi).

în loc de cronică la patinaj-viteză

PROMISIUNI FERME, DAR>■■■

/

Una dintre cele mai bune jucătoare ale ec
Maria Popescu a fost și ea selecționată în 
rezultatelor ei din ultimul timp : 440 pd 

in deplasare

Sîntem în anul campionate
lor mondiale la popice. între 
15 și 22 mai se vor desfășura 
la Viena întrecerile celei de 
a Xl-a 
supreme, 
avut, în 
cînd se 
lele", o 
bună, cucerind 13 medalii de 
aur. La ediția jubiliară, a X-a, 
de la Eppelheim (R.F.G.) 1974, 
de pildă, reprezentanții țării 
noastre au devenit campioni 
mondiali la echipe (bărbați) și 
perechi (femei). Pentru ediția 
vieneză a competiției, F.R.P. 
a alcătuit încă din toamna 
trecută două loturi lărgite, de 
cîte 16 jucători și jucătoare, 
care, după competițiile interne 
și internaționale de la sfîrșitul 
anului trecut (au constituit și 
primele teste), au fost restrîn- 
se la cîte 12 sportivi. Pe lîngă 
jucători consacrați, cu un bo
gat palmares internațional, ca 
Petre Purge, Uie Băiaș, Iosif 
TismSnar, Ana Petrescu, Elena 
Trandafir și Florica Neguțoiu, 
au fost selecționați și o serie 
de tineri, unii aflîndu-se chiar 
la vîrsta junioratului, care au 
obținut rezultate bune în se
zonul trecut. Printre aceștia, 
Elisabeta Badea (Voința Bucu
rești), campioana țării la ju-

ediții a competiției 
Popicarii români au 

cele două decenii de 
organizează „mondia- 
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calitate, precum și toate celelalte 
materiale necesare. • IN FORMA
ȚIA CAMPIOANA de senioare 
(C. S. Arad) a fost trecută din e- 
roare de către corespondentul nos
tru o jucătoare de la C.S.U. Cluj- 
Napoca, Rodica Melente.

ATLETISM primul concurs 
organizat anul aces

ta în Capitală va avea loc sîm- 
bătă (de la ora 17.30) și dumi
nică (de la ora 9) cu prilejul 
campionatului municipal al juni
orilor de cat. a III-a. Gazda în
trecerilor, sala „23 August".

RUGBY IN ULTIMUL JOC DIN TURNEUL JN. 
TREPRINS IN FRANȚA, fosta 
noastră campioană, Grivița Roșie, 

XV-le lui St. M6- 
pu netele bucu- 
opera Iul Țibu- 
și Simion (trans- 
1. p.). Elevii lui 

Si Radu Demian 
pregătirile în ve- 
campionatului la

a „remizat" cu 
dard (15—15),
reștenilor fiind 
leac (încercare) 
formare și 3 
Viorel Moraru 
își vor începe 
derea reluării 
20 ianuarie o IN CURIND (23 — 
25 ianuarie) va avea loc la Sna- 
gov o consfătuire metodică la 
care vor participa toți antrenorii 
din sistemul 
blican, ca 
(A și B).

și
competițlonal repu- 
arbitrii divizionari

CONCURSUL RE
PUBLICAN DE SA

LA AL JUNIORILOR. întrecerea 
care a început miercuri — con

TENIS

(Ur\

tinuă în sala „Constructorul" din 
Hunedoara. Sînt prezenți sportivi 
și sportive din întreaga țară, a- 
vînd loc probe de simplu, dublu 
și dublu mixt. • „CUPA 24 IA- 
NUARIE'* va fi primul concurs 
organizat în 1976 în Capitală. în
trecerile sînt programate între 18 
și 25 ianuarie în sala Comple
xului sportiv „23 August" și sînt 
deschise seniorilor și senioarelor.

TENIS 
DE MASĂ 
mă cu cîteva 
ciației sportive 
luat ființă un centru 
pentru copii, la tenis de masă. 
Centrul își va desfășura activita
tea sub conducerea antrenorului 
Ștefan Szentivânyi, fost jucător la 
C. S. M. Cluj-Napoca și Comerțul 
Tg. Mureș. Prima acțiune a cen
trului de inițiere este o campanie 
de preselecție în care au fost an
grenați aproape 1000 de copii. Din
tre aceștia vor rămîne doar 80. 
ponderea urmînd să fie deținută 
de fete. Asociația sportivă Elcc- 
tromureș. împreună cu C.J.E.F.S., 
au pus Ta dispoziția centrului o 
sală de pregătire, mese de bună

. CENTRU DE INI
ȚIERE LA TG. 
MUREȘ. In ur- 

zile, în cadrul aso- 
Electromureș a 

de Inițiere

S-A ÎNCHEIAT 
TURUL Diviziei 

juniori si școlari, 
opt serii (patru de 

patru de băieți). Iată 
două clasate în fiecare 
FEMININ, Seria I : 1.

VOLEI
naționale de 
formată " 
fete și 
primele 
serie :
Sc. sp. Piatra Neamț, 2. Șc. sp. Ga
lați. Seria a II-a : 1. Farul C-ța 
2. Șc. sp. C-ța. Seria a III-a : 1. 
Șc. sp. Sibiu 2. Șc. sp. Timișoara. 
Seria a IV-a : 1. Șc. sp. Cluj-Na- 
poca 2. Lie. Nicolae Băicescu Cluj- 
Napoca. MASCULIN, Seria I : 
1. Șc. sp. Piatra Neamț 2. Șc. sp. 
Buzău. Seria a II-a : 1. Șc. sp. 
București 2. Progresul București. 
Seria a ni-a : 1. Liceul cu pro
gram de educație fizică Rm. Vîl- 
cea I 2. A. S. Juventus Lie. Ind. 
Reșița. Seria a IV-a : 1. Șc. sp. 
Baia Mare 2. Lie. Nicolae Băicescu 
Cluj-Napoca.
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Avîndu-se în vedere volu
mul sporit și calitatea pregăti
rilor efectuate în cursul verii 
trecute, specialiștii apreciază, 
nu fără temei, că patinatorii 
de viteză vor putea obține re
zultate superioare în actualul 
sezon. Un argument în plus îl 
constituie 
de seniori 
de tinerii 
la primul 
al anului

Fiind încă la 
mii, patinatorii 
și-au continuat 
antrenamentele pe... uscat, com- 
binîndu-le — acolo unde au 
existat posibilități —cu exerci
ții specifice pe patinoare arti
ficiale. pînă cînd a venit în
ghețul. Speranțele tuturor s-au 
îndreptat spre Miercurea Ciuc. 
unde s-au executat lucrările 
necesare menținerii apel pe 
întreaga suprafață a pistei de 
aici. în schimb, unele ustensile 
necesare pregătirii gheții nu au 
fost procurate, deși federația 
de specialitate a alocat din 
timp organelor sportive locale 
fondurile respective. Pista de 
pe lacul Ciucas din Tușnad ne
cesita reparații care trebuiau 
rezolvate încă în luna decem
brie, cînd forul de resort a vi
rat banii pentru începerea lu-

cele 12 noi recorduri 
și juniori înregistrate 
din lotul republican 
concurs internațional 
de la Alma Ata.

discreția vre- 
noștri fruntași 
cu intensitate

crărilor. Aici, din cauza strică
ciunilor provocate de inundații 
digului și canalului de evacua
re a apei din lacul menționat, 
asigurarea unei piste de dimen
siuni olimpice a devemt impo
sibilă. S-au făcut promisiuni 
ferme de accelerare a lucrări
lor de amenajare atît a pistei 
din Miercurea Ciuc, cît și a 
celei din Tușnad, amîndouă fi
ind strict necesar să intre în 
circuitul competițional Ia da
tele fixate. Motivul : în caz de 
timp nefavorabil concursurile 
să poată fi mutate dintr-o lo
calitate în alta, aflate la o dis
tanță de numai 30 km. Dar, din 
păcate, măsurile cuvenite au 
întîrziat. In consecință, cei pes
te 150 de copii și juniori, ca
lificați în finalele campionate
lor republicane, au fost nevoiți 
să se deplaseze între 3—6 ia
nuarie ca... turiști la Miercurea 
Ciuc. deoarece aici condițiile 
climaterice nu au permis des
fășurarea întrecerilor, în timp 
ce la Tușnad a existat gheață 
corespunzătoare. însă pista era 
acoperită de zăpadă. Păcat ! 
Supunem această stare de lu
cruri atenției factorilor respon
sabili, pentru că pe cele două 
piste sînt programate toate 
competițiile sezonului.

Traian IOAN1ȚESCU

PENTRU DEZVOLTAREA TURISMULUI
(Urmare din pag. 1)

siderurgic Hunedoara, între
prinderea „Victoria" Călan, ex
ploatările miniere din valea 
Jiului, șantierul hidroenergetic 
de pe Rîul Mare, termocentrala 
de la Mintia etc.

N-au scăpat din atenția or
ganizatorilor nici drumețiile și 
excursiile prilejuite de mani
festări traditionale : „întîlnirea 
tineretului cu istoria", „Cos- 
tești-1976". Festivalul Sarmis, 
Nedeia de la Silvaș, Tîrgul de 
la Găina și sărbătoarea tulipa- 
nului de la Iscreni, toate însu- 
mînd. după estimările organi
zatorilor. aproape 15 000 de pâr
tiei panti

Pentru zilele de la sfîrșit de 
săptămînă sînt preconizate, de 
asemenea, excursii pe rutele 
Hațea — Sarmisegetuza. Ha
țeg — cabana Pietrele. Hațeg — 
Gura Zlatna. Hunedoara — Cin- 
cis, Brad-Tebea — Vata. Geoa- 
giu — ..Aurel Vlaicu". Abrud 
— Cimpeni cu posibilități mul
tiple de practicare a schiului și

săniușului sau de participare la 
concursuri de orientare turis
tică.

RUTE Șl TRASEE 
PENTRU TOATE GUSTURILE !
în planul pe 1976 figurează 

un evantai larg de acțiuni tu
ristice către puncte de dincolo 
de hotarele județului : Turda 
și Cheile Turzii, municipiile 
Alba Iulia. Sibiu. Arad. Timi
șoara. Cluj-Napoca și Oradea. 
munții Semenic. rutele Drobeta 
Tr. Severin — Tg. Jiu, Pitești
— Curtea de Argeș, Tg. Jiu — 
Craiova, Constanta — Tulceă — 
Galați. Brașov — Bran — Cim- 
pulung. Brașov — Sinaia. Sibiu
— Păltiniș — Sadu. Sibiu — 
Brașov. Tg. Mureș — Piatra- 
Neamț. așezările din Maramu
reș. Porțile de Pier. Delta Du
nării, Litoralul Mării Negre 
bineînțeles Bucnreștiul...

★

în concluzie. în anul 1976 tu
rismul de masă hunedorean se 
prezintă cu perspective 
cele mai frumoase. în 
să plaseze acest iudet 
fruntașele pe țară.

si

dintre 
măsură 
printre

LOTO PRONOSPORT I
PRIMA TRAGERE LOTO 2 A 
ANULUI LA 11 IANUARIE 1976

Tragerile Loto 2 s-au bucurat 
de o bună primire din partea 
participanților, deoarece se des
fășoară după o formulă simplă 
și cu multe avantaje. Omologă
rile ultimelor trageri Loto 2 au 
evidențiat numeroase și mari cîș- 
tiguri în 
Reamintim 
cîștigători de autoturisme Dacia 
1300 se numără Mihai Răcilă din 
Buhuși și Gheorghe Oproiu din 
București.

La tragerile Loto 2 se extrag 
în total 12 numere din 75.

Se cîștigă și cu 2 numere din 
4 extrase sau cu 3 din toate cele 
12 extrase. Cîștigurile 
tragerile Loto 2 sînt 
100 lei.

Participați cu cît 
bilete la tragerea Loto 2 din 11 
ianuarie a. c., tragere care vă 
oferă posibilitatea de a obține 
autoturisme și numeroase cîști- 
guri în bani de valoare fixă și 
variabilă.

bani și autoturisme, 
că printre recenții

CÎȘTIGURILE 
PRONOSPORT

minime la 
de 200 și

mai multe

CONCURSULUI
DIN 4 IANUARIE
1976

I : (13 rezultate)CATEGORIA
2 variante 10% a 48 958 lei. 

CATEGORIA a Il-a : (12 rezul
tate) 4,60 variante a 21 313 lei.

CATEGOl 
tate) 48,80

Cîștîgurill 
fost obținu 
100/„ de cl 
Brașov șl 
Alexandria] 
ma de 48 9 
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zintă cite ] 
care.

NUMI
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FOND q 

GURI : 1.621 
lei report. I
16 45 28 18, 
37 10 20 9 1 
va face în I
17 ianuarie I 
țară aproxll 
pînă la 7 rl 
prin manda 
din 21 lanul
ClȘTIGURIl

DIN 28
Categoria I 

lei ; cat. 2 I 
3 : 10.75 a 8 
1.137 lei ; cd 
cat. 6 : i.99q 
rile de 47.61 
cipanților 
din Moneasa 
CUCIUREAM 
mandu-Nou



El
I
I

INSTABILITATEA ANTRENORILOR, UN FENOMEN DĂUNĂTOR
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NOTA

© In ultimele șapte ediții de campionat, echipele din Diviziile A și 
cinci

B au efectuat-in
F. R. F. pentru

medie-cite

JUCĂTORI CARE NU... JOACĂ!
Doi fotbaliști care se 

caseră în ultimul timp, 
(Politehnica Iași) și 
(C.F.R. Cluj-Napoca), au 
în tribună, ca simpli spectatori, 
la toate meciurile susținute de 
echipele lor în turul campiona
tului. Ei n-au jucat nici mă
car un singur minut, oricît de 
mult ar fi dorit acest lucru, ca 
și, cu siguranță, numeroși iu
bitori ai fotbalului.

Cine poartă vina ? Evident, 
ei înșiși ! După ce, „liberi și 
nesiliți de nimeni" — pentru a 
folosi termenii atît de cunoscuți 
dintr-o anumită împrejurare — 
se hotărîseră să plece de la e- 
chipele în care jucaseră pînă 
atunci —’-------- "—- —:'
pentru 
doilea 
Craiova, ei s-au răsgîndit 
invocînd 
survenite 
exprimat 
toarce la 
sau, mai

și semnaseră,
Dinamo, 
pentru

schimbări de antrenori • Se impune o intervenție hotărită a 
dezvoltarea fotbalului nostruacestei adevărate frine în

scris în repetate rînduri 
efectele nocive pe care 

schimbările 
ale antrenorilor

despre marile neajunsuri, 
le au asupra

înlăturarea

remar-
Dănilă

Țegean 
stat

primul 
iar cel de-al 
Universitatea 

și, 
anumite schimbări 

în viața lor, 
dorința de a se în- 
vechile lor 

precis, de a nu mai 
pleca la formațiile pentru care 
optaseră în perioada de trans
ferări.

Reglementările în vigoare nu 
permit, însă — cum este și 
normal — asemenea fapte, ast
fel că cei doi jucători, punîn- 
du-se singuri în afara legilor 
sportive, n-au mai putut activa 
nicăieri, cluburile pentru care 
semnaseră neînțelegînd să ac
cepte situația creată și cerînd 
federației suspendarea lor.

Iată, deci, cum Dănilă și Țe
gean au rămas în afara acti
vității fotbalistice pe parcursul 
întregului sezon de toamnă. Nu 
se poate spune,

și-au

echipe

însă, că o ase-

menea situație a fost și este în 
folosul fotbalului nostru. în 
felul acesta nu sînt pedepsiți 
numai cei doi jucători, ci se 
aduc, în fond, prejudicii fotba
lului, prin scoaterea din acti
vitate a doi atacanți cu reale 
posibilități. Și nimeni nu poate 
rămîne indiferent față de a- 
ceastă stare de lucruri, nici clu
burile de la care au plecat res
pectivii jucători, nici cele la 
care ei ar fi trebuit să ajungă 
și, cu atît mai puțin, Federația 
română de fotbal.

„Toamna fără fotbal" a con
stituit, după părerea noastră, o 
sancțiune destul de severă pen
tru Dănilă și Țegean. Ar fi 
momentul ca echipele interesate 
să se întîlnească din nou și să 
caute să soluționeze aceste ca
zuri, într-un spirit de înțele
gere, de sportivitate. Nu este 
vorba, în fond, de două „pă
sări călătoare", care pe aripile 
fotbalului au zburat dintr-un 
Ioc intr-altul, ci de doi fotba
liști care n-au reflectat îndea
juns nici atunci cînd au vrut 
să plece de la echipele lor, nici 
atunci cînd au vrut să se în
toarcă, împotriva regulamentu
lui de transferări. Dar au plătit 
pentru abaterea lor.

Considerente etice și sportive 
invită acum cluburile Politeh
nica Iași, Dinamo. C.F.R. Cluj- 
Napoca și Universitatea Craio
va să ajungă la o înțelegere. 
In anumite situații renunțarea 
devine o virtute 1

Ne-ar bucura să 
capăt actualei situații, •f i i r» rl în 1 t X .

Am 
despre 
românesc schimbările neobișnuit de frecvente 
ani, ale antrenorilor la conducerea tehnică a 
divizionare. Intr-un articol publicat de ziarul 
varo anului trecut observam, printre altele, 
ieșit din comun, câ in ediția de campionat 1974—75 un 
număr de 33 de formații de Divizia A și B (reprezentînd 
un procent de 53 la sută I) au înlocuit antrenorii pe par
cursul desfășurării competiției. In fața unei asemenea 
situații, am sperat că, prin masurile care se vor lua de 
către cei în drept în privința reglementării relației club- 
antrenor, se va as-gura o mult așteptată și reală stabi
litate a acestora din urmă și, în consecință, va crește și 
calitatea procesului instructiv-educativ în sfera perfor
manței.

lată, însă, că n-a trecut decît o jumătate din durata 
actualei ediții de campionat și „dansul" antrenorilor con
tinuă, pe lista echipelor la care s-au efectuat schimbări 
din mers figurînd. deocamdată : F. C. Brăila, C.S.M. Su
ceava, Unirea Focșani, C. S. 
Metalul Mija, Industria sirmei C. 
Așadar, un prim lot de — mai mult 
ficate — despărțiri între antrenori și

fotbalului 
în ultimii 
echipelor 

nostru in 
și faptul,

Botoșani, Petrolul Ploiești, 
“ Turzii, Victoria Cărei, 

sau mai puțin justi- 
cluburi. care ne în-

O evidență inedită

înțelegere.

STEAUA : 1) Șt. Covaci : 2) Șt. 
Covaci ; 3) V. Stănescu ; 4) V. Stă- 
nescu (Gh. Constantin) ; 5) Gh. 
Constantin (C. Teașcă) : 6) C. 
Teașcă ; 7) Em. Jenei. DINAMO : 
1) D. Nicolae ; 2) D. Nicolae (Tr. 
Ionescu) ; 3) D. Nicolae
I. Nunweiller ; 5) I.
weiller (D. Nicolae) ;

Nicolae. politehnica
1) S. Justin ; 2) V. Mărdârescu ; 
3) V. Mărdărescu ; 4) C. Lauren- 
tiu ; 5—6—7) I. Oană. SPORT
CLUB bacAU : 1) V. Neagu : 2) 
V. Neagu (Const, și Petre Rădu
lescu) ; 3—4—5) cuplul Rădulescu ;
6) C. Nedelcu (Gh. Constantin) ;
7) Gh. Constantin : F. C. CON
STANȚA : 1) B. Marian (R. Cos
moc) ; 2—3) R. Cosmoc ; 4—5) Em. 
Hașoti ; 6) Em. Hașoti (P. Comă- 
niță) ; 7) P. Comăniță. A.S.A. : 
1—2—3—4) T. Bone : 5) R. Catană ;

~ Bone. F.C.M. REȘIȚA : 1) 
(I. Bălănescu) ; 2) P.

D.

î 4) 
Nun- 
6—7) 

IAȘI :

prisma ante- 
oficiale

prin
activității 
se vor adăuga și 

firesc 
întrebare :

propunem

deamnâ sâ credem, judecind lucrurile 
cedentelor, că pînă la data reluării 
din acest an cazurilor citate mai sus li 
alte nedorite exemple. Ceea ce, 
obligă a formula următoarea 
ajungem ? Ce ,,record" ne 
aceasta privința ?

Răspunsul, după opinia noastră, este 
antrenorilor și conducerilor de cluburi 
să le venim, totuși, acestora în ajutor, 
aprecierile lor să fie cit mai aproape de realitate, noi 
le punem la dispoziție acum o serie de date repre
zentînd mișcarea antrenorilor principali la un număr de 
48 de echipe (18 de Divizia A și cite 10 din fiecare 
serie de Divizia B) în ultimele 7 ediții de campionat, 
începînd din toamna anului 1969. Menționăm că, pen
tru simplificarea modului de prezentare a situației, vom 
face nominalizări numai la formațiile din primul eșalon 
divizionar și vom folosi următoarea numerotare conven
ționala a anilor competitionali: 1 = 1969/70; 2 = 1970/71; 
3 = 1971/72 ; 4 = 1972/73 ; 5 = 1973/74 ; 6 = 1974/75 ;
7 = 1975/76. De asemenea, acolo unde este cazul, vom 
trece în paranteză toate modificările survenite în limi
tele campionatului respectiv. Așadar...

și foarte edificatoare
năianu. JIUL : 1) T. Ozon : 2)
I. Bălânescu (V. Tîlmaciu) ; 3) E. 
Iordache ; 4) Șt. Coidum ; 5) Tr. 
Ivănescu ; 6) T. Ozon (I. Ionescu); 
7) I. Ionescu. SPORTUL STUDEN
ȚESC : 1) I. Voica ; 2—3) I. Mo
troc : 4) I. Motroc (Gh. Ola) ; 5) 
Gh. Ola (A. Niculescu) ; 6—7) A. 
Niculescu. U.T.A. : 1—2—3—4) N. 
Dumitrescu : 5) T. Jurcă ; 6) L. 
Coman (N. Dumitrescu); 7) N. Du
mitrescu. F. C. OLIMPIA : 1—2) 
Al. Pop : 3—4) Gh. Staicu ; 5) Gh. 
Staicu (Șt. Onisie) ; 6) Gh. Staicu 
(Gh. Bay) - - -
Ola). „U“ 
Cirj an ; 2) 
sie ; 5) S.

am spune, ne 
unde vrem să 

să stabilim in

de competenta 
divizionare. Ca 

în așa fel îr.cît

lorilor pentru Montreal I
Veți

Ircscu 
I care 
Ileana 
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l pro- 
lea la 
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tal că- 
ializat 
în se
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pioanâ
500 m,
cu co
lza

lu. ur- 
P m a 
1:57,5), 
b 1 500 
ea și-a

propus, pe 1 500 m, 4:01.0 (r.m. 
4:01,4). Și continuă Natalia : 
„Acesta este rezultatul pentru 
care mă pregătesc și pe care 
doresc să-I realizez la Mont
real. Dacă el mă va ajuta să 
obțin primul loc, atunci, fiți si
guri, voi lupta pentru medalia 
de aur, dacă 4:01,0 nu va pu
tea fi bun decit pentru locul 
opt, să zicem... Dar nu. Nu 
mă gîndesc și la această posi
bilitate ! Faptul că la Montreal 
cursa de 1 500 m se va desfă
șura în trei zile consecutive 
(n.n. serii 28 iulie, semifinalele 
29 iulie și finala 30 iulie) con
stituie o chestiune destul de 
dificilă pentru toate concuren
tele. Situația aceasta va avan
taja totuși pe alergătoarele care 
vin de sus, de la 3 000 m, între 
care finlandeza Holmen, norve
giana Andersen-Waitz, suedeza 
Knutsson, sovietica Kazankina 

eu. Consider că tempoul 
va
ce 
nu 

Am 
duc

I
I
I
I
I
I
I

ZA
rezul- 

4 lei. 
i I au

•jucate 
gy din 
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iiită de 
repre- 

ru fie-

IE 
tPRES

(’ CÎȘTI- 
b 828.040
I : 5 15 
a n-a : 
ilor se 
lînd din 
[tie, în 
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^ximativ

LOTO 2
975
a 47.610 
ei : cat. 
: 83,50 a 
Oo lei ; 
Cîștigu- 
t parti-

BRAD 
JTEFAN 
ina Zi-

se pună 
. ____,_i, ea ne-

fiind în folosul nimănui. Iar 
Federației i-ar reveni rolul de 
a acorda apoi o scurtă perioa
dă de transferări, înainte de 
reluarea campionatului. De ea 
ar beneficia de altfel, nu nu
mai Dănilă și Țegean pentru a 
ieși din impasul în care au in
trat, dar și alți jucători prove- 
niți îndeosebi de la echipe fu
zionate și care n-au putut, nici 
pînă acum, să-și reglementeze 
situația.

Jack BERARIU

6—7) T.
P. Bratu , ...
Bratu ; 3) P. Bratu (I. Reinhardt) ;
4—5—6—7) I. Reinhardt. ' 
HOR : 1) "
I. ionescu) ;
Coidum (L. Vlad) ; 4—5) A. Fe
renczi ; 6) L. Vlad (Gh. Staicu, 
R. Cosmoc) ; 7) R. Cosmoc. RA
PID : 1—2) M. Bărbulescu ; 3) B. 
Marian ; 4) B. Marian (T. Macri) ;
5) T. Macri (I. Urechcatu) ; 6—7) 
I. Motroc. POLITEHNICA TIMI
ȘOARA : 1) I. Drăghicescu (T. 
Jurcă) ; 2) T. Jurcă ; 3) T. Jurcă 
(N. Godeanu) ; 4—5) I. Ionescu ;
6) I. Ionescu (N. Godeanu) ; 7)
Petre si Const. Rădulescu. F. C. 
ARGEȘ : 1) C. Teașcă ; 2) B. Ma
rian (T. Ozon) ; 3) T. Ozon (FI. 
Halagian) ; 4) FI. Halagian ; 5)
șt. Coidum ; 6—7) FI. Halagian.
UNIVERSITATEA CRAIOVA î 1—2) 
Șt. Coidum ; 3—4—5—6—7) C. Cer-

F.
A. Ferenczi (L. 

2) L.

C. BI-
Vlad :

Vlad : 3) șt.

PENIU, GOLGETERUL DIN BABADAG

: 7) Tr. Ionescu (Gh. 
CLUJ-NAPOCA : 1) St. 
A. Șepci ; 3—4) Șt. Oni- 
Avram : 6) v._Băluțiu 

(R. Cîmpeanu) ; ‘ “
C.F.R. ; 1) “ -
lea ; 3) E.
tea nu ; 5) 
Sabaslău.

7) P.
T. Szabo ; 2) 
lordache ; 4) 
Em. Chirilă ;

Bilanț și

Popescu. 
Ov. Hu- 
L. Mun- 
6—7) N.

în continuare, să prezentăm, ci
fric, situația antrenorilor din cîte 
10 echipe ale celor trei serii di
vizionare B în perioada 1969—1975. 
SERIA I : F.C.M. Galați a operat 
7 schimbări în conducerea tehnică 
si a rulat 8 antrenori ; F. C. Bră
ila 8—9 : F. C. Petrolul 7—7 ; 
C.S.M. Suceava 6—7 : Ceahlăul
6— 5 ; Gloria Buzău 5—6 : S. C. 
Tulcea 4—4 ; C.S.U. Galați 3—4 ; 
Metalul Plopeni 2—3 : C.F.R. Paș
cani 3—2. SERIA A II-A : Chimia 
Rm. Vîlcea 11—9 ; Electroputere 
8—8 ; F.C.M. Giurgiu 7—7 ; Pro
gresul Buc. 4—4 ; C. S. Tîrgoviște 
5—4 ; Voința Buc. 2—3 ; Steagul 
roșu 3—3 ; Metalul Buc. 1—2 ; Me- 
trom 1—2 ; Autobuzul 1—2. SE
RIA A III-A: F. C. Corvinul 8—8; 
F. C. Baia Mare 7—7 ; C.F.R. Ti
mișoara 7—7 ; Gaz metan Mediaș
7— 7 : Metalurgistul Cugir 6—7 ; 
Industria sîrmei C. Turzii 
Sticla Turda 6—4 ; F. C. 
Sibiu 5—6 ; U.M.T. 3—4 ; 
Bistrița 3—4.

6—5 ;
Șoimii 
Gloria

concluzii supărătoare
Și acum, o succintă recapitulare 

statistică din care desprindem ur
mătoarele elemente deosebit de sem
nificative :

• In decursul a șapte ediții de 
campionat (ultima fiind în curs de 
desfășurare) s-au făcut în cadrul a 
48 de echipe (reprezentînd 
treimi din numărul 
narelor A și B) 228 
239 de antrenori I

• în medie, la 
campionat, cifrele de 
seamnă aproximativ 5 modificări în 
conducerea tehnică și cite 5 antrenori 
de echipă 1

• Printre cluburile cu cea mai 
mare stabilitate a antrenorilor se nu
mără : Universitatea Craiova, A.S.A., 
F.C.M. Reșița, Dinamo București,

doua 
total al divizio- 
de schimbări cu

scara întregului 
mai sus în-

București,

și... 
fiecărei curse, la Montreal, 
fi destul de ridicat, ceea 
presupune rezistență dar 
exclude viteza finișului, 
convingerea că voi reuși să 
la bun sfîrșit ceea cc mi-am 
propus pentru anul olimpic, în
tre care și reeditarea la Mun- 
chen, în sală, a succesului de 
anul trecut de la „europenele" 
de Ia Katowice. Primul start 
în noul an, la 31 ianuarie in 
sală, la Budapesta. După care... 
vom mai vorbi !“

DIN ACTIVITATEA A.C.R.
începînd din acest an, Auto

mobil Clubul Român va orga
niza pentru membrii săi un nou 
gen de excursii, atît în țară cît 
și peste hotare. F 
despre caravane de 
care se vor deplasa 
țile unde au loc 
manifestări. Pentru 
află în atenție 
fotbal R. D. Germană — R. 
Cehoslovacă (7 aprilie), R. 
Bulgaria — Turcia : Academik 
Sofia — Sportul studențesc : 
R. S. Cehoslovacă — Austria 
(toate în 14 aprilie). România — 
Franța (24 martie) și România— 
Olanda (14 aprilie) — în preli
minariile olimpice.

De asemenea, se vor iniția 
excursii la competiții de box. 
handbal, volei, caiac-canpe etc. 
Evident, celor ce vor participa 
la aceste excursii li se vor asi
gura toate serviciile necesare, 
inclusiv cazarea.

Este vorba 
! automobile 
i în localită- 

importante 
început 

întîlnirile
se 
de 
S. 
P.

i
I
II

I
I
I
I
I 
I

I
I

I
I
I
I

în penultima etapă din tu
rul campionatului. F. C. Con
stanța realiza, la Satu Mare, 
una dintre cele mai categorice 
victorii, în . deplasare, din edi
țiile recente 
4—1 în fața 
lizarea unei 
aparținea, în 
sură, atacantului Paul Peniu. 
El obținea, pe stadionul din 
Satu Mare, o performantă din 
păcate . rară în fotbalul nostru : 
un hat-trick. adică trei goluri 
înscrise consecutiv de același ju
cător. Dacă ne gîndim că a- 
ceastâ performanță, bine cotată 
în statisticile campionatelor na
ționale. s-a obținut la un joc 
în deplasare, fapt de asemenea 
puțin obișnuit în competițiile 
de la noi. înțelegem de ce ea a 
stîrnit interes și ecouri destul 
de largi. Mai cu seamă că au
torul ei nu e un jucător foarte 
cunoscut în Divizia A ; el se 
află la primul său tur de cam
pionat de primă categorie, după 
ce a debutat în returul prece
dentei ediții sub culorile clu
bului constănțean. E motivul 
pentru care încercăm să-l pre
zentăm cititorilor noștri, in cî- 
teva rînduri.

Peniu face parte din cate
goria fotbaliștilor care au sărit 
peste unele dintre treptele cla
sice ale formării jucătorului de 
performantă. Are 23 de ani. 
s-a născut la Babadag și nu a 
jucat în vreo echipă de pitici. 
I’ găsim, relativ tîrziu. în for
mația de juniori Cimentul Ba
badag : în ediția din 1969 (deci 
cînd avea 17 ani) a campiona
tului foarte tinerilor jucători. 
Un an mai tîrziu apare în Di
vizia C. tot la Cimentul Ba
badag. De-abia după trei ediții, 
remarcat de antrenorul Vasile

ale Diviziei A : 
Olimpiei. Materia- 
asemenea reușite 

cea mai mare mă- 
Paul 

stadionul

Copil, promovează în Divizia B. 
la Delta Tulcea, la care ră- 
mîne numai pentru un campio
nat. In ediția următoare îl a- 
flăm 
unde 
două ______ . __
și... ultima din retur 1 în toam
na lui 1974 se reîntoarce în 
Divizia C, la Știința Constan
ta, dar — iarăși — numai pen
tru o toamnă, fiindcă. în pri
măvara lui 1975. ajunge. în 
fine. în Divizia A, la F. C. 
Constanta, 
să ajungă 
de primul 
scrise în 7

De ce i 
de pînă 
Pentru că el prezintă curiozi
tatea unui 
complicat. ..parcurs' 
mană cu cele ale unor jucători 
ajunși (pînă la urmă) în frun
tea plutonului performantei. Și. 
ca și în acele situații, ne pu
nem și acum întrebarea : de ce 
s-au produs atitea „meandre". 
atitea fluxuri și refluxuri in 
biografia lui ? Să fie de vină 
însuși sistemul nostru de ob
servare și selecție, de atitea ori 
criticat ? Sau să intre Peniu 
in categoria acelor jucători 
care „explodează" tirziu, abia în 
a doua parte a carierei lor ? 
Cert este că Peniu are calități 
să devină un veritabil golgeter : 
e un bun alergător (11,3 sec. pe 
100 de metri), e bine făcut și 
e curajos în joc. Șutează destul 
de bine cu ambele picioare. Dar 
defecte ? Există și acestea. Ni 
le înfățișează chiar înaintașul 
constăntean : „Trebuie să-mi 
perfecționez tehnica, am mult 
de învătat încă in privința lovi
turilor cu cavul, sînt încă defi
citar în efectuarea combinațiilor

la Chimia Rm. Vîlcea, 
nu va juca însă decît 
partide ! Ultima din tur

1975.
Divizia

acolo unde promite 
un atacant-realizator
ordin : 9 goluri în- 

T jocuri integrale, 
am înfățișat drumul 
acum al lui Peniu ?

„parcurs" inegal și 
care sea-

PE MICUL ECRAN
• SIMBATA 10 IANUARIE : ora 16,05 : RUGBY. Scoția — Franța (Tur- 

neul celor 5 națiuni). Transmisiune directă de la Edinburoh.
• DUMINICA 11 IANUARIE : oro 15 : Retrospectivă „HIPISM 1975" : 

Selecțiuni din marile curse de trap galop și steeple-chose de la Li
verpool, Longchamp, Epsom, Koln, Auteuil, Ascot, Ploiești, Cardiff si 
Londra. (Emisiune de Cristian Țopescu).

scurte si iuți. Primele succese 
din turul campionatului actual 
m-au încurajat. Voi munci si 
mai mult. Mă voi strădui să am 
succese și la facultate, fiind stu
dent al Facultății de educație 
fizică din Constanta. Si. desi
gur. marele proiect, marea do
rință rămâne selectionarea in
tr-un lot reprezentativ. Sper ca. 
dacă intrarea în grupul atacan
telor de eficacitate se va confir
ma. să atrag mereu atenția a- 
supra mea si convocările la lo
tul de tineret, poate si— mai 
sus. să ajungă și la mine".

Eftimie IONESCU

C.F.R. Pașcani, Metalul 
Steagul roșu, Autobuzul ;

• Echipele pe la care s-au pe
rindat mai mulți antrenori, peste me
dia — și așa exaqerată - a cam
pionatului sînt : Universitatea Cluj- 
Napoca, Jiul, F.C. Bihor F.C. Olimpia, 
Petrolul, F.C.M. Galati, F. C. Brăila, 
Gloria Buzău, Chimia Rm. Vilcea, 
Electroputere, F.C.M. Giurgiu, F. C. 
Baia Mare, F. C. Șoimii Sibiu, F. C. 
Corvinul Hunedoara, C.F.R. Timișoara, 
Metalurgistul Cugir și Gaz metan 
Mediaș.

In sfîrșit, și cîteva concluzii : 1)
problema instabilității antrenorilor, a 
veritabilului „carusel* practicat în u- 
nele cluburi divizionare a devenit a- 
larmantâ. Să nu uităm că, în rin- 
durile de față, noi am prezentat doar 
situația antrenorilor principali ai e- 
chipelor fruntașe din sistemul nostru 
competițional, unde - teoretic cel pu
țin — se contează nu numai pe o 
mai bună structură organizatorică, ci 
și pe mai multă competență și se
riozitate. Dacă ar fi să extindem 
evidenta noastră si la alte eșaloane, 
cum ar fi de pildă camoionatul de 
tineret-sperante, Divizia . C sau cen
trele de copii și juniori am ajunge, 
fără îndoială, la constatări cu as
pecte și mai grave ; 2) ceea ce a 
generat, în ultimii ani, nestatornicia 
în ansamblul campionatului nostru a 
antrenorilor a fost, pe de o parte, 
goana cluburilor după obținerea pnor 
rezultate imediate, panjea creată in 
unele momente de criză și lipsa de 
răbdare a unor conducători aco!o 
unde a fost vorba de construcția sau 
reconstrucția unor echipe^ Pe de altă 
parte, trebuie menționată și practica 
multor „antrenori-voiajori" preocupați 
permanent de rezolvarea unor evan
taie de ordin material, avizi de că
pătuială și de bani mulți. Din evi
denta prezentată în cuprinsul acestui 
material — “ ------
comoletă 
conducă 
echipa", 
lucru, în .
poziție de Colegiul central al antre
norilor, într-un viitor apropiot ; 3)
instabilitatea antrenorilor la proporți
ile actuale are consecințe negative 
directe asupra procesului instructiv- 
educativ și constituie una din princi
palele frine în dezvoltarea fotbalului 
nostru. De aceea, se impune o in
tervenție hotărită din partea F.R.F. și 
măsuri eficiente care să pună o dată 
ordine în această problemă. Sugerăm, 
în cadrul unor astfel de măsuri, și 
REGLEMENTAREA DREPTULUI DE 
EXERCITARE A PROFESIEI DE ANTRE
NOR, IN SENSUL LIMITĂRII RATIO
NALE A NUMĂRULUI DE TRANSFE
RĂRI A ACESTOR TEHNICIENI. DE LA 
UN CLUB LA ALTUL, INTR-O PERI
OADA DE TIMP DETERMINATA.

Mihai IONESCU

nu a rezultat și circulația 
a acelora obișnuiți să se 
după principiul : „anul și 
Sperăm să realizăm acest 
baza datelor puse la dis-

ACTUALITĂȚI
• AZI, CONSFĂTUIREA ANTRENORI

LOR DIVIZIONARI A Șl B. In orgonl- 
zareo forului de specialitate, azi, în 
Sala Dalles, cu începere de la ora 
9, se va desfășura consfătuirea antre
norilor divizionari A și B — la care 
participă și medicii de echipe. Cu 
acest prilej, se va analiza desfășura
rea primei părți a campionatului și 
se vor dezbate alte probleme curente 
aie fotbalului nostru. De asemenea, se 
vor stabili liniile directoare privind 
activitatea echipelor în perioada de 
pregătire a sezonului de primăvară.
• PRIMELE MECIURI DE FOTBAL 

ALE ANULUI, în țara noastră, s-au 
desfășurat la Pitești, la sfîrșitul săp- 
tămîniî trecute. Este vorba de tradi
ționalele întilnîri între formațiile de 
juniori ale cluburilor F. C. Argeș și 
Universitatea Craiova, care se orga-

nizeazâ Ia fiecare început de an. lată 
rezultatele : F. C. Argeș —■ ,,U" Cra
iova (juniori născuți în 1962) 2—1 ; 
F. C. Argeș — „U" Craiova (juniori 
născuți în 1959) 0—1.

• PREGĂTIRILE ECHIPEI NAȚIONALE 
DE JUNIORI pentru jocurile prelimi
nare „U.E.F.A. 1976" vor fi declanșate 
la începutul lunii februarie. După cum 
se știe, echipa antrenată de Constan
tin Ardeleanu va trebui să dispute jo
curile de calificare cu reprezentativa 
similară a Cehoslovaciei la 28 mar
tie și 14 aprilie. Pentru verificarea po
tențialului juniorilor, înaintea exame
nelor oficiale, în calendar sînt pre
văzute trei partide de verificare : cu 
echipa Bulgariei la 11 martie și, res
pectiv, cu echipa U.R.S.S. la 19 șî 
24 martie.



este

Virgil 
Marin 

evident.
va 
re-

al cin-
— este

pe echi- 
— titlul 

record 
Ion —

Atanasiu, Dan 
Stan), el

adversari

marii
adjudece vic

ia

4) și 594 p la C.E. 
fiind anul acesta

Un

C. M. (1974 — locul 3 
pe), și la C. E. (1975 
pe echipe, cu un nou 
mondial, iar Corneliu 
medalia de argint). Dar, indi
ferent ce cuplu român se va 
alinia la standurile cu cele 
cinci ținte (în lot sînt Corne
liu Ion, 
Iuga și 
avea.

La cele șapte ediții post-be- 
lice ale Jocurilor Olimpice» 
proba de pistol viteză s-a nu
mărat printre cele mai dispu
tate in disciplina tirului. Doar 
de două ori au reușit 
favoriți să-și 
toria (maghiarul Takăcs 
Londra și Helsinki și polone
zul Zapedzki — la Ciudad de 
Mexico și Munchen). Rezulta
tele cu care s-au cîștigat me
daliile de aur au fost în pro
gres aproape continuu : în 
1948 — 580 p. (record olimpic), 
în 1952 — 579 p, în 1956 — 587 
p (r. o.). în 1960 —587 p, 
1964 — 592 p (r. o.), în 
— 593 p (r. o.) în 1972 
p (r. o.).

Printre marii favoriți la me
daliile întrecerilor olimpice de 
pistol viteză de Ia Montreal 
figurează și . sportivii români, 
care și-au cîștigat acest loc nu 
numai pe temeiul tradiției, ci 
și prin rezultatele de prestigiu 
obținute la ultima ediție a

II VOM 
INTILNI 
LA 
MONTREAL

Cine sînt aceștia și

INCENDIU LA COMPLEXUL
OLIMPIC DE IA MONTREAL

MONTREAL (Agerpres). — 
în timpul vacanței de sfirșit de 
an acordată lucrătorilor 
șantierul Jocurilor 
din 1976, de 
rourile acestui 
construcții au 
truse de un 
mează agenția France 
Poliția canadiană a deschis 
anchetă. Pagubele 
sînt evaluate la 
300 000 de dolari. Au fost dis
truse, de asemenea, unele pla
nuri de construcții.

dutabili.
cu ce performanțe se prezintă 
acum la sfîrșitul anului 1975? 
Criteriul principal in aprecie
rile noastre 11 constituie două 
mari competiții — C. M. de 
la Thun 1974. C. E. de la Ma-

oarecare 
inter- 

în-
aces- 
frun-

Alfred

de la
Olimpice 

la Montreal, bi- 
vast complex de 
fost, parțial, dîs- 
incendiu, infor- 

Presse.
o 

materiale 
aproximativ

drid 1975 și intr-o 
măsură unele reuniuni 
naționale din acest an. 
tocmind o ierarhie după 
te criterii, ea ar avea in 
te pe vest-germanii
Radke și Heinz Weissenoerger 
— clasați pe primele două lo
curi în ordine, la 
cite 594 p. Anul 
n-au participat la 
le europene, dar 
rezultate de 593 p și 592 p la 
diferite întreceri. Un alt pre
tendent la o medalie olimpică 
se anunță a fi Wolfgang Stiski 
(R.D. Germană) — 592 p la

cu 
ei

C. M.
acesta 

campionate- 
au obținut

C, M. (locul 
(locul 3),' el 
și campionul țării sale, 
palmares frumos are și com
patriotul său Jiirgen Wiefel 
(593 p — locul 4 la C. E.). Din
tre numeroșii pistolari cehos
lovaci, animatorii multor com
petiții de 
mari au < 
limpic 1 
Vladimir 
campion 
timp ce 
cilea la 
creditat 
valoroase (595 și 594). Dintre 
sportivii sovietici. Viktor Tor- 
șin se prezintă printre cei mai 
constanți în rezultate (locul 3 
la C. M. cu 592 
la C. E. cu 593 
Igor Bakalov și 
mai tinăr Mihail 
5 la C. M.). care obține 
regulă
593 p, fac parte din lotul olim
pic al U.R.S.S.

Actualul campion olimpic 
Josef Zapedzki, deși a avut 
un an mai puțin convingător, 
râmine un outsider remarca
bil, care va participa probabil 
pentru a 5-a oară Ia Olimpia
dă. Nu sînt de neglijat 
trăgătorii suedezi. 
Curt Andersson — 
tigat nu de mult

an vergură, șanse 
de a forma cuplul o- 
Frantisek Bartha și 
Hurt. Primul 

european (596 p), în 
Hurt — clasat 

C. E. cu 593 p 
în 1975 cu două cifre

p și locul 4 
p). Veteranul 
colegul său 
Zubko (locul 

de 
performante de peste

nici
ca de pildă 

a cîș-care 
campionatul 

țărilor scandinave cu 594 p.
Fără îndoială pot să apară, 

însă, cum se întîmplă de obi
cei. și surprize, să se afirme 
concurenți aflați deocamdată 
în anonimat...

Toma RĂBȘAN

PRIMELE MECIURI DE VOLEI
XAROLY TAKACS

DIN CADRUL //TROFEULUI SOFIA"
A ÎNCETAT

BUDAPESTA
DIN VIATĂ
(Agerpres). — 

Cunoscutul sportiv maghiar 
Karoly Takăcs, dublu campion 
olimpic la tir. a încetat din 
viață, în virstă de 60 de ani, Ia 
Budapesta. Karoly Takăcs a 
cucerit medalia de aur în pro
ba de pistol viteză la Jocurile 
Olimpice de la Londra (1948) și 
Helsinki (1952).

SOFIA, 7 
Miercuri au 
din cadrul tradiționalei compe
tiții de volei „Trofeul Sofia44, 
rezervat echipelor de juniori- 
tineret și la care iau parte re
prezentativele masculine și fe
minine ale Cehoslovaciei, Polo
niei, Ungariei, României și Bul
gariei. R. D. Germană participă 
numai cu echipa feminină.

în prima zi, voleibalistele 
românce au întîlnit reprezent >

(prin telefon), 
început întrecerile

în fata căreia au 
scorul de 2—3
10. —6). la capă- 
viu disputat, în 

s-a menținut

FIȘIER

Nenad Stekiei este autorul 
celui mai neașteptat record a- 
tletic european al anului preo
țim pic. Cu 8,45 m — perfor-

NENAD STEKICI (Iugoslavia)
la 
la 

unui 
cele 

regula-

manță reușită la 27 iulie 
concursul preolimpic 
Montreal, în 
vînt ajutător 
din urmă în 
meniului, dar 
acea vreme destule comentarii 
contradictorii — studentul în 
științe economice al facultății 
din Belgrad este primul care 
se apropie la o distanță mai 
mică de o jumătate de metru 
de extraordinarul 8.90 m al lui 
Bob Beamon. înaintea con
cursului de la Montreal. ce! 
mai bun rezultat ai lui Stekiei 
măsura 8.24 m și fusese reali
zat la Rio de Janeiro, la sfir- 
șitul sezonului 1974 (27 octom
brie). Atunci. Stekiei (născut 
la„ 7 martie 1951) se ridicase 
între cei mai buni specialiști 
mondiali ai săriturii în lungi
me — în ciuda unei constituții 
fizice care nu trădează un cam
pion (1,79 m. 70 kg) —. între 
antecedentele care-i anunțau 
ascensiunea numărîndu-se me
daliile de argint la campiona
tele europene ale juniorilor 
(Paris 1970) și la C.E. de la 
Roma (septembrie 1974).

de 
condițiile i 
stabilit în 
limitele 
care a stîrnit la

se

SCHI

„Maratonul de la Jizeske Hory" este una dintre cele mai populare 
curse pe schiuri din Cehoslovacia, disputată in fiecare iarnă pe 
pantele din apropierea orașului Liberec. La ultima sa ediție, cei 
50 km ai tradiționalei curse au ' 
584S de concurenți

fost parcurși de un număr total de
Foto : PRAGOPRESS

PE GHEAȚA Șl PE ZAPADA
„TROFEUL CELOR 3 

PATINOARE" LA PATINAJ 
VITEZĂ

Te modernul patinoar din lo
calitatea Inzell au continuat în
trecerile competiției pentru 
..Trofeul celor 3 patinoare44. 
Iată rezultatele : MASCULIN, 
500 m — E. Kulikov (U.R.S.S.) 
39,33 ; 1 000 m — Joos Valentijn 
(Olanda) 1:21.23; 1 500 m —
Ilans van Helden (Olanda) 
2:04.29 ; 5 000 m — Mike Woods 

7:47,45; 10 000 m —
Barron (Canada)

tiva Ungariei, 
pierdut cu 
(16, —15, —10. 
tul unui meci 
care echilibrul 
pînă în setul decisiv. Reprezen
tativa României a jucat mai 
bine în prima parte a partidei.

auîn ultimul set, româncele 
evoluat sub așteptări, fiind în
vinse la un scor mult prea se
ver.

După-amiaza echipa mascu
lină a României a intilnit re
prezentativa Cehoslovaciei, in 
fața căreia a pierdut : 0—3 (3, 
0, 8).

Joi reprezentativele Româ- 
vor întîlni echipele simi- 
ale Bulgariei.

TOMA HRISTOV

niei 
lare

(S.U.A.)
Andrew
16:44,28 ; feminin, 500 m — Liu
bov Sadcikova (U.R.S.S.) 43,37; 
1 000 m — Iâubov
(U.R.S.S.) 1:29,33;
Nina Slalkevici 
2:18.23; 3 000 m — 
kevici 5:01,24. în ultima zi de 
concurs, rezultatele au fost in
fluențate de vremea nefavora
bilă.

Sadcikova 
1 500 m — 

(U.R.S.S.) 
Nina Slat-

PPJMUL MAR= CONCURS 
SCHI FOND AL 

ANULUI
DE

în localitatea 
(Italia) au început 
„Săptămînii 
la care iau 
mai multe țări. Iată primele re
zultate : 30 KM (M) : 1. "
Klause (R.D.G.) lh 14:43,8 ; 
F. Renngli (Elveția) lh 15:43,1 ; 
3. J. Wolff (R.D.G.) lh 15:51,5;

Debert- 
; 2. Bar- 

18:05.1 ; 
(R.D.G.)

schiului
parte sportivi

Castelrotto 
întrecerile 
de fond44 

din

D.
2.

5 KM (F) : 1. Monika 
hauser (R.D.G.) 18:03,1 
bara Petzold (R.D.G.) 
3. Veronika Schmidt 
18:06,5. în proba de 15 km ju-

FOTBAL MERIDIANE
O La 14 ianuarie, la Zurich, 

va avea loc tragerea la sorți a 
meciurilor din cadrul sferturilor 
de finală ale campionatului eu
ropean (seniori si Linei el), pre
cum si a partidelor din cupele 
europene

• Fulvio Bernardini, antrenorul 
echipei Italiei, a fost decepțio
nat de forma arătată de „azzu- 
rri“ L. ----------  — -------
vom juca în continuare

ue ioiina ciicxicita uc ,,uz.z.u— 
în partida cu Grecia. „Dacă 

L. tot atît
de neconcludent — spune Bernar- 

nu vom avea nici o șansă 
în turneul final al 

Victoria — după 
— a revenit e- 

3—2, cel mai 
pe teren fiind

me- 
fost

niori a învins I. Lebanov (Bul
garia) cu 41:38,2.
• Slalomul special (f) de Ia 

Hrebeinok (Cehoslovacia) a fost 
cîștigat de Jana Soltysova 
(Cehoslovacia). Pe primul loc 
în „Cupa Europei*', după aceas
tă probă se află Brigitte 
Schroll (Austria) cu 28 p.

® Proba de slalom uriaș (f) 
de la La Clusaz a 
Agnes Vivett-Gross (Franța).

® Cea de a 25-a 
„Turneului celor 4 
a revenit Iui Jochen 
berg (R.D.G.) care a 
920,2 p. Ultimul concurs, 
putat Ia Bischofshofen (Austria) 
a fost cîștigat de Toni Innauer 
(Austria) cu 236,2 p.

revenit lui

ediție a 
trambuline44 

Danne- 
totalizat 

dis-

„CUPA NAȚIUNILOR'
LA BOB

în localitatea 
(R.F.G.) s-a încheiat 
Națiunilor44 la bob 
victoria revenind 
R. F. Germania I 
waerter) cu timpul 
1 ;24.38. Pe locurile 
2. Elveția (Schărcr-Nez) 
1:24,44 ; 3. R. F. ~ 
(Geisreitter-Ertl) 1:24,55. 
mele două manșe nu s-au 
disputat din cauza timpului 
favorabil.

Kdnigssee 
„Cupa 

2 persoane, 
echipajului 
(Heibl-Ohl- 

total de 
următoare :

cu 
Germania II 

Ulti- 
mai 
ne

ADINAMO MOSCOVA 
CÎȘTIGAT „CUPA 

AHEARNE" LA HOCHEI
învingind în ultimul meci cu 

8—2 (2—0, 6—*0. 0—2) echipa 
Sparta Praga, formația sovieti
că Dinamo Moscova a cîștigat, 
din nou, „Cupa Ahearne".

© tn Canada, echipa sovieti
că Himik Voskresensk a învins 
selecționata provinciei Ontario 
cu 6—3 (1—1, 2—1, 3—1).

® La Buffalo, formația Bu
ffalo Sabres a învins 
Aripile Sovietelor cu 
(4—2, 5-2, 3—2). Au 
16 000 de spectatori.

echipa
12—6

asistat
die 3.3 goluri de meci, iar 
dia spectatorilor la un ioc a 
de 14 300.

® După 20 de etape. în cam
pionatul Franței, in fruntea gol- 
geterilor se atlâ Bianchi (Reims) 
cu 19 goluri înscrise. Astfel, el 
l-a egalat pe Dudu Georgescu în 
clasamentul ..Ghetei de aur".

® Cel mai bun fotbalist 
anului 1975 in Brazilia a fost de
semnat portarul Perez (Sao Pa
ulo). iar în Belgia... olandezul

SATUL OLIMPIC
al DE LA INNSBRUCK

iȘI AȘTEAPTĂ OASPEȚIIulo). iar 
Boskamp.
• Dino

Juventus __ __  _____
un meci al formației 
pînd din 21 mai 1972. s-ustinînd 
în acest interval 102 jocuri.
• Tn finala turneului echipelor 

de tineret de la Tel Aviv : Sue
dia — Grecia 1—0 (0—0).
• Meciuri amicale : Port 

Prince (Haiti) — Reims 
(1—0). pentru învingători au mar
cat Bianchi și Robert; Delhi (In
dia) — Lokomotiv Moscova 1—3.
e F.I.F.A. comunică retragerea 

echipei Argentinei din turneul 
preolimplc.

dini
de calificare 
C.M. din 1978-, 
cum am anunțat 
chinei Italiei cu 
bun jucător de 
grecul Sarafis.
• începind din 

U.R.S.S. vor lua 
specializate de ______ _ _ _ ..
acestea vor activa numeroase for
mații de 
Cluburile 
puternică 
buind la 
rea i 
sport.

O în turul campionatului R. D. 
Germane au fost înscrise in me

Zoff. portarul echipei 
nu a lipsit de la nici 

sale înce-

acest 
ființa 

fotbal.

an, în 
cluburi 

Pe lingă

VIENA (Agerpres). — o.iujI 
olimpic de la Innsbruck este 
gata să-și primească oaspeții, 
care între 4 și 15 februarie se 
vor întrece aici in cadrul 
Olimpiadei albe. Peste 2 000 de 
sportivi și oficiali vor fi găz- 
duiți în cele 35 de clădiri ele
gante care au fost pregătite 
special pentru acest mare eve
niment sportiv. In cadrul com
plexului au fost amenajate 
restaurante, săli de interviuri, 
un centru medical, cofetării etc.

au
1—2tineret, iuniori si copii, 

de fotbal vor avea 
bază de masă, 
popularizarea si ridica- 

nivelului tehnic al

o 
contri-

unu] dintre favoriții concursu
lui olimpic de pe trambulina 
de la Bcrg-Isel. unde antreno
rul federal austriac Baldur 
Preiml speră să obțină meda
lii olimpice.

TONI INNAUER (Austria)
dintre cele mai mari sur- 
ale anului sportiv 1975 
evoluția de ansamblu la

Una 
prize 
a fost . . .
nivel înalt a săritorilor de la 
trambulină din Austria, care 
au dominat majoritatea compe
tițiilor. Chiar primele zile a’e 
anului 1976 au confirmat aceas
tă neașteptată apariție, ceea ce 
reiese din masiva plasare- pe 
locuri fruntașe a săritorilor 
austrieci cu prilejul recent în
cheiatului tradițional ..Turneu 
al celor 4 trambuline**. Trei 
din cele 4 probe au fost cîști- 
gale de tînărul sportiv austriac 
Toni Innauer (17 ani ! — năs
cut la 1 aprilie 1958). Școlarul 
din mica localitate Bezau e 
înalt de 1.70 m și are o greu
tate de doar 56 kg. în ultima 
probă, desfășurată la Bischoîs- 
hofen, juniorul austriac a reu
șit o săritură record de 108 m, 
care i-a adus victoria. îmnreu- 
nă cu compatrioții săi Piirstl, 
Schnabl. Federer. Bachler. fără 
îndoială Toni Innauer rămîne

acestui

PE SCURT © PE
ATLETISM a Crosul de 

Punta del Este (Uruguay) 
venit lui Victor Mora (Columbia} 
— 8 400 m in 24:05,9 — urmat de 
Franco Fava (Italia), Detlev Uh- 
lemann (R.F.G.) și Jose Romac 
(Brazilia).

BASCHET o 
(m) a revenit 
gipt : 70—61 în
galul. Pe locul 
egipteană s-a 
turneul olimpic 
în sferturile de 
Koraci** : Standard Liege 
goplastika Split 83—87, 
celona 
112—65, 
nudyne 
Belgrad 
83, Brina 
dalona 
(ano — 
Le Mans

a
la 

re-

„Cupa Africii** 
echipei R. A. E- 

linală cu Senc- 
3 : Sudan. Echipa 

calificat pentru 
de la Montreal © 
finală ale „Cupei

Ju- 
F. C. Bar-

— Olimpique Antibes 
Akademik Varna — St- 
Bologna 71—80, Partizan 

Tus Leverkusen 96 — 
Rieti — Juventud Ba- 

109—89, Mobilquattro Mi-
B. C. Berck 91—88,

Eveil Monceau 81—67.
S. C.

SCURT © PE SCURT e PE SCURT
BOX a Fostul 

pean profesionist 
englezul Joe Bugner abando
nează competiția la vîrsta de 25 
ani, după 59 meciuri, dintre care 
a cîștigat 51. q Pentru titlul 
mondial profesionist la cat. se- 
inimijolcie : John Stracey —Bru
no Arcari, la 16 martie la Lon
dra

campion euro- 
la cat. grea,

Bronstein, Miles 
Sigurjonsson 
sonko — Jansa 1—0. 
Jansa 1—0. © Turenul 
niori de la I-Iallsberg 
revenit lui Evgheni 
(U.R.S.S.) cu 7i/, p

Taimanov,
I-Iort remize. So-

Bronstein — 
pentru ju- 
(Suedia) a 
Vladimirov

HANDEAL Q în sferturile de 
finală ale Cupei cupelor (m), IFF 
Copenhaga — Griinweiss Danker- 
sen (R.F.G.) 17—14 (11—7).

NATAȚIE La Kiev, Inga Po
tapova (15 ani. elevă a unci școli 
din Tbilisi) a înotat 1 500 m în 
18:05.9 (nou record sovietic).

ȘAH e După 8 runde. in tur
neul de la Hastings : Uhlmann 
6 p., Bronstein 5’/_> p. H^rt și
Korcinoi 5 p. Ultimele rezultate : 
Uhlmann — Korcinoi, Bisguier —

SCHI o Ieri. în Cupa mondială 
(f). la Meiringen (Elveția) proba 
de cobo-rîre a revenit austriecei 
Brigitte Totsching.

TENIS A în turneul 
Auckland : Dibley —
6— 2, 7—6 ; Crealy
7— G : Parun — 
7—6, 7—6. în concursul 
tînăra australiană Kim 
Renala Tomanova 7—6, 
în finală, la Dallas 
Rosemary Casals. Dick 
— Virginia Wade, Mark 
4—6, 6—4.

de la 
Cowley 

— Lloyd 6—2, 
Elschenbroich 

feminin : 
Ruddel — 

6—4. o 
(Texas) : 
Stockton 
Cox 6—3,
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