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Ieri, in consfătuirea de la București

Trimestrul scrimei a început

IN OGLINDA ANTRENAMENTELOR
ASIDUE PENTRU J.O.

ANTRENOmi DE FOTBAL AO DISCUTAT PRINCIPALELE 
OBIECTIVE Alt NOULUI SEZON COMPETIJIONAL
• Analiza turului campionatului în Diviziile A ți Ba scos în evidență 

numeroasele deficiențe înregistrate în această parte a întrecerii 9 Din expe
riența antrenorilor de la Steaua și Politehnica lași asupra pregătirii fizice 
,• Ștefan Covaci, vicepreședinte al F.R.F., despre factorii de impulsionare a activi
tății fotbalistice de masă ți de performanță • S-au definitivat indicațiile privind 
desfășurarea perioadei pregătitoare a noului sezon.
Ieri dimineață a avut loc în 

sala Dalles prima consfătuire a 
anului, convocată de F.R.F., cu 
antrenorii echipelor de Divizia 
A și B. Consfătuirea a fost des-

DE LA FEDERAȚIA ROMÂNĂ DE FOTBAL
în ziua de 8 ianuarie a.c. s-au desfășurat lucrările consfă

tuirii antrenorilor de fotbal, în cadrul căreia a fost analizată 
desfășurarea jocurilor din turul campionatelor divizionare A 
și B, programul de pregătire a echipelor pentru returul cam 
pionatului și a echipelor naționale pentru viitorul sezon.

De asemenea a avut loc plenara Comitetului F.R. Fotbal care 
a adoptat măsuri organizatorice cu privire la componența comi
tetului și biroului federal.

Ca președinte al Federației Române de Fotbal a fost ales 
tovarășul Traian Dudaș, ministrul transporturilor și telecomu
nicațiilor.

în campionaLul de baschet feminin

UN MECI SPECTACULOS:
OLIMPIA -,,U TIMIȘOARA 53-57
Așa cum ne-au obișnuit de 

mai multă vreme fruntașele 
baschetului feminin din țara 
noastră, echipele Universitatea 
Timișoara și Olimpia București 
au oferit o întrecere atractivă 
în meciul desfășurat ieri în Ca
pitală, în cadrul primei etape 
a ultimului tur al Diviziei A. 
De fapt, ele au repetat în mare 
măsură partida disputată cu o 
seară înainte, cind Olimpia cîș- 
tigase la limită : 62—61. De astă 
dată a fost rîndul timi.șorence- 
lor să învingă — 57—53 (31 — 
25) — după o întilnire în care 
răsturnările de scor (min. 13 : 
19—11 pentru Universitatea, 
min. 33 : 47—42 pentru Olim
pia, min. 38 : 55—49 pentru U- 
niversitatea) și dirzenia cu care 
au luptat jucătoarele ambelor 
formații au ținut permanent 
trează atenția publicului. Punc
tele au fost înscrise de : Goian 
19, Salcu 14, Colțescu 7, Ful- 
Idp 7, Czmor 6, Villanyi 4 pen
tru timișorence, respectiv Că
prița 21, Bîră 14, Tănăsescu 8, 
Iatan 6, Tomescu 2, Zamfir 2 
(a mai jucat — bine — Nico-

CE LOC OCUPĂ SPORTUL ÎN PROGRAMUL CASELOR DE PIONEER! ?
• Raidul nostru la Brașov, Cluj-Napoca si Deva

Activitatea sportivă face tot mai mult parte din preocupările 
de zi cu zi ale celor mai mici cetățeni ai patriei, purtători ai 
cravatelor roșii cu tricolor. Este ideea care se desprinde și din 
recentele vizite făcute la Casele pionierilor din trei municipii ale 
țării, Brașov, Cluj-Napoca și Deva, de unde vă prezentăm acest 
grupaj de însemnări...

ACCENT PRINCIPAL PE
Primul lucru care îți va fi 

prezentat, ca vizitator al Casei 
pionierilor din Brașov, situată 
într-un minunat parc dendrolo- 
gic, este expoziția permanentă 
de aero, navo și rachetomodele. 
Gazdele sînt, pe bună dreptate, 

chisă de tov. Florea Tănăsescu, 
secretar general al forului de 
specialitate, care a arătat că 
reuniunea urmărește să anali
zeze desfășurarea primei părți

Iau). Au arbitrat cu competen
ță și autoritate G. Chiraleu și 
A. Atanasescu.

(Continuare in pag. 2-3)

Rodica Goian va înscrie un nou coș pentru timișorence
Foto : I. MIHĂICĂ

SPORTURILE APLICATIVE
mîndre de această impresionan
tă operă colectivă, realizată cu 
o admirabilă perseverență de 
către tinerii purtători ai crava
telor roșii cu tricolor, sub în
drumarea unui iscusit construc
tor gi pedagog : Tiberiu Con- 

a campionatului (atît în Divizia
A, cit și în Divizia B), și, mai 
cu seamă, să fixeze principalele 
obiective și sarcini ale tehnicie
nilor eșalonului fruntaș al fot
balului nostru în perioada pre
gătitoare a noului sezon compe- 
tițional.

în continuare, au fost prezen
tate analizele alcătuite de Cole
giul central al antrenorilor în 
privința turului campionatului 
în Diviziile A și B. în special 
analiza dedicată primului cam
pionat s-a ocupat pe larg — pe 
baza observațiilor de la fiecare 
etapă, a datelor statistice— de 
principalele probleme ridicate 
de desfășurarea primei părți a 
competiției, oprindu-se asupra 
numeroaselor deficiențe înregis
trate la toate capitolele și care 
au făcut ca nivelul general al 
actualei ediții să fie mai cobo- 
rît decît acela al precedentei 
ediții. Cifrele și aprecierile au 
arătat clar acest lucru. Refera
tul a relevat în mod amănunțit 
lipsurile, insistînd asupra sarci
nilor care revin antrenorilor 
spre a se corija aceste defi
ciențe. Lucru pe care l-a urmă
rit și referatul dedicat Diviziei
B, acolo unde, pe lingă scăderi
le privitoare la joc, s-au înre
gistrat — într-o proporție și 

stantinescu. Peste 700 de apa
rate dintre cele mai felurite, 
de la aeroplanul lui Vlaicu la 
nava „Santa Maria" a lui Co- 
lumb, și de la bolidul aerian 
care a fost celebrul IAR-80 la 
macheta rachetei Saturn, toate 
sînt orînduite cu grijă, purtînd 
alături trofeele — medalii și 
cupe — cîștigate în competiții 
interne și internaționale.

Fără îndoială, sportul cel mai 
îndrăgit aici este modelismul, 
cu ramurile sale. Tiberiu Con- 
stantinescu ne spune că prin 
„școala" sa au trecut, din 1968 
încoace, peste 2500 de copii.

O singură siluetă în costum 
de stradă într-o sală de scrimă, 
printre zeci de veste, pieptare, 
mănuși și măști, pare o figură 
de bal mascat. Atrage privirile. 
Iată de ce; intrînd la „Floreas- 
ca II“, ochii ne-au căzut pe spa
dasinul Ion Popa. „Scutire de 
efort ?“ l-am întrebat. „Ba din 
contra, unul în plus pe ziua de 
azi" — ne-a răspuns tînărul 
trăgător cu alură de pivot de 
baschet. „Abia am venit de la 
examenul de electronică. L-am 
luat și sper să fie de bun augur 
pentru absolvirea anului III în 
cadrul Liceului de mecanică nr. 
7 al cărui elev sint, la specia
litatea electronică industrială. 
Aștept pauza colegilor de lot 
pentru a intra și eu în partea 
a doua a antrenamentului". 
„Ce ți-a adus anul 1975 ?“ „In 
vară, un loc între primii 16 spa
dasini ai lumii, în iarnă, o so
ție și per global, speranțe pen
tru Olimpiadă". Și curînd, Popa 
se supunea unei intense pre
gătiri fizice, sub conducerea 
antrenorului Chelaru.

Sabrerii sînt cei mai grăbiți ; 
abia au terminat lecțiile indi
viduale (încheietori de pluton : 
antrenorul Rohoni cu mezinul 
echipei, Frunză) și s-au mutat 
in sala mare a complexului 
pentru o dispută sub panourile 
de baschet. Fotbalul e interzis 
deocamdată, ieri Nilca s-a acci
dentat (fractură a osului nasu
lui 1). De ce sînt grăbiți ? „A- 
vem programul cel mai încărcat 
dintre toate armele în acest 
prim trimestru" ne spune an
trenorul D. Mustață. „In ianua
rie, Divizia A și turneul de la 
Moscova, in februarie, patrula
terul Santelli la București, 
„Turneul celor 7 națiuni" în 
R.F.G. și concursul de la Plov
div, în martie, turneele de la 
Hamburg și Wolodjowski. Și la 
toate aceste confruntări inter
naționale vom întîlni cei mai 
buni sabreri din lume, care vor 
fi prezenți, desigur, și la 
Montreal". „O să vedeți de ce 
minuni sîntem în stare..." lasă 
o portiță deschisă, Dan Irimi- 
ciuc.

Fetele sînt grupate în jurul

PARTIDE 

ÎN TURNEUL

DE
BRAȘOV, 8 (prin telefon). 

Din după-amiaza zilei de joi 
participants la turneul inter
național de tenis „indoor" au 
luat startul și în proba de 
dublu. S-au disputat jocuri fru
moase, de un bun nivel tehnic, 
care au smuls adeseori aplau
zele celor 2 000 de spectatori 
prezenți în Sala sporturilor.

în cea mai interesantă par
tidă a zilei, frații Traian și 
Viorel Mareu au reușit să eli
mine puternicul cuplu ceho
slovac Jiri Granat—Jiri Pruha. 
Partida a început defavorabil 
învingătorilor, care pierd pr- 
mul set, dar își revin apoi pu
ternic și — datorită in special 
jocului excelent prestat de 
Viorel Mareu — se impun in 
continuare, cîștigînd cu 4—6, 
6—3, 6—2. Disputată a fost și 
partida dintre perechea româ
nă Tom» Ovici — Dumitru Ilă-

Toți au învățat să construiască, 
dar mai ales să fie disciplinați 
și harnici. în prezent activea
ză 20 de grupe cu cîte 25 elevi, 
cu instructori ridicați dintre ei, 
cu regim de autoconducere.

Dar nu numai modelismul se 
bucură de popularitate la Casa 
pionierilor. Clubul „Șoimii" cu
prinde peste 1 500 pionieri in-

Raid-anchetâ realizat de 
Tiberiu STAMA

Viorel TONCEANU 

(Continuare in pag. 2—3)

antrenorului emerit Andrei Vil- 
cea, intrînd, pe rind, sub ochiul 
neobosit al maestrului. Pini îi 
vine rîndul, o singură întrebam 
pentru Elena Pricop : „Prinzi 
echipa pentru Montreal ?“ „Ni
meni din lot n-are dubii ! Mat

Ileana Jenei a revenit!
e doar un singur amănunt J 
sîntem 9, iar echipa va alinia 
la Montreal doar 5 floretiste..."

Viorica Draga-Țurcan, altă 
reprezentantă a „noului val", 
proaspătă colegă de club cu

Paul SLAVESCU

(Continuare in pag. 2—3)

ATRACTIVE 

INTERNAȚIONAL!

TENIS
rădău și cea maghiară Janoș 
Beniylc — Geza Varga. După 
primul set, pierdut latie-break, 
Ovici și Hărădău conduc cu 
4—2, dar apoi nu se coordonea
ză, pierd punct după punct și 
părăsesc terenul învinși : 6—7, 
4—6. în două partide prelimi
narii s-au înregistrat rezultate
le : S. Mureșan, V. Sotiriu — 
C. Dumitrescu, D. Oprea II 
6—3, 7—5 ; M. Tăbăraș, A. Dă- 
răban — I. Kerekcș, O. Vîl- 
cioiu 6—4, 2—6, 6—4.

Cu interes a fost așteptată 
partida în care își făcea rein
trarea maestrul emerit al spor
tului, Ion Tiriac, alături de 
Thomas Emmrich, campionul 
R.D. Germane. Ei au avut ca 
adversari perechea tinerilor 
M. Tăbăraș — A. Dărăban. Și 
această partidă a oferit faze 
spectaculoase, deși diferența 
de valoare dintre cele două 
cupluri s-a făcut vizibilă de la 
primele schimburi de mingi. 
Reintrat în mină, pe parcursul 
jocului, Ion Țiriac ne-a de
monstrat din nou calitățile sale 
de excelent jucător de dublu, 
iar partenerul său se anunță 
ca unul din principalii favorițî 
ai întrecerii în proba de sim
plu. Cuplul Țiriac — Emmrich 
cîștigă cu 6—3, 6—2.

în ultima partidă, seara tir— 
ziu, sovieticii V. Borisov — K. 
Pugaev au întrecut în trei se
turi pe S. Mureșan — V. Soti
riu : 3—6, 7—6, 6—1.

Programul de vineri după-a- 
miază (n.r. — azi) începe la 
ora 14,30. Se dispută sferturile 
de finală ale probei de simplu, 
în următoarea ordine : T. Mar- 
cu — K. Pugaev ; J. Beniylc — 
J. Granat ; Th. Emmrich — V. 
Sotiriu ; T. Ovici — D. Hără
dău. Simbătă se vor Juca se
mifinalele în ambele probe alo 
întrecerii, iar duminică — cela 
două finale.

Radu VOIA



jA\\\\\\\\\\\W„Cupa A.S. Armata" la biatlon CEI MAI TINERI PATINATORI ARTISTICI
Al ȚARII ȘI-AU ÎNCEPUT DISPUTELE VI

POIANA BRAȘOV, 8 (prin 
telefon). „Cupa A.S. Armata" (a 
cărei disputare a stat pînă 
în ultimul moment sub semnul 
îndoielii) a debutat joi sub aus
picii meteorologice excepționa
le : o zi senină, cu vizibilitate 
perfectă și o zăpadă prăfuită, 
menținută egal de-a lungul în
tregii curse de cele minus 15 
grade. în aceste condiții, pro
ba de ștafetă a seniorilor (la 
care participau sub culorile 
cluburilor toți componenții lo
tului olimpic) a fost așteptată 
cu deosebit interes. Din capul 
locului trebuie spus că am re
marcat o vizibilă ascendență de 
formă la sportivii care ne inte
resează (cu excepția lui Ferenț 
Forico, încă nesigur la proba 
de tir și — parțial — a lui 
Gheorghe Duca — și la tir și 
la alergare). Gheorghe Gîmiță, 
Gheorghe Voicu, Nicolae Cristo- 
lovcanu și Cornel Mandruș s-au 
prezentat impecabil atît la tra
gere, unde au dovedit o remar
cabilă precizie și spre deosebi
re de alte întreceri similare o 
mare rapiditate, cît și la aler
gare.

în afara componenților 
lui, care se află în etapa
Uzării unei îndelungate perioa
de de pregătire, ne-au impre
sionat în mod plăcut Victor 
Fontana de la A.S. Armata Bra
șov și Gheorghe Kerezsi de la 
Institutul pedagogic Oradea. 
Primul a avut cea mai rapidă 
tragere, iar în clasamentul, ne
oficial, individual al probei de 
ștafetă are al doilea timp al 
zilei (după Gîmiță). Kerezsi, și 
el rapid și precis la tragere, 
și-a depășit adversarul direct, 
Duca.

lotu- 
fina-

Prin amabilitatea Serviciului 
vederi de scurtă durată, din cadrul 
Institutului meteorologic, am aflat, 
pentru iubitorii sporturilor de iarnă, 
grosimea stratului de zăpadă 
principalele zone montane ale l
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A cîștigat formația A.S. Ar
mata I datorită omogenității 
valorice a celor patru schiori 
care au compus-o. Cu tot efor
tul depus de Gîmiță — ultimul 
schimb al echipei Dinamo I — 
acesta nu a putut recupera 
handicapul de 4:30 cu care a 
preluat ștafeta „purtată" pînă 
atunci de Duca, Țeposu și 
Vcștea.

S-a mai desfășurat și o pro
bă individuală de 7 km (cu 3 
trageri) pentru juniori. Dacă a- 
lergarea acestora a fost promi
țătoare, precizia la tir lasă încă 
mult de dorit. în ansamblu, am 
consemnat o zi reușită de în
treceri.

Rezultate : SENIORI 4 x 7,5 
km ; 1. A.S.A. I (Mandruș, Voi
cu, Fontana, Cristoloveanu) 2h 
00:07 (2 ture penalizare) ; 2. Di
namo I 2h 03:53 (1 t. p.) ; 
A.S.A. II 2h 11:47 (4 
I.P, Oradea 2h 12:46 
5. Dinamo II 2h 25:40 
JUNIORI 7 km : 1. 
(Steagul roșu) 54:00 (12 min. 
pen.) ; 2. V. Avram (St. r.) 54:03 
(11 min.) ; 3. I. Andreșiu
(A.S.A.) 54:22 (13 min.).

întrecerile continuă.
Mihai BARA

3. 
t. p.) ; 4. 
(5 t. p.) ; 
(18 t. p.) ; 
I. Mazăre

0 VIE ACTIVITATE LA C.S.U. GALAȚI
în anul 1952 lua ființă Ia 

Galați Asociația sportivă „Știin
ța" organizație care înmănun- 
chia pe toți tinerii dornici să 
practice activitatea de perfor
manță. De la an la an în spe
cial echipa de fotbal a acestui 
club urca treptele afirmării : 
din raion în regiune, apoi în 
Divizia C și în divizia secundă, 
pînă cînd a atins cel mai înalt 
eșalon : Divizia A, în 1965—66.

Chiar în acel an „Știința 
Galați" a cucerit și titlul de 
campioană universitară a țării. 
Trecînd prin diverse transfor
mări, „Știința" a luat numele 
de „Politehnica", pentru ca în 
1972 să devină „Clubul sportiv 
universitar" (C.S.U. Galați). Un 
mănunchi de jucători talentați 
ca Olteanu, Enache, Tănase, 
Chiri azi, Georgescn, B&jenaru, 
Păunescu, Ene, Stătescu, Mari
nescu, Cramer (cărora li s-au 
alăturat juniorii Boghici, Bez- 
man și Cotigă) a realizat o 
bună sudură, conjugînd elanul 
și omogenitatea compartimen
telor cu o gîndire tactică adec
vată. Datorită grijii conducerii 
clubului (președinte, profesor 
universitar ing. Paul Dinachi, 
vicepreședinte. Stelian Batara- 
gă, președinte al secției de fot
bal, Ion Tusac, antrenor, Ion 
Zaharia) echipa a reușit să se

sier și mecanoenergetic.
alte sporturi au terminat În
vingători A. Panțîru — la te
nis de masă șl A. Chirilă — la 
șah. • PESTE 200 DE ELEVI 
de la Școala generală nr. 18 
din Brăila au participat In 
aceste zile de vacantă la un 
reușit cros, care a avut loc în 
Parcul Progresul. Printre dștl- 
gători s-au numărat A. Toader 
și Ioana Moldovan. • NOI AR
BITRI DE BOX LA BlRLAD. 
Dintre iubitorii sportului cu 
mănuși care au urmat cursu
rile de arbitri șl au luat cu 
bine examenul, se numără Ni
colae Manole, Vasile șl Gheor
ghe Botez, Octavian și Gheor
ghe TlllCi (!) • BAZA MATE
RIALA a sportului hunedorean 
s-a îmbogățit simțitor în ulti
mul timp. Astfel, s-a amenajat 
un spațiu de bitum pentru 
handbal, baschet și volei la In
stitutul de subingineri, precum 
și terenuri de handbal șl te
nis la școlile generale nr. 1 
și, respectiv, nr. 2. Elevii de 
la Liceul industrial au la dis
poziție acum suprafețe acope
rite cu bitum pentru handbal 
și volei, o pistă de atletism și 
o groapă de sărituri, iar Ia 
A. S. Constructorul s-a ame
najat o sală de antrenament 
pentru diferite discipline. • IN 
JUDEȚUL OLT, la tradiționala 
competiție dotată cu „Cupa 30 
Decembrie" au participat mii 
de tineri, care și-au disputat 
Intîietatea la volei, handbal, 
orientare turistică, șah. tenis 
de masă, minifotbal, cros, bas
chet și lupte. S-au evidențiat 
cu acest prilej sportivii de la 
Liceul „Ion Minulescu", A. S. 
Metalurgistul. A. S. Avîntul, Li
ceul de construcții — toate din 
Slatina, precum și din locali
tățile Caracal, Corabia șl Balș.

CORESPONDENȚI: O. Băl-
teanu, C. Crețu, i. Păuș, V. 
Țugui, I. Mîndrescu, D. Dia- 
conescu, Tr. Enache, E. Solo
mon, L Vlad și C. Ghițescu.

Joi dimineață au început, la 
patinoarul „23 August" din Ca
pitală, întrecerile finale ale 
Concursului republican pentru 
copii la patinaj artistic, urmînd 
ca sîmbătă să intre în „arenă" 
și juniorii, din rîndurile cărora 
vor fi desemnați campionii 
țării, pe anul 1976, în această 
frumoasă ramură de sport.

în prima zi a disputelor i-am 
urmărit pe cei mai tineri pati
natori etalîndu-și cunoștințele 
în cadrul „figurilor de școală". 
Conform așteptărilor, la toate 
categoriile de vîrstă, victoria a 
revenit reprezentanților Clubu
lui sportiv școlar București 
care, deși s-au detașat net de 
restul competitorilor nu au 
reușit totuși să impresioneze 
prin evoluții la nivelul preten
țiilor actuale. Oricum, un fapt 
îmbucurător îl constituie pre
zența în concurs a unui număr 
mai mare de sportivi în com
parație cu anul trecut ca și 
comportarea frumoasă a cîtorva 
patinatori din provincie. Așa de 
pildă, la cat. II fete, Eugenia 
Grigoriță de la Șc. sp. 1 Galați 
a executat figura treia din con
curs (bucla înainte — în afară), 
cu o acurateță care a impresio- 

me- 
numai

fotbal, 
puter-

afle printre fruntașele Diviziei 
B : locul 3 în clasamentul se
riei I cu 20 puncte (6 
ciuri cîștigate, 8 egale și 
2 pierdute).

Alături de secția de
C.S.U.  Galați și-a creat . 
nice secții de atletism, baschet, 
volei, handbal, judo, șah, turism 
și navomodelism (ultima pentru 
a răspunde preferințelor unui 
mare număr de studenți, vii
tori constructori navali). Sec
ția de atletism a dat, de pildă, 
pe talentata Fița Rafira-Lavin, 
campioană a țării și a Balca
nilor la cros. Intr-o serie de 
jocuri sportive C.S.U. Galați 
este prezent cu echipele sale în 
primul eșalon competițional — 
baschet fete, volei băieți și 
fete și handbal băieți, în timp 
ce la baschet băieți și șah re
prezentanții acestui club acti
vează în eșalonul diviziei se
cunde. în același timp la con
cursurile de navomodele spor
tivii de la C.S.U. au cucerit 8 
locuri I, 8 locuri II și 15 locuri 
III, iar tinerii judoka participă 
la competițiile de calificare. Să 
mai reținem faptul că o parte 
dintre exponenții acestui club 
universitar fac parte din dife
rite loturi republicane.

Iată coordonatele pe care le 
urmează C.S.U. Galați în dru
mul său de a-și asigura o pozi
ție de elită în rîndul unităților 
sportive de performanță din 
țara noastră.

D. MORARU-SLIVNA

(Urmare din pag. 1)

TRIMESTRUL SCRIMEI Ă ÎNCEPUT

șef in 
la mi-

Ileana 
mamă, 
de un

Elena Pricop, la Farul, are un 
accent de mare sinceritate : 
„Întotdeauna lunile de iarnă au 
fost bune pentru mine, ulterior 
forma atingind cote scăzute. 
Așa a fost și in vară, la C.M. 
In vara acestui an, insă, sint 
Jocurile Olimpice și nu mi-aș 
ierta toată viața dacă aș rata 
un asemenea prilej de afirmare. 
Mai ales că n-aș avea nici o 
circumstanță antenuantă : m-am 
mutat cu bine la Constanța, am 
un cămin frumos aranjat, am 
pășit cu dreptul în viața de 
studentă, iar soțul, rămas 
casă, primește sfaturi de 
ne prin... telefon 1“

Un element inedit :
Jenei, tinără și fericită 1 
a revenit după o pauză 
an. Deocamdată e în goană du
pă condiția fizică. Pentru că 
tehnica o poate pune oricînd en 
garde. „Care crezi, Ileana, că 
va fi echipa pentru Montreal ?“ 
„Pivotul îl va constitui tot 
generația mai experimentată și 
medaliată la marile competiții, 
din care face parte și... Ileana 
Jenei". „în martie, la Torino, 
Steaua va încerca cîștigarea 
„Cupei Europei". Vei fi pe 
planșă ?“ „Acolo, ori la „Tur
neul celor 7 națiuni" de la 
Frankfurt, sau la „Cupa Gop
pingen", undeva va trebui să 
particip în acest sezon preolim- 
pic pentru a-mi încerca puteri
le în compania celor mai bune 
florete, și in condițiile noului 
sistem de calificare, cu elimi
nare directă".

...Și întrucît în ușă și-a făcut 

nat în mod plăcut întreg corpul 
de arbitri. De altfel, respectiva 
concurentă a și reușit să obțină 
în clasamentul „figurilor de 
școală" locul 3. Dar iată clasa
mentul acestei prime probe : 
copii II băieți : 1. Robert Hai- 
movici (C.S. Școlar Buc.) 5 — 
12,72 p, 2. G. Popa (C.S. Școlar 
Buc.) 10,5 — 10,40 p, 3. V. Chi- 
rilă (Șc. sp. 1 Galați) 15,5 — 
8,96 p ; copii II fete : 1. Mi- 
haela Balea (C.S. Școlar Buc.) 
6,5 — 11,04 p, 2. Elena Fome- 
tescu (C.S. Școlar Buc.) 8,5 — 
10,68 p, 3. Eugenia Grigoriță 
(Șc. sp. 1 Galați) 15,0 — 9,52 p ; Gheorghe ȘTEFANESCU

Foto :
I. MIHĂICĂ

Miine, la Ploiești

Tiberiu Suciu 
(C. S. Școlar Buc.) 
conduce după fi
gurile de școală, 
in clasamentul ca

tegoriei copii I

SE REIA DIVIZIA A DE HANDBAL MASCULIN
tncepînd de miine, timp de 

trei zile sala Victoria din Plo
iești va găzdui întrecerile celui 
de al V-lea turneu din cadrul 
Diviziei A de handbal mascu
lin. Cursa pentru titlul repu
blican se reia, așadar, și odată 
cu ea lupta pentru locurile de 
pe podium, ca și disputa pen
tru evitarea retrogradării.

Turneul de la Ploiești pro
gramează o suită de jocuri in
teresante, dintre care se deta
șează tradiționalele confrun
tări între formațiile studențești 
din primul eșalon. Chiar în 
prima zi a turneului vom pu
tea urmări partide de real in
teres, cum sînt Știința Bacău — 
„U“ CIuj-Napo3a (ocupantele 
locurilor III și IV) și Politehni
ca Timișoara — Universitatea 
bucurești. Printre meciurile 
care mai rețin atenția se nu
mără Politehnica Timișoara — 
Știința Bacău, H. C. Minaur — 
„U“ București, H. C. Minaur — 
„U" Cluj-Napoca și derby-ul 
codașelor Petrolul Teleajen —

Kuki. „Ultimele 
la Centrul „23 

arătat că viteza 
au indici mai 

perioada cores- 
anului trecut.

apariția Emerich Jenei („Noroc 
că fotbalul e in vacanță, că alt
fel nu aveam ocazia să mă ducă 
acasă cu mașina", a aruncat ea 
peste umăr). Ileana m-a.. eli
minat direct.

Afară, floretiștii aleargă mult 
după un balon rotund. Să fie 
frigul de vină, necesitatea com
pensării orelor petrecute în 
sală sau, pur și simplu, dra
gostea de mișcare ? 11 scot pe 
tușă pe Petru — ' ■ 
teste efectuate 
August" mi-au 
și indemînarea 
inalți decit in 
punzătoare a _____
Ce-mi propun pentru acest an ? 
Nu mai am la orizont „mondia
lele" de tineret, „abonamentul" 
a expirat, așa că va trebui 
să-mi fac rost de altul incepind 
cu, să zicem, Jocurile Olimpi
ce, chiar dacă acestea sint din 
patru in patru ani. Lăsind glu
ma de o parte, cred că este po
sibil un loc in finala olimpică. 
Eliminarea directă va aduce pe 
traiectoria calificării primatul 
trăgătorului tehnic care, in de
cursul celor 10 tușe, are timp 
să se regăsească chiar și în fața 
lipsei de stil sau forței, care-l 
puteau surprinde descoperit in 
timpul celor 5 tușe clasice. Iar 
echipa noastră, tinără, va urca, 
in timp ce altele, situate la 
Budapesta ’75 înaintea noastră, 
vor coborî".

In sală, luminile s-au stins. 
Este ora în care manechinele 
își pot trage sufletul, nemai- 
fiind nimeni să le împungă. 
Este ora Ia care în oglinzile 
sălii nu se mai reflectă nici • 
siluetă, ci doar liniștea.

copii I băieți : 1. Tiberiu Suciu 
(C. S. Școlar Buc.) 7,5 — 14,04 
p, 2. D. Tăutu (C.S. Școlar Buc.)

Negrea (C.S. 
14,5 — 11,24 
Viorica Nicu 
7 — 11,88 p, 
(C.S. Școlar

3. Coralia

8 — 13,96 p, 3. M. 
Dinamo Brașov) 
p ; copii I fete : 1. 
(C.S. Școlar Buc.) 
2. Alina 
Buc.) 9 
Popescu 
10,24 p.

Astăzi, de la ora 10, aceiași 
concurenți vor 
riți evoluînd 
„libere".

Samarian
— 11,04 p,
(Șc. sp. 2 Buc.) 14 —

putea fl urmă- 
în programul de
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chiul m 
clipe de

A.S.A. Tg. Mureș. Arătind că 
partidele vor începe în fiecare
zi de la ora 14, prezentăm cla
samentul la zi :

1. STEAUA 13 11 2 0 337—231 24
2. Dinamo Buc. 13 11 2 0 309—219 24
3. Știința Bacău 13 8 2 3 239—206 18
4. „U* * Cj-Nap. 13 8 2 3 250—225 18
5. H.C. Minaur 13 7 4 2 292—263 18
6. Poli Timiș. 13 6 3 4 242—245 15
7. Dinamo Bv. 13 4 5 4 291-281 13
8. CSU Galați 13 5 1 7 242—258 11
9. „U*  Buc. 13 3 1 9 22* —251 7

10. CSM Borzești 13 2 2 9 259—289 6
11. ASA Tg. M. 13 1 0 12 220-336 2
12. Petrolul Tel. 13 0 0 13 222-328 0

pre-

i in 
târli.

Sinaia (Cota 1500) 
Predeal
Virful Omul 
Brașov
Semenlc 
Cuntu
Torcu
Paring
Lâcâuți
Toaca
Rarâu
Bălșoara 
Vlădeasa
Păltiniș (Sibiu)

• SALA VICTORIA din Plo
iești a găzduit zilele acestea o 
frumoasă întrecere de hand
bal, cu participarea a 11 echi
pe de juniori. Finala și-au 
disputat-o formațiile școlilor 
sportive din Ploiești și Sighi
șoara. in care victoria a reve
nit localnicilor cu 17—9, care 
au ocupat, astfel, primul loc. 
Pe pozițiile următoare ale cla
samentului s-au situat: Șc. sp. 
Sighișoara. Palatul culturii 
Ploiești, Șc. sp. Brașov. Șc. sp. 
Cluj-Napoca și Șc. sp. Brăila.
• VACANȚA DE IARNA a e- 
levllor timișoreni este deose
bit de bogată în competiții 
sportive. Au loc întreceri do
tate cu „Cupa vacanței" la 
handbal, baschet si minlfotbal. 
La handbal, de pildă, s-au în
trecut 66 de formații, pe pri
mele locuri clasîndu-se echi
pele de fete ți băieți ale Școlii 
generale nr. 8. La baschet șl 
minifotbal o frumoasă com
portare au avut echipele Lice
ului economic și, respectiv, Li
ceului nr .4. • IN ȘEDINȚA DE 
SFlRȘIT DE AN a Colegiului 
județean Mureș al arbitrilor de 
fotbal au fost distinși cu di
plome arbitrii tîrgmureșeni dr. 
Zoltan Szecsei, Constantin Cîm- 
peanu și Llviu Pastor, care 
s-au retras din activitate odată 
cu împlinirea vîrstei de 50 de 
ani. • LA CLUBUL ȘANTIE
RULUI NAVAL din Oltenița, 
s-a disputat campionatul oră
șenesc la șah. Dintre cei 44 
de jucători, pe primele două 
locuri s-au clasat ing. Gheor
ghe Cristache și prof. Gheor
ghe Păun. • IN JUDEȚUL SU
CEAVA s-au amenajat recent 
40 de patinoare naturale, din
tre care aproape jumătate se 
află în mediul sătesc. • LA 
C. S. NICOLINA IAȘI se des
fășoară ample întreceri dotate 
cu „Cupa Congresului U.G.S.R." 
Dintre numeroșii participanțl 
la competiția de popice, o fru
moasă comportare au avut ju
cătorii din secțiile utilaj tera-

CE LOC OCUPĂ SPORTUL IN
(Urmare din pag I)

i

I .
drăgostiți de sport, pasionați 
practicanți ai acestuia. Vorbin- 
du-ne despre locul pe care 
sportul îl ocupă printre activi
tățile casei, tovarășul director 
Virgil Budu ne furnizează a- 
mănunte revelatoare. Aflăm, 
astfel, că cercul de judo con
stituie o adevărată pepinieră

DRUMUL SPRE PERFORMANȚĂ ÎNCEl 
MAI FRAGEDA VÎRSTĂ..!

pentru Club 
scrimă penti 
că cercurile 
șah, turisn 
karting au

Așadar, a 
rat palat al 
pionieresc s 
turile, toată 
mai tineri < 
sănătoși și 
la minte.

500

dat 
lot

în anul în care împlinește 
un sfert de veac. Casa pio
nierilor din municipiul Cluj- 
Napoca se .prezintă — și în do
meniul activității sportive — 
cu o „carte de vizită" remar
cabilă. Instituția ca atare cu
prinde în cercurile sale pio
nieri din 18 școli generale și 
16 licee (însumînd peste 
de copii).

In baschet, după ce a 
Scolii sportive clujene un 
valoros de elemente. Casa pio
nierilor formează mereu alții, 
prin intermediul unor competi
ții tradiționale sau al întrece
rilor specifice copiilor, dintre 
care se detașează Festivalul na
țional de minibaschet. La Con
stanta, în ediția de anul trecut, 
reprezentanții acestei Case au 
ocupat locul 3.

în turism, sfera de activitate 
este și mai largă. Aproape fie
care sfîrșit de săptămînă — și 
oricum toate vacantele — se 
află sub semnul numeroaselor 
drumeții și excursii organizate 
de cercul de specialitate pe 
trasee dintre cele mai diverse 
— către Huedin, Someșul rece. 
hidrocentrala de la Mărișel- 
Tamița, Băișoara. Nu este vor
ba doar de agrement, deoarece 
fiecare acțiune turistică împle
tește destinderea cu activități 
practice. în speță eu efectua
rea de marcaje (sau cu reface
rea lor) în cadrul marii acțiuni 
pionierești „Asaltul Carpaților".

Schiul are și el copii de nă
dejde. atît în probele indivi
duale ale campionatului repu
blican rezervat copiilor (un loc 
2 la slalom) cît și în disputa 
pe echipe (locul 3). Cîmp de

desfășurări I 
pîrtiile de 1 
cele din jur] 
zăpada stărui 
tul lunii feq

O bună bl 
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gravitate. După 
fulgerătoare —

(str. 
Iași),
Cri-

I CALMUL
fără nici o grabă. Subiecti
vismul meu — fără a dori 
vreo polemică cu ierarhiile 
stabilite la sfîrșit de an — 
a ales contemplarea chipu
lui Ecaterinei Stahl, după ce 
a fost aruncată în aer, cu 
sfînt entuziasm, pentru tit
lul mondial. Printre uraga
nele lumii sportive, chipul 
ei mi s-a părut o oază de 
liniște și 
mișcările _________
căci fără viteză, nici scrimă 
nu se poate face — cu care 
a triumfat, o pace extraor
dinară i s-a pogorît pe ochi 
și pe frunte, o pace care 
chema imperios nu numai 
bucuria și paradisul, ci și 
acel sentiment, legat de atî-

tea infernuri în 
sport, numit fie și 
stingaci dar exact: 
seriozitate. Poate 
că frumusețea și 
dificultatea acestui 
sentiment se trag 
din faptul esențial 
că el nu poate fi 
trăit repede, în vi
teză, cu capul în 

jos și picioarele-n sus. Serio
zitatea e — în sport — cea 
mai adincă problemă, eu aș 
spune chiar suprema proble
mă a talentelor care nu se 
vor doar orbitoare. Compli
cațiile în a fi serios sur
vin însă din obligația de a 
trăi cu picioarele pe pămînt 
și capu’ sus... E intr-adevăr 
foarte greu. Există ceva 
mai greu ? Cred că da. Și 
anume : realizarea unui mo
ment lung de liniște, de con
centrare, de reflecție, de în- 
gîndurare, în discuțiile noas
tre atît de ați țațe despre 
sportul acela care s-a înco
ronat rege, care trebuie ju
cat repede dar gîndit 
cu calm.

CORESPONDENȚĂ :
Prof. G. Bălteanu 

Stefan cel Mare 3 — 
dr. V. Mitoșeru (str.
zantemolor 2 — Ploiești), Al. 
Ciurea (str. Lirei 20 —
București), C. Dulgheru 
(Roșiori de Vede — Teleor
man), Em. Manoilă (str. 
BuGurești 1 — Constanta) : 
întîrziind vinovat cu unele 
răspunsuri la probleme care 
au căpătat, măcar în parte, 
rezolvare, îngăduiți-mi să vă 
urez un an fericit, cu scri
sori luminoase și bucurii 
pentru sportul nostru.

BELPHEGOR

taj, în timp ce la „teleghidate" 
— adică radiocomandate — se 
afirmă, cu fiecare concurs, A- 
drian Costescu, Viorel Țăranu 
și Zoran Aehimov.

Cercul de navo marchează și 
el o activitate febrilă, cu re
zultate care impun instituția în 
rîndul celor mai vrednice din 
țară. La ora vizitei noastre, am 
găsit în atelier pe pionierul Ga
briel Brezeanu (cl. a VIII-a D, 
Școala generală 1), făcînd ul
timele probe la un velier de 
tip „Poseidon". Din ceea ce 
ne-a arătat micul constructor 
am înțeles că el, împreună cu 
un coleg de clasă (Adrian Cos
tescu), ține mult să ajungă un 
reprezentant de frunte al Ca
sei. Zel, pasiune, ore după 
program petrecute în atelier și 
o documentare care spune mult 
la vîrsta de 14 ani...

Necazul rachetomodeliștilor 
(și ei lucrînd la... cea mai 
înaltă tensiune) se arată a fi 
absența unui concurs la nivel 
republican. Altfel spus, imposi
bilitatea de a se stabili o ie
rarhie. Așa, doar prin organi
zarea de concursuri ad-hoc (în 
cadrul Casei activează elevi din 
clasele a VIi-a și a VIII-a), 
nota stimulativă rămîne limi
tată. Poate, în viitorul apro
piat..
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ANTRENORII AR DISCUTAT PRINCIPALELE

COMPETIȚIONAL
(Urmare din pag. 1)

mai mare decît la Divizia A — 
multe și grave abateri de la 
sportivitate. în final, ambele 
referate au concluzionat asupra 
punctelor principale de atins în 
munca imediată a antrenorilor, 
odată cu declanșarea perioadei 
pregătitoare. în continuare, an
trenorii Emerich Jenei (Steaua) 
și Leonida Antohi (Politehnica 
Iași) au prezentat scurte infor
mări asupra metodelor și mij
loacelor întrebuințate Ia forma
țiile de care se ocupă în privin
ța îmbunătățirii pregătirii fizice.

La discuții, pe marginea ma
terialelor prezentate, au luat 
cuvîntul mai mulți antrenori. 
Gheorghe Nuțescu (F.C.M. Ga
lați) s-a ocupat, între altele, de 
necesitatea creșterii competen
ței conducătorilor de cluburi, de 
obligația ca ei să nu intervină 
in munca antrenorilor, să nu 
cocoloșească lipsurile și incorec
titudinile jucătorilor, să apere 
mai mult stabilitatea antreno
rilor, să le acorde mai multă 
încredere. El a insistat asupra 
necesității creșterii responsabi
lității muncii antrenorilor, a e- 
xigenței lor, a făcut referiri la 
problema activității centrelor de 
juniori și copii, adeseori defa
vorizate in avantajul echipelor 
prime. Nicolae Tătara (C.S. Tîr
goviște) a subliniat că se bucu
ră de excelente condiții la 
echipa sa și că se străduiește 
să perfecționeze tinăra formație 
construită acolo. Ilie Savu (Cor- 
vinul Hunedoara) a menționat 
că, acolo unde condițiile orga
nizatorice și pasiunea sint ca
nalizate pe un drum eficient, 
nu intirzie să se vadă și rezul
tatele, cazul colectivului hune- 
dorean. Arătînd că antrenorii 
constituie veriga principală a 
vieții fotbalistice, vorbitorul a 
subliniat că e necesară o mă
rire și o perfecționare a surse
lor de informare, de documen
tare profesională, in prezent a- 
cestea necorespunzind ritmului 
evoluției fotbalului. Și antreno
rul I. Savu s-a ocupat pe larg 
de necesitatea creșterii compe
tenței conducătorilor de cluburi 
și asociații, de respectarea atri
buțiilor acestora. N. Petrescu
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(S.C. Tulcea) 
Izbit de multe 
ca sa, avînd de realizat o omo
genizare rapidă cu un lot nou. 
A menționat că multe dintre 
condițiile de pregătire nu sînt 
corespunzătoare, după cum și 
nivelul valoric general al jucă
torilor este foarte coborît față 
de cerințele fotbalului modern. 
Florin Halagian (F.C. Argeș) a 
insistat asupra obligativității 
cluburilor din primul eșalon dc 
a asigura bazele organizatorice 
minime de pregătire ; s-a ocu
pat de graba unor conduceri în 
privința obținerii rezultatelor, 
forțind și impietînd asupra 
muncii antrenorilor. De aseme
nea, abordînd subiectul sporti
vității, a menționat că se ob
servă cum multe formații ale 
campionatului nostru nu știu să 
aibă o atitudine corectă în în
trecerile in care pierd. A pro
pus ca in regulamentul de 
transferări dezlegarea să rămî- 
nă elcmentul-cheie, indiferent 
de categoria jucătorului trans
ferat. Nicolac Voincscu (Meta
lurgistul Cugir) a subliniat că 
e foarte important, pentru reu
șita muncii unui antrenor, ca 
el să aibă și stabilitate, să fie 
legat și 
nent de 
echipa, 
antrenor 
solicitat 
precisă a 
jucătorilor în ansamblul activi
tății sportive.

A luat, apoi, cuvîntul, tov. 
Ștefan Covaci, vicepreședinte al 
F.R.F. și antrenor al echipelor 
naționale, care a enumerat o 
serie de factori fără ameliora
rea cărora nu se va putea rea
liza o creștere a valorii fotba
lului nostru. Este vorba de : 
moralitatea, echitatea și cinstea 
care trebuie să se instaureze in 
activitatea fotbalistică ; elimi
narea birocratismului, care gre
vează munca antrenorilor ; eli
minarea intervenționismului sub 
orice formă din viața fotbalu
lui ; perfecționarea și îmbogăți
rea sectorului organizatoric (te
renuri, instalații, etc.) ; crește
rea ambiției, a emulației noii 
generații de antrenori și aplica
rea unor insistente metode de 
neîncetată perfecționare a aces-

a arătat că s-a 
greutăți în mun

prin domiciliu perma- 
orașul în care se află 
Gh. Teodorescu (fost 

la C.S. Botoșani) a 
o reglementare mai 
poziției antrenorilor și
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Se cîștigă
4 extrase și 
totalul de 12 numere extrase.

Cîștigurile minime oferite 
sînt de 100 și 200 lei.

O variantă = o șansă, mai 
multe variante = mai multe 
șanse.

Aspect din sala care a găzduit 
nari de fotbal

tei generații ; problema activi
tății copiilor și juniorilor care 
poate și trebuie să capele noi 
dimensiuni ; situația și poziția 
arbitrilor și a observatorilor fe
derali ; aplicarea celor mai mo
derne și mai eficace sisteme de 
pregătire, care include imediata 
schimbare a unor mentalități 
învechite, în primul rînd aceea 
privind cantonamentele echipe
lor de club ; o serie de alte su
biecte, precum efectuarea selec
ției, creșterea tehnicității jucă
torilor de frunte, stagiile de 
perfecționare a antrenorilor etc. 
în încheiere, Ștefan Covaci a 
arătat că numai cu sprijinul to
tal al tehnicienilor se va reali-

consfătuirea antrenorilor divizio-
Foto : S. BAKCSI

za saltul așteptat, sub toate as
pectele, ceea ce nu va însemna 
altceva decît creșterea presti
giului antrenorilor.

în încheiere, după ce s-au 
dat o serie de indicații supli
mentare privind perioada pre
gătitoare și probele de control 
care se vor efectua în săptă- 
mînile care urmează, a vorbit 
tov. Emil Ghibu, secretar al 
C.N.E.F.S., care a menționat că, 
prin aportul unanim a! corpu
lui de antrenori, care primește 
acum și contribuția unui tehni
cian apreciat. Ștefan Covaci, se 
pot și trebuie să se obțină 
creșteri de calitate și cantitate 
în fotbalul nostru.

RAPID A REVENIT DIN ITALIA
Echipa de fotbal Rapid Bucu

rești s-a întors ieri în zori din 
turneul pe care — timp de 
peste două săptămîni — l-a e- 
fectuat în Italia. în aceeași di
mineață, antrenorul Ion Motroc 
era prezent la consfătuirea con
vocată de federație la sala Dal
les. Prilej cu care nc-a oferit 
unele amănunte asupra turneu
lui.

„Echipa noastră, ne-a spus el, 
a susținut în acest turneu — în
treprins la invitația U.I.S.P. — 
patru jocuri. Rezultatele a trei 
dintre ele sînt, după cum am 
aflat, cunoscute prin interme
diul ziarului „Sportul" : 1—2 cu 
Catanzaro (formație din divizia 
secundă italiană, dar cu valoa
re superioară acestui eșalon), 
2—0 cu Benevento și 2—2 cu 
Cosenza (ambele echipe din di
vizia a treia). Cel de-al patrulea 
meci l-am jucat în ziua de 6 
ianuarie, avînd ca parteneră 
pe Veneția Mestre, o echipă din

Interviu cu Alexandru Moldovan, mijlocașul Jiului

H1ECHIPA NOASTRA POATE FACE

divizia a patra, dar destul de 
puternică, cu care, de aseme
nea, am terminat Ia egalitate : 
2—2. Formația de bază folosită 
în acest turneu a fost urmă
toarea : Ioniță — Pop, Grigoraș, 
Angelescu, A. Dumitru — Rîș- 
niță, M. Stelian — Bartales, 
Rontea, Neagu, Iordan. Au mai 
jucat Roșea, Savu, Niță și Pet- 
cu (pe acesta din urmă am 
căutat să-1 menajăm, utilizîn- 
du-1 doar într-un singur joc). 
După cum se știe nu i-am a- 
vut cu noi în această deplasare 
pe FI. Marin și Manea (ambii 
accidentați), precum și pe Le- 
șeanu (rămas la București pen
tru examene).

Trebuie să menționez că tur
neul a oferit, de fapt, jucăto
rilor noștri posibilitatea unei 
vacanțe în grup, active și or
ganizate. Acestora li s-au asi
gurat condiții bune de 
iar programul a cuprins 
tarea unor interesante 
ve turistice. Am fost 
pretutindeni cu cordialitate și 
simpatie, atît de către oficiali
tăți cit și de către cluburile 
locale sau de public.

Reîntorși la București, jucă
torii vor rămîne in vacanță 
pînă la 15 ianuarie, cînd ne 
vom relua pregătirile în vede
rea returului campionatului*'.

odihnă, 
și vizi- 
obiecti- 
primiți

SAETIII CALITATIV DORIT DE SUPORTERII
în vara anului trecut, jucătorul di- 

namovist Alexandru Moldovan pleca 
de la clubul din Șos. Ștefan cel 
Mare în Valea Jiului, pentru a întregi 
rîndurile echipei din Petroșani. Acea 
despărțire de bunii sâi prieteni și 
echipieri de la Dinamo, cu care cu
noscuse atîtea satisfacții, nu s-a pro
dus fârâ regrete. Dar, așa cum afir
mă Moldovan, la cei 25 de ani pe 
care-i are, mirajul jocului este mult 
prea mare și nu se mai putea com
place în postura de rezervă, privind 
aproape mereu jocul de pe marginea 
terenului. O dată transferat la Jiul, 
regretele despărțirii s-au transformat 
în ambiții. Moldovan și-a luat în se
rios rolul de mijlocaș ofensiv la noua 
sa echipă, acolo unde, chiar după 
primele etape ale turului campio
natului, a primit frumoase apre
cieri. Era o dovadă în plus că ple
carea lui de la Dinamo nu-și găsea 
suficiente explicații, registrul său teh
nic și clarviziunea tactică acordîn- 
du-i și pe mai departe dreptul de a 
rămîne la echipa unde cunoscuse con
sacrarea.

In aceste zile de vacanță l-am în- 
tîlnit pe Moldovan intr-o scurtă „es
cală**  la București

— Cum te simți la Petroșani î, l-am 
întrebat.

— Bine, e puțin spus. Nu mî-am 
închipuit că oamenii din Valea Jiu
lui îndrăgesc atît de mult fotbalul 
și-l cunosc așa de bine. Sînt și foar
te exigențî, dar și la fel de senti
mentali. Am simțit din prima clipă 
a sosirii mele în Valea Jiului intere
sul cu care sînt înconjurat Am în
cercat — și sper că am reușit — să 
nu-i dezamăgesc pe suporterii Jiului. 
Mi -am atras multe simpatii, datorită 
modului în care am înțeles să mă 
pregătesc și să apăr culorile noului 
meu c’ub.

— Cum ai depășit perioada de a- 
climatixare ?

— Nici n-a fost vorba de așa ceva.

SAI“
încă din primele momente 
torii de la Jiul m-au primit 
cui lor ca pe un adevărat prieten. La 
această echipă există o veche și 
frumoasă tradiție : „toți pentru unul 
și unul pentru toți", așa că, pe ne
simțite, parcă mă cunoșteam de cînd 
lumea cu Stoker. Roznai, Mulțescu, 
Tonca și ceilalți.

— Se zvonise de un conflict al tău 
cu antrenorul Ion lonescu.

— S-a exagerat. Totul _ 
mai două zile. De fapt, a fost vorba 
de o ambiție personală, pe care am 
regretat-o sincer. De atunci 
amîndoi în cele mai bune

— Spune-ne ceva despre 
Mulțescu—Moldovan.

— Ne sincronizăm perfect 
deși la început fiecare dintre 
căuta să-și asume rolul de coordona
tor și să iasă cît mai mult în eviden
ță. Treptat, însă, sarcinile noastre au 
fost mai bine delimitate. Poț afirma 
că, astăzi. Jiul este poate singura e- 
chipă de Divizia A care beneficiază 
de serviciile a doi conducători de joc. 
Eu acționez de pe poziții ceva mai 
retrase, asigurînd cursivitatea jocului 
la mijlocul terenului, asumîndu-mi tot
odată și răspunderea șutului de la 
distanță și oferindu-i astfel posibili
tatea lui Mulțescu să dirijeze, a?a 
cum îi place lui, atacul, fiind înzes
trat cu calități tehnice deosebite 
care-i permit să se descurce exce
lent pe soații restrînse.

— Și acum cîteva intenții de viitor.
— Odată cu reluarea pregătirilor, 

atît eu cît și coechipierii mei vom a- 
cordo o deosebită atentie fiecărui 
antrenament, pentru ca în retur Jiul 
să devină o echipă de temut, atît 
acasă, cît și în deplasare. Dacă vom 
reuși să mărim viteza de joc, impri- 
m:nd un tempo susținut pe tot par
cursul întîlnîrilor, rezultatele favora
bile nu vor întîrzîa.

Gheorghe NERTEA

toți jucă- 
în mijlo-

ci durat nu-

sîntem 
relații.

cuplul

în joc, 
noi

ACTUALITĂȚI
• EXAMEN MEDICAL AL 

SELECȚIONABILILOR. In zi
lele de 12 și 13 ianuarie se va 
efectua la București un exa
men medical complex la care 
au fost convocați component» 
unui lot lărgit de selecționabiii. 
Iată lista jucătorilor care com
pun acest lot : Răducanu, Io- 
niță, Moraru, Iordache, Ștefan, 
Chcran, Anghelini, Sameș, Săt- 
măreanu II, G. Sandu, Grigoraș, 
FI. Marin, Purima, Dumitru, 
Dobrin, Lucuță, Mateescu, Do- 
brău, Iordănescu, Troi, Dinu, 
Boloni, Hajnal, Gligore, Duda 
Georgescu, Lucescu, C. Zamfir 
(Steaua), Beldeanu, Atodiresei, 
Gabel, Kun II, Florescu, M. 
Sandu, Romilă II, Cioean, Po- 
rațchi, V. Mureșan, Kaiser, Ene 
(C. S. Tîrgoviște), Vigu, M. Ră
ducanu, Manea, Crișan, Bălăci, 
Marcu, Radu II, Zamfir II 
(F. C. Argeș), Multescu, Fa- 
zekaș.

• NOUA SALA A SPOR
TURILOR DIN BAIA MARE a 
găzduit recent un reușit turneu 
fulger de minifotbal, la care 
au luat parte jucătorii (seniori 
și juniori) de la F. C. Baia 
Mare și Minerul Cavnic. Iată 
cîteva din rezultatele înregis
trate : F. C. Baia Mare — Mi
nerul Cavnic juniori 3—1 (2—1); 
Minerul Cavnic — Minerul Cav
nic juniori 1—1 (3—0). In meci 
final : F. C. Baia Mare — Mi
nerul Cavnic 3—3 (1—2).

(Vasile SASARANU, coresp.).



PROGNOZE OLIMPICE
IN LUMEA BOBULUI

din
atleților e generală... ® Asaltul sportivilor

R. D. G. Șansele hoherilor români
sport în care celBobul e un . 

puțin trei elemente sînt deter
minante în construirea unei 
performanțe : forța de smulge
re și viteza inițială imprimată 
din precizia conducerii (pentru 
evitarea balotârllor în liniile 
drepte) realizată prin găsirea 
liniei ideale de înscriere și. 
ieșire din viraje și, în sfîrșit, 
intensitatea alunecării determi
nată și de calitatea și întreți
nerea patinelor. Ar mai fi de 
spus cite ceva despre sincro
nismul mișcărilor echipajului, 
despre accelerările pe parcurs, 
despre poziția și înclinarea în 
viraje, dar aceste aspecte se 
subsumează evident primelor 
trei elemente amintite, contri
buind, de fapt, la realizarea a- 
cestora. Cunoscînd aceste coor
donate teoretice și practice, ma
joritatea echipajelor s-au pre
gătit în mod corespunzător în 
vederea apropiatelor J.O. Pen
tru viteza inițială de start e 
nevoie de echipaje atletice și 
pentru asta — în ultimii doi 
ani — toate formațiile națio
nale au făcut selecționări, re- 
crutînd printre împingători 
6portivi foarte bine dotați, chiar 
atleți de performanță. Chiar și 
echipa română este în aceeași 
situație, în lot fiind cooptați 
atleți dccatloniști ca Nicolau, 
Lixandru. Ionescu. Pentru pre
cizia conducerii, piloții exersea
ză îndelung, de cînd puținele 
pîrtii din Europa sînt puse în 
stare de antrenament. Țările ce 
dispun de pîrtii artificiale pro
prii sînt avantajate. E cazul 
Austriei, Elveției. Italiei, R.F. 
Germania și (de cîțiva ani) al 
R.D. Germane. în sfîrșit, nou
tățile tehnice legate de com
poziția oțelurilor și a profilului 
patinelor, ameliorările con
structive ale boburilor sînt fac
tori de evoluție și de răsturna
re a scării valorice cunoscute a 
echipajelor. De aceea inovațiile, 
perfecționările tehnice obținute 
sînt păstrate secret, constituind 
surpriza și atuul fiecărei echi
pe în marile competiții olimpi
ce sau mondiale.

Considerînd toate aceste as
pecte și acceptînd marja de 
eroare pentru orice pronostic, 
ne îngăduim citeva prognoze 
Olimpice pentru Innsbruck ’76.

Echipajul italian Alvera-Per- 
ruquet, campion mondial în 
1975, își păstrează intacte șan-

sele și pentru J.O. Vigoarea a- 
tletică a echipajului și îndemî- 
narea pilotului sînt argumente
le sale. Dar J.O. nu vor fi la 
Cervinia în Italia și de aceea 
pozițiile campionilor sînt foarte 
serios amenințate de vest-ger- 
manii Zimmerer-Utzschneidcr 
(dacă împingătorul nu va fi 
schimbat) sau Heibl-Ohlwărter, 
de austriecii Delle Karth- 
Schwabl, Gruber-Sperling sau 
Stengl-Krenn, ultimii avînd și 
avantajul de a concura acasă, 
adică pe o pîrtie perfect cunos
cută și refuzată altora 
trenamente. Elvețienii 
Hâseli, Schărer-Schărer, 
zii Parisot-Hoppmann, 
jul secund italian Vicario-FÎori 
și, în sfîrșit, dar nu în ultimul 
rînd, echipajele românești pi
lotate de Secui, Panaitescu sau 
Chițu completează galeria ași
lor dintre care se vor alege cei 
ce vor urca pe podium. O a- 
tențic specială merită echipaje
le din R.D. Germană : Schonau- 
Bernhardt și Nehmer—Germfis- 
hausen care deși foarte tinere 
(practică bobul de doi-trei ani) 
au făcut un salt valoric extra
ordinar, susținut de gabaritul 
atletic al sportivilor și de nu
mărul și durata * antrenamente
lor pc pirtia artificială de la 
Oberhof. Acești sportivi, clasați 
în ’75 la C.M. pe locurile 5—6, 
sînt capabili, în acest sezon, să 
urce pe podiumul de onoare al 
J.O., fie la bobul de două fie 
la cel de patru persoane. Mai 
trebuie luați în considerare a- 
mericanii Morgan-Becher, Siler- 
Procțor, canadienii Nelson-La- 
valley și suedezii Erikson- 
Gustavson, Hbglund - Hoglund.
Toți aceștia fac de multă vreme 
o asiduă curte diferitelor me
dalii și se consideră în țările 
lor că ar fi timpul deciziilor.

La bobul de patru persoane 
aceleași națiuni rămîn favorite, 
prezentînd echipaje 
din combinarea celor 
persoane, cunoașterea reciprocă, 
prietenia, intuițiile comune con- 
tind enorm pentru omogenitate. 
Durata unei manșe e scurtă, 
performanța se realizează a- 
proape instantaneu, de aceea 
eliminarea oricărei greșeli, fie 
ea de sincronizare și înțelegere 
a echipierilor, este prima con
diție, elementară, în obținerea 
succesului.

în an-
Liidi- 

france- 
echipa-

alcătuite 
de două

Mihai BARA

TROFEUL SOFIA** VOLEI,
ÎN CEA DE A DOUA ZI DE ÎNTRECERI

SOFIA (prin telefon). Joi, 
în capitala Bulgariei, au con
tinuat meciurile din cadrul 
„Trofeului Sofia", rezervat e- 
chipelor de tineret-juniori. De 
data aceasta, reprezentativele 
României au întîlnit pe cele ale 
țării gazde.

în primul meci, junioarele 
românce au fost învinse de ju
nioarele bulgare cu 3—1 (—12, 
9, 8, 10). Româncele au început 
foarte bine, conducînd detașat 
și, deși egalate la 12, au reu
șit să se desprindă în câștigă
toare. în setul al doilea, după 
trei „egaluri", cînd oaspetele 
conduceau cu 9—5, s-a produs 
neverosimilul : o cădere bruscă 
și gazdele cîștigă setul cu 
15—9 ! în seturile următoare, 
junioarele bulgare conduc de
tașat, adjudeeîndu-și victoria 
finală.

în. cel de al doilea meci din 
după-amiaza zilei, juniorii ro
mâni au fost învinși cu 3—0 (4, 
12, 13) de către reprezentativa 
Bulgariei.

Și-acum, alte rezultate înre
gistrate miercuri, în prima zi 
a competiției : Cehoslovacia — 
Polonia (f) 3—0 (6, 9, 9,), Bul
garia — Ungaria (m) 3—1 (6, 11, 

■—8, 12). Iată și rezultatele din 
cca de a doua zi de întreceri : 
Cehoslovacia — Ungaria (f)

3—0 (15, 5. 5), R. D. Germană — 
Polonia (f) 3—0 (14, 14, 13),
Ungaria — Polonia (m) 3—2
(—11, 13, 4, —11, 9).

Vineri, în cursul dimineții, 
reprezentativa de junioare a 
României va întîlni pe aceea a 
Cehoslovaciei, iar juniorii vor 
evolua in compania reprezenta
tivei Poloniei.

TOMA HRISTOV

© Ovidiu Foișor a

CEI MAI BUNI SPORTIVI
Al ARGENTINEI

Cunoscutul tenisman argenti
nian Guillermo Vilas, cîștigăto- 
rul Marelui Premiu — FILT, a 
fost desemnat cel mai bun spor
tiv al țării sale, pe anul 1975. 
Pe locul 2 a fost clasat pugi- 
listul Carlos Monzon, iar locul 
3 a revenit ciclistului Octavio 
Dazzan, campion mondial în 
proba de viteză la juniori.

ARUNCAREA SULIȚEI ARE 0 MARE FAVORITĂ
Așa cum Faina Melnik domină 

de la începutul acestui deceniu 
aruncarea discului, la fel stăpî- 
nește Ruth Fuchs (R. D. Germa
nă) cealaltă aruncare feminină 
lungă, sulița. Ultima sa înfrîngere 
într-o competiție atletică de an
vergură trebuie căutată la campio
natele europene din 1971, la Hel
sinki, * * ” ‘ * * ' *
după 
loska 
Ruth 
rențe 
clștiga 
MUnchen, 
natele continentului (1974, Roma), 
terminînd cu întrecerile din cadrul 
„Cupei Europei0 sau întâlnirile in- 
terțări. De cele mai multe ori, 
în asemenea mari ocazii, Fuchs 
își întărea victoriile cu noi recor
duri ale lumii, așa cum a făcut-o 
în 1973 la finala „Cupei Europei" 
de la Edinburgh (66,10 m) sau la 
campionatele europene de la Ro
ma (67,22 m, cifră care reprezintă 
și actualul record mondial). De
altfel, în răstimpul amintit o sin
gură atletă a reușit să-l întrerupă 
seria recordurilor — și numai pen
tru o zi! — poloneza Ewa Grzyecka, 
62,70 m în 1972 la București (in- 
termezzo-ul Grzyeckăi face ca si
militudinea cu aruncarea discului 
să fie perfectă !). La 30 de ani,

cînd Fuchs ocupa locul trei, 
Javorska (Polonia) și Ko- 
(R. F. Germania). în rest, 

a cîștigat — uneori cu dife- 
categorlce — tot ce se putea 

începînd cu J.O. de la 
continuind cu campio-

Ruth Fuchs este marea favorită o- 
limpică a unei probe In care a 
eliminat „tradiționalul" hazard.

Poziția secundă în bilanțul pre- 
olimplc este deținută de ~ " 
Schmidt (S.U.A., n. 1953) 
constantă la un nivel 
(62—63 m) în ultimii ani. 
situație asemănătoare se găsește 
și compatrioata Iul Ruth Fuchs,

I! VOM 
INTILNI
LA
MONTREAL

Kathy 
șl ea 
ridicat 
Intr-o

Jacqueline Todten (n. 1954), cea 
mai tânără aruncătoare din grupul 
de elită, singura care în timpul 
„domniei" campioanei a reușit să-i 
creeze — rareori, e drept — pro
bleme, singura, totodată, care a 
mai depășit linia celor 64 m (in 
1974).

Din cele patru atlete sovietice 
aflate între primele 10 aruncătoare 
în 1975 — Svetlana Bahici (n. 1947), 
Tatiana Jigalova (n. 1952), Nadia 
Iakubovici (n. 1954) și Leolita

Vești olimpice
■ Flacăra olimpică pentru 

Jocurile de iarnă de la Inns
bruck va fi aprinsă, după tra
diție de la soare, în dumbrava 
sacră de la Olympia (Grecia). 
Ceremonia va avea loc în ziua 
de 30 ianuarie, la ora 11,30, 
după care, în aceeași după- 
amiâză, flacăra va fi pusă la 
dispoziția Comitetului de orga
nizare austriac, pe aeroportul 
din Atena.

■ Cea de 
Comitetului 
limpic se va 
că 1 februarie, în sala Tyrol 
din Innsbruck.

■ Cel mai proaspăt membru 
al C.I.O. este Comitetul națio
nal olimpic din Andorra, care 
a obținut recent recunoașterea 
oficială.

■ Comisia de admisie a 
C.I.O. (din care face parte și 
Alexandru Șiperco) a anunțat 
primele descalificări de la 
Jocurile Olimpice de anul a- 
cesta. Au fost declarați „inad
misibili la J. O.“ : sportivul en
glez Maicom Pyrah și 
nul de patinaj viteză 
lentijn (Olanda) care 
pase în sezonul trecut 
petiții profesioniste și 
cum o tentativă de 
zare".

■ Pentru a evita orice ne
înțelegere — așa cum s-a in- 
timplat în 1972 la Miinchen — 
Federația internațională de atle
tism a anunțat din vreme că 
aprobă, pentru întrecerile atle
tice olimpice de la Montreal, 
utilizarea prăjinilor „banană**.

■ Federația internațională 
de scrimă — îngrijorată de 
faptul că la ultima ediție a 
campionatelor mondiale (Buda
pesta, 1975) un sfert din măș-

a 77-a sesiune a 
Internațional O- 
inaugura dumini-

campio- 
Jos Va- 
partici- 

la com- 
face a- 

„reamaton-

cîștigat grupa B
La Groningen (Olanda) s-a 

desfășurat campionatul euro
pean de șah pentru juniori (ju
cători pînă la 20 de ani). Au 
luat parte 32 de concurenți care 
au susținut inițial un turneu 
preliminar (sistem elvețian) pe 
distanța 
avut loc 
ria de 
victoria 
tantului 
leksandr 
6 puncte (din 9 posibile). Pe 
locurile următoare, la egalitate 
cu învingătorul, dar cu un pro
centaj al coeficienților mai 
slab, s-au clasat Venceslav In- 
kiov (Bulgaria) și Alejandro 
Pablo (Spania). Noul 
de juniori al Europei este în 
vîrstă de 19 ani.

La întrecere a luat 
reprezentantul țării noastre O- 
vidiu Foișor, care s-a numărat 
printre cei mai tineri concu
renți prezenți la campionat (16 
ani). El a reușit performanța 
de a clștiga grupa B cu 7 punc
te (din 9), fiind urmat de ceho
slovacul Liubomir Ftacnik cu 
6‘/a p și italianul Bruno Car-

lier cu 5</z p. Grupa C a re
venit suedezului H. Schiissler, 
iar grupa D francezului L. 
Boos.

a 7 runde. Apoi au 
grupele finale. în se- 
elită (locurile 1—10), 
i-a revenit reprezen- 
Uniunii Sovietice, A- 
Kocicv care a realizat

PE SCURT • PE
ATLETISM • Rezultate exce

lente Ir» concursul de sală de la 
Berlin : 100 m (bărbați) : 1. Ray
10,21 ; 2. Thienne 10,48 ; 100 m (fe
mei) : 1. sybilla Priebsch 11,61 
(Renate Stecher a ocupat locul 5 
cu 11,79) ; greutate (femei) : 1.
Marianne Adam 20,26 m (trei arun
cări peste 20 m 1).

campion

parte și

BASCHET • In sferturile de fi
nală ale C.C.E. (masculin) : UBSC 
Viena — Transol Rotterdam 99—86. 
BC Turku — Zadar 83—72, Villeur- 
banne — Ignis Varese 81—75. • în 
Cupa cupelor (masculin) : ASPO 
Tours — Skoplje 99—83. Olympla- 
kos Pireu — ȚSKA Sofia 91—78, 
SSV Hagen — Conzano Milano 
79—95, Estudlantes Madrid — Crys
tal Palace Londra 107—77 • In 
„Cupa Liliana nonchetti" (femi
nin) ; BC Zagreb — Marița Plov
div 72—57, Maccabi Tel Aviv — 
Creff Madrid 70—62 o în C.C.E. 
(feminin) : Akademik Sofia — 
Wisla Cracovia 56—78 • Meci ami
cal feminin la Copenhaga : R. F.

Blodniete (n. 1939 !) — doar trei 
vor putea concura la J.O. Babicl 
ni s-a părut cea mai constantă, 
dar viitorul aparține, credem. Leo- 
litei Blodniete, campioană euro
peană de junioare la Atena. Nu
mărul mare de performere sovie
tice certifică valoarea unei școli 
care a produs de-a lungul anilor 
numeroase aruncătoare de clasă;

In oarecare regres, atletele din 
Polonia, unde se apropie schim
bul de generații : Ewa Grzyecka 
(n. 1948), Daniela Jaworska (n. 
1946), apoi Felicia Kinder (n. 1955)

BILANȚ 1975

66,46 Ruth Fuchs (R. D. Germană)
S3,88 ” ' * -------- --------
63,2’ 
63,02 
62,24
61,72
61,18
61,14
61,14
61,12

tile de protecție prezentate Co
misiei de materiale înainte de 
concurs erau defecte — atrage 
atenția trăgătorilor asupra gra
vei responsabilități pe care și-o 
asumă utilizînd măști incapa
bile să reziste unui 
mai violent.

■ Anul acesta, cea 
sesiune a Academiei 
Internaționale va avea loc în
tre 29 iunie și 15 iulie, ca de o- 
bicei la Olympia (Grecia), 
tema specială fiind : „Noua ge
nerație și olimpismuT*. Partici- 
panții la sesiune vor asista, în 
ziua de 13 iulie, la ceremonia 
de aprindere a flăcării olimpi
ce pentru 
trOal.

■ încă 
în care a 
rul canadian 
realizase o melodie pe care, ul-

un alt compozitor din 
Vic Vogel a pre- 

• fără a trăda spiri-

șoc ceva

de a 16-a 
Olimpice

Jocurile de la Mon-

înainte de 1968 (an 
decedat), compozito- 

Andre Mathieu

terior 
Montreal, 
luat-o și 
tul inițial — a transformat-o in
tr-un frumos „Cîntec de bun 
venit" (pe cuvintele lui Claude 
Lacombe), pe care l-a lansat 
la televiziunea canadiană tină- 
rul elev Ren6 Simard din pro
vincia Qu&bec.

VARȘOVIEI" LA BASCHET

în cadrul turneului interna
țional de baschet masculin do
tat cu „Cupa eliberării Varșo- 
viei“, echipa orașului Bucu
rești a întîlnit redutabila se
lecționată a orașului Praga. 
Victoria a revenit baschctbaliș- 
tilor cehoslovaci cu scorul de 
73—64 (37—33). Coșgeterii for
mației române au fost Ivascen- 
co (18 puncte), Popa (16) și 
Cernat (12).

Alte rezultate : Varșovia I 
— Phenian 88—65 (53—33) ; Ka
unas — Varșovia II 98—65 
(35—30) ; Moscova — Helsinki 
91—64 (55—41).

Kathy Schmidt (S.U.A.) 
Tatiana Jigalova (U.R.S.S.) 
Svetlana Bahlcj (U.R.S.S.) 
Jacqueline Totden fR.D.G.) 
Nadia Iakubovici (U.R.S.S.) 
Lutvian Molova (Bulgaria) 
Ewa Grzyecka (Polonia) 
Leolita Blodniete (U.R.S.S.) 
Daria Kurian (U.R.S.S.)

60,98 Ioana Pecec (România), 
60,84 Ute Homola (R. D. Germană),
60.60 Eva Janko (Austria), 60,34 
Ameli Koloska (R. F. Germania)*
59.60 Daniela Jaworska (Polonia), 
59,50 Barbara Blcchacz (Polonia), 
59,50 Eva Ziirgo (România), 59,00 
Felicia Kinder (Polonia).

★
Record mondial și european : 

67,22 m Ruth Fuchs (R. D. Ger
mană) Rorpa, 3.09.1974, rezultate la 
J.O. : 1968: 1. Angela N6meth (Un
garia) 60.36 m. 2. Mihaela Peneș 
(România) 59.92, 3. Eva Janko 
(Austria) 58,04, 1972: 1. Ruth
Fuchs (R. D. Germană) 63,88 m, 
2. Jacqueline Todten (R. D. Ger
mană) 62,54, 3. Kathy 
(S.U.A.) 59,94 m, 4. 7 
Iova (Bulgaria) 59,36, 5. 
Urbancici (Iugoslavia) 59,06. 
Janko (58,50).

Schmidt 
Lutvian Mo- 

Natașa 
6. Eva

★

peste 65
64—€4,99
63—63,99
62—62,99
61—61,99
60—60,99

1971 72
1

73
1

3

2

5

3
4
4

3
3
2
2

74
1
1
1
1
5
2

75
1
3
1
6
4

12 11 11 15
\\\\\\\\\\\^

Blcchacz (n. 1955).'și Bernadette Blcchacz (n. 1955). 
Să notăm și dispariția sulițașelor 
din Ungaria, odinioară nelipsite 
dintre fruntașe. în sfîrșit, remar
cabilă longevitatea austriecei Eva 
Janko (n. 1945) si a Ameliei Ko- 
loska (R. F. Germania, n. 1944).

Substanțial a progresat în 1975 
prima noastră specialistă Ioana 
Pecec, ajunsă, cu 60.98 m în „eli
ta" probei. Ea a obținut cele mai 
bune rezultate spre sfîrșitul se
zonului, ceea ce ne face să cre
dem că are încă serioase resurse. 
S-a apropiat de 60 de metri șl 
Eva ZdfrgS, intrată în toamnă în 
grupa lui Alexandru Bizim. Cu
plul Pecec—Zorgo ne dă speranțe 
într-o frumoasă reprezentare olim
pică, într-o probă în care Mihaela 
Peneș a fost o strălucită deschi
zătoare de drum

Romeo VILARA 
Vladimir MORARU

DELEGAȚIA R.D. GERMANE
LA J.O. DE LA INNSBRUCK

R. D. Germană va fi repre
zentată la apropiatele Jocuri 
Olimpice de iarnă de la Inns
bruck de o delegație alcătuită 
din 70 de sportivi și sportive.

Președintele Comitetului o- 
limpic din R. D. Germană, 
Manfred Ewald, a declarat în 
cadrul unui interviu că la ac
tuala ediție a Olimpiadei albe 
sportivii din R. D. Germană au 
mari șanse de a cuceri medalii 
în concursurile de săniuțe și 
patinaj viteză.

SCURT e PE SCURT • PE SCURT
Danemarca 73—46Germania

(26—19).
CICLISM • în ciclocrosul de la 

Metz. victoria a revenit lui Ray
mond Pescke (Franța) care a aco
perit 24 de km în lh 05:10.0. Din 
37 de concurenți prezenți la start, 
doar 15 au terminat cursa.

FOTBAL • Formația F.C. Koln 
a susținut un meci amical pe te
ren propriu cu C. F. Barcelona cu 
care a terminat la egalitate : 1—1 
(1—1). Oaspeții au deschis scorul 
în min. 20 prin Mir, iar gazdele au 
egalat în min. 31 din 11 m, trans
format de Konopka. o Echipa Lo
komotiv Moscova a jucat la Cal
cutta cu o selecționată locală pe 
care a învins-o cu 3—1 (2—1).

HANDBAL • La ~ 
meci în cadrul C.C.E. 
Radnlcki Belgrad — Inter 
tislava 23—14 (11—5) • "
din prima zi a turneului de 
Eskilstuna : U.R.S.S. 
21—18 (8—10), Polonia — Danemar
ca 27—20 (13—9).

HOCHEI • Selecționata olimpică

Bratislava, 
(feminin) : 

Bra- 
Rezultate 

la 
Suedia

a Cehoslovaciei a învins la Pel 'r- 
borough (Ontario) o selecționată 
locală cu 8—4 (5—2, 1-1, 2—1).

ȘAH • După 8 runde șl după 
disputarea partidelor întrerupte, 
în turneul de la Hastings conduce 
Wolfgang Uhlmann (R.D.G.) cu 6 
p. urmat de Bronstein (U.R.S.S.) 
5‘/2 p.

SCHI • Slalomul uriaș de la 
Trevisio („Cupa Europei") a fost 
cîștigat de Engelhard Pargaetzi 
(Elveția), urmat de Juan Fernan
dez Ochoa (Spania) șl Heini Heimi 
(Elveția).

TENIS • Turul 2 la Auckland : 
Glltinan — Milis 6—4, 6—3 ; Ruf- 
fels — Simpson 5—7, 6—4, 6—2. 
• Turneul de la Columbus (S.U.A.) 
în cadrul W.C.T. : Metreveli — 
Franulovici 4—6. 7—6, 7—5 ; War
wick — McMillan 6—4, 6—2 ;
Dent — Mitton 7—6. 6—3 • în tur
neul de la Monterrey (Mexic) : 
Ramirez — Stewart 7—5, 7—5 ; Go
ttfried — Gorman 6—4, 7—6 ; Ri
chey — A. Amritraj 6—1. 6—1 ;
Dibbs — Mayer 3—6. 6—3, 7—”.
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