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După o întrerupere de mai bine de două luni

REÎNTÎLNIRE CU DISPUTA CELOR MAI BUNE 
ECHIPE MASCULINE DE HANDBAL DIN JARĂ 
® Sîmbătă și duminică la Ploiești — partidele etapelor a 14-a și a 15-a 
e Azi —o nouă rundă © La primele jocuri au asistat 4000 de spectatori

Campionatul masculin de 
handbal, Divizia A, s-a reluat 
sîmbătă și duminică, in sala 
Victoria din Ploiești, progra- 
mind, după mai bine de 2 luni 
de întrerupere, partidele celui 
de al 5-lea turneu. In aceste 
prime etape (a 14-a și a 15-a)- 
cei aproape 4 000 de spectatori 
prczenți nu au avut decît rare
ori satisfacția de a fi martorii

și-au dominat adversarii intr-o 
manieră categorică. Principalii 
realizatori : Messmer 9, Nicoles- 
cu 7 și Schmidt 4 pentru Di
namo, respectiv Mal 9. Au con
dus bine I. Păunescu și G. Du
mitrescu (București).

H.C. MINAUR—C.S.M. BOR- 
ZEȘTI 30—25 (14—13). Abia în 
min. 20 jucătorii de la Minaur 
(fără Mironiuc. dar conduși

cipalii realizatori : Avramescu 
10, Igiiătescu și Palko cite 6 
(Minaur), respectiv Blaș 6. Mi-

Horia ALEXANDRESCU

(Continuare in pag. 2—3)

DANIELA MUNTEANU
ÎNVINGĂTORI

POIANA BRAȘOV, 11 (prin 
telefon). Respectîndu-și tradi
țiile de bun organizator. C.S.U. 
Brașov a reușit și în acest an 
să asigure condiții excelente de 
desfășurare curselor dotate cu 
„Cupa C.S.U." Slalomul uriaș 
s-a disputat pe primul tronson 
al pîrtiei Lupului, iar pentru 
„special" a fost ales traseul de 
sub teleferic, unul dintre cele 
mai dificile din țară.

„Uriașul" a oferit prilejul 
unei dispute antrenante, în care 
după prima manșă conduceau 
soții Dorin și Minodora Mun- 
teanu. O întîrziere nejustificată 
de la startul manșei secunde 
i-a privat pe amîndoi de locuri 
fruntașe în această probă. Cursa 
băieților a fost cîștigată de Virgil 
Brenci, care a făcut o a doua 
coborîre bună din punct de ve
dere tactic, văzîndu-și în acest 
fel răsplătite eforturile.

întrecerile de slalom special, 
disputate în prezența unui nu
meros public aflat în aceste 
zile în frumoasa stațiune de la 
poalele Postăvarului, au oferit 
un nou prilej soților Munteanu 
să se afirme, ei conducînd de
tașat după prima manșă. Și 
după încheierea probei Minodo-

Șl VIRGIE BRENCI 
MERITUOȘI

ra Munteanu și-a păstrat avan
tajul înseriindu-se ca o meritu
oasă învingătoare. La băieți, 
desfacerea legăturii de la schi
uri l-a făcut pe Dorin Muntea
nu să abandoneze și, la fel ca 
la uriaș, din nou metodic și 
precis, Virgil Brenci și-a în
scris o nouă victorie în palma
res O notă bună și pentru 
Gheorghe Bucur și Gheorghe 
Vulpe.

REZULTATE TEHNICE, sla
lom uriaș, fete: 1. Daniela 
Munteanu (A.S.A.) 3:17,05, 2.
Nuți Degeratu (Voința Sinaia) 
3:18,08, 3. Angela Manole (U. 
Cluj-Napoca) 3:21,09 ; băieți :
1. Virgil Brenci (A.S.Ă.) 2:50,02,
2. loan Bobiț (Dinamo) 2:50,07,
3. Nicolae Stinghie (A.S.A.)
2:51,08. Slalom special, fete : 1. 
Minodora Munteanu (I.P. Ora
dea) 2:10,07, 2. Nuți Degeratu 
2:13,04, 3. Daniela Munteanu
2:14,01; băieți: 1. Virgil Brenci 
1:53,01, 2. Gh. Bucur (A.S.A.) 
1:53,08, 3. Gh. Vulpe (C.S.U. 
Brașov) 1:55,07.

„Cupa C.S.U. Brașov" a re
venit Danielei Munteanu și lui 
Virgil Brenci.

Mihai BARĂ

In campionatul feminin de baschet,

Grabovschi (Dtnamo București) aruncă la poartă, înscriind un 
nou gol pentru echipa sa in meciul cu C.S.M. Borzesti.

Foto : S. BAKCSY

unor întreceri de bun nivel teh
nic, echipele luptind mai mult 
pentru rezultat și uitînd spec
tacolul.

Iată o succintă trecere în re
vistă a partidelor desfășurate 
sîmbătă, în prima zi a turneu
lui :

1INAMO BRAȘOV — A.S.A. 
TG. MUREȘ 33—20 (15—9). Meci 
disputat intr-un tempo plictisi
tor. lent. Deși au neglijat vizi
bil aspectul defensiv, brașovenii

foarte bine de Avramescu), 
reușesc să se detașeze (min. 
27 :' 14—10), dar numai pentru 
puțin timp. în min. 40 tabela de 
marcaj consemna din nou ega
litatea (18—18). Ultima parte a 
întîlnirii spulberă, însă, iluziile 
jucătorilor de la C.S.M. Bor- 
zești, antrenorul Lascăr Pană 
dirijindu-și atent elevii și pu- 
nind în valoare forma bună 
manifestată de Avramescu, 
Palko, Ignătescu și Szabo. Prin-

Turneul internațional de tenis

D. HĂRĂDÂU CiȘTIGĂTOR
9 Ion Tiriac și Tliomas Emmricli au ciștigal proba dc dublu
® Al doilea turneu incepc, miercuri, la Timișoara

BRAȘOV, 11 (prin telefon), 
în ultimele două zile ale tur
neului internațional de tenis, 
cele 2 400 de locuri ale Sălii 
sporturilor au fost, de fiecare 
dată, ocupate în întregime de 
spectatorii brașoveni, dornici 
de a urmări partidele decisive, 
desemnînd pe laureați. Ei au 
avut satisfacția de a vedea cîș- 
tigînd pe reprezentantul țării 
noastre, fostul campion națio
nal. Dumitru Hărădău. Tenis- 
man valoros, dar — mai ales 
— excelent luptător în întrece
re, totdeauna inimos, el reu
șește să obțină o victorie de 
prestigiu, care îi ridică consi
derabil cota de palmares.

Iată cum au decurs ultimele 
secvențe ale probei de simplu. 
Sîmbătă, în prima semifinală, 
campionul R. D. Germane, 
Thomas Emnirieh, a dispus în 
două seturi ușoare de maghia
rul Janos Beniyk : 6—3, 6—4. 
O partidă fără prea mult isto
ric, de numai 40 de minute, 
desfășurată sub semnul rela
xării impuse de diferența de 
clasă dintre cei doi oponenți. 
în schimb, a doua semifinală 
am program, avea să ridice la 
maximum tensiunea sălii. Re
venit în forma sa cea mai

bună, Dumitru Ilărădău s-a im
pus în fața „speranței" tenisu
lui sovietic. Konstantin Pugaev.

Radu VOIA

(Continuare în pag. 2-3)

I.E.F.S. ȘI POLITEHNICA ȘI-AU ÎMPĂRȚIT VICTORIILE,
DUPĂ EVOLUȚII CONTRADICTORR

Campionatul republican de 
baschet feminin a continuat 
sîmbătă și duminică prin între
cerile etapei a 18-a. Iată rezul
tatele și unele amănunte :

GRUPA 1-4

I.E.F.S. — POLITEHNICA 
BUCUREȘTI 1—1 : 84—72
(50—33) și 83—88 (36—49). Des
fășurare asemănătoare a meciu
rilor. ca evoluție a . scorului, 
dar deosebire foarte mare în 
comportarea echipelor în cele 
două partide. Mai precis, sîm
bătă baschetbalistele de la 
I.E.F.S. și-au valorificat calită
țile (agresivitate în apărare, 
contraatacuri, atacuri poziționa
le rapide și eficiente) și au do
minat net, avînd la un moment 
dat un avantaj de 30 de puncte 
(min. 29 : 70—40). Apoi, au în
cetinit ritmul, în vreme ce ad
versarele au prins „aripi" și au 
făcut totul pentru a reduce din 
handicap, un aport deosebit a- 
ducîndu-și-1 în această privință 
Gabriela Ciocan (autoare a 30 
de puncte). A doua zi, a fost 
riadul formației Politehnica să 
dețină inițiativa și să se distan
țeze cu 15 puncte (min. 19 : 
47—32), avans dovedit hotărîtor, 
in ciuda eforturilor adversare
lor care s-au apropiat amenin
țător. Jocul mai colectiv decît 
in ziua precedentă a adus e- 
chipei Politehnica un succes 
meritat, periclitat însă din cau
za a două faulturi tehnice cu 
care a fost sancționată (pe 
drept) în final. La I.E.F.S. am 
semnalat o scădere a potenția
lului defensiv, defecțiune pe 
care o considerăm principala 
cauză a înfrîngerii. Au înscris : 
Simionescu 17 (prima zi) și 19 
(ziua a doua), Giurea 10 și 10, 
Mihalic 12 și 20, Rădulescu 16 
și 22, Porlik 15 și 4, Capotă 8 
și 8, Steinberg 6 și 0 pentru 
I.E.F.S., respectiv Poșlaru 5 și 
4, Pirșu 10 și 15, Gugu 10 și 16, 
Chvatal 9 și 10, Ciocan 30 și 19, 
Rășcăncscu 4 și 0, Tita 4 și 24.

Au arbitrat foarte 
bine G. Chiraleu- 
R. Schmidt (sîm
bătă), C. Dîrjan-A. 
Caraman (dumini
că). (D. ST.)

UNIVERSITA
TEA TIMIȘOARA 
— UNIVERSITA
TEA CLUJ-NAFO- 
CA
(41—23) .
(22—18). în ambele 
întîlniri 
gazdelor 
rat de Ia început, 
ceea ce a permis 
antrenorului L. 
Bachner să folo
sească întregul lot, 
din care s-au 
dențiat Rodica 
ian și Ildiko 
lanyi. Cele 
multe puncte : 
ian 20 și 16, 
lanyi 17 și 15, Salcu 

16 pentru 
respectiv 

și 17, Mo
și 12, Far- 
și 13. Au 
bine I. Antonescu și M.

2—0 : 74—58
și 64—47

victoria 
s-a contu-

evi- 
Go- 
Vil- 
mai 
Go- 
Vil-

10 și 
gazde,
Pop 10 
raru 11 
kas 12 
arbitrat
Fornino. (C. CREȚU — coresp.)

RAPID — OLIMPIA 2—0 :
61-44 (43—22) și 68—48 (34—31).
Deși feroviarele au cîștigat clar 
ambele meciuri, confruntarea

Ilona Chvatal înscrie pentru Politehnica 
Foto : V. BAGEAC

dintre cele 
interesantă, 
ții tehnice 
toarea lor

două echipe a fost 
dinamică, cu execu- 
de excepție — au- 
fiind Ileana Gugiu.

(Continuare in pag. 2—3)

PREGĂTIRILE SPORTIVILOR ROMÂNI
PENTRU J.O. DE
Numeroase țări și-au făcut cu

noscute, de pe acum, intențiile 
— de principiu — vizînd partici
parea sportivilor lor la Jocurile 
Olimpice de vară de la Mont
real. Astfel, proiectul C.N.E.F.S. 
și al C.O.R. este ca delegația

In această săptămină

ÎNCEPEREA antrenamentelor
PENTRU NOUL SEZON FOTBALISTIC

Pregătirile divizionarelor A 
în vederea noului sezon încep 
în zilele care urmează. Ele sînt 
precedate de efectuarea vizitei 
medicale și, în majoritatea ca
zurilor, de analizele care urmă
resc să scoată Ia iveală defi
ciențele din trecutul sezon.

E de dorit ca perioada pre
gătitoare care urmează să re
prezinte o maximă încordare de 
forțe, un examen serios al con
știinciozității, competenței, al

spiritului de răspundere. Atitea 
și atitea perioade pregătitoare 
au început cu angajamente fru
moase, cu promisiuni multe, 
dar... faptele, campionatul adică, 
le-a dezmințit destul de repede. 
Trebuie să se termine cu ase
menea atitudini care au dus la 
nivelul nesatisfăcător al jocului 
echipelor noastre fruntașe, la 
coborîrea la un nivel inaccepta
bil a desfășurării campionatului.

în paginile 2—3 ale ziarului 
de azi vă prezentăm primele 
informații asupra programului 
de pregătire al unora dintre di
vizionarele A (despre celelalte 
vom relata în numărul de mîi- 
ne), urmind ca, în perioada 
care vine, să ne ocupăm mai pe 
larg, de la fața locului, de mo
dul cum se desfășoară antrena
mentele unei perioade decisive 
pentru evoluțiile echipelor în 
întreg anul competiționaL

LA MONTREAL
olimpică a României să cuprin
dă in jur de 200 dc sportivi și 
sportive. Aceștia vor lua par
te la întrecerile de: atletism, 
box, caiac-canoe, canotaj, gim
nastică, haltere, handbal, lupte 
(greco-romane și libere), penta
tlon modern, p.li, scrimă și 
tir. Echipele de volei (bărbați) 
și fotbal sînt încă angajate în 
competițiile de calificare pen
tru turneele olimpice de la 
Montreal.

Delegația olimpică a țării 
noastre (componenții fiecărei 
echipe în parte) urmează a fi 
definitivată în perioada urmă
toare de timp, cei mai meri
tuoși sportivi, candidați la 
puncte și medalii urmind a 
face deplasarea în Canada. 
Tocmai de aceea este de aștep
tat ca în cele numai 187 de 
zile care ne mai despart de 
deschiderea Jocurilor Olimpice 
de la 
sportivilor 
fâșoare la 
ridicați și 
condițiuni, 
sportivă a 
tri să atingă nivelul cel mai 
ridicat în perioada competiți
ilor olimpice.

Montreal, pregătirile 
noștri să se des- 

parametrii cei mai 
în cele mai bune

astfel ca forma
reprezentanților noș-



AU FOST DESEMNAȚI CAMPIONII REPUBLICANI 
(DE JUNIORI) LA PATINAJ ARTISTIC

Brașov. în

După disputele 
copiilor, sîmbătă și 
duminică au intrat 
în „frigurile" în
trecerilor și pati
natorii artistici ju
niori, astfel că at
mosfera sărbăto
rească de „cînt și 
dans" a continuat 
să planeze alte 
două zile, în mod 
plăcut, deasupra 
marelui ring de 
gheață al patinoa
rului „23 August", 
din Capitală.

Sîmbătă, tinerii 
sportivi au avut de 
susținut două pro
be : „obligatoriile" 
și „programul 
scurt" și dacă la 
concursul copiilor 
de joi și vineri 
ne-am simțit da
tori să evidențiem 
buna comportare 
a reprezentanților 
Bucureștiului, res
pectiv ai celor de 
la C. S. Școlarul, 
de data aceasta 
semnalăm victoria 
aproape pe linie a 
„artiștilor gheții" 
de la C.S. Dinamo 
afara categoriei juniori II, unde 
Brașovul nu și-a prezentat can
didați, iar victoria (atît la o- 
bligatorii cit și la programul 
scurt) a revenit detașat lui Al. 
Anghel, de la Șc. sp. 2 Bucu
rești, în rest, liderii celorlalte 
trei clasamente ale „obligatori
ilor" sînt elevii lui Roman Tu- 
rușanco : Manuela Bădițoiu — 
juniori II, Bogdan Krutti — ju
niori I (aceștia doi au obținut 
victoria și la programul scurt) 
și Mariana Chițu.

Din punct de vedere tehnic, 
nici la juniori, „obligatoriile" nu 
au adus satisfacția unor evolu
ții Ia nivelul pretențiilor ce le 
avem din partea acestor spor
tivi. în special a surprins ne
plăcut stadiul nesatisfăcător de 
pregătire al patinatorilor din

CAMPIONATUL FEMININ DE BASCHET
(Urmare din pag. I)

Ea și-a etalat talentul cu dezin
voltură, fiind „omul nr. 1" al 
echipei Rapid, secondată cu e- 
ficiență de Irina Vasileseu, Stela 
Cernat și Mariana Andreescu. 
De partea cealaltă, elevele an
trenorului Gheorghe Lăzărescu, 
cu o talie mică, au făcut risipă 
de energie, reușind de multe 
ori să se apropie de valoroase
le lor adversare. Cele mai bu
ne : Florentina Căpriță, Adria
na Nicolau și Alexandrina Bîră. 
Au arbitrat bine I. Dinescu — 
M. Negulescu (sîmbătă), A. Ata- 
nasescu — R. Sehmidt (dumi
nică). (P. IV.)

TURNEU FEMININ
DE VOLEI LA GALATI7

în organizarea Clubului spor
tiv universitar din Galați, în 
Sala sporturilor din această lo
calitate s-a desfășurat un tur
neu amical de volei pentru 
echipe feminine. Competiția a 
fost cîștigată de echipa Farul 
Constanța, urmată de C.S.U. 
Galați și Știința Bacău (T. Si- 
riopol — coresp. județean).
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f Doriți să cunoașteți cele mai frumoase zone f 

| turistice din țară in perioada sezonului de iarnă? I 
Daca nu v-ați hotârît încă, adresați-vâ OFICIU OR IUDF- 

ȚENE DE TURISM din întreaga țară, care organizează pen- 
tru dv. în aceasta perioadă excursii pe ceie mai atractive 
itinerare, cu autocarul sau trenul.

| Doriți să petreceți un concediu reconfortant j 
i intr-una din stațiunile balneoclimaterice ? | 
£ OFICIILE JUDEȚENE DE TURISM vă oferă în această jj 

perioadă bilete pentru odihnă sau cură balneară în stațiu- î- 
pile balneoclimaterice ; Sinaia, Bușteni, Predeal, Căciulata, i?

șă Călimănești, Olănești, Govora, Ocna Sibiului, Bazna, Buziaș, țr 
Herculane, Moneasa, Geoagiu, Sîngeorz, Sovata, Tușnad, i? 
Lacu Roșu, Slănic Moldova, Vatra Dornei, Eforie, Mangalia, 

jp Amara, Pucioasa.
țj Posesorii biletelor beneficiază de reducere cu 50’/o la ta- JÎ 
rȘ riful transportului pe C.F.R. sau I.T.A. J:
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Manuela Bădițoiu (C.S. Dinamo Brașov), 
campioană republicană la junioare II, și-a 
dominat partenerele de întrecere la toate 
probele.

Foto : I. MIHAICĂ
lotul republican. Irina Nichifo- 
rov, patinatoare de lot. a obți
nut la exercițiile obligatorii 
note apropiate ca valoare, sau 
chiar mai slabe decît, de pildă, 
Tereza Nencu de la Șc. sp. 2 
București, Nichiforov benefi
ciind de un număr infinit mai 
mare de ore de antrenament și 
avînd, de asemenea, condiții de 
lucru incomparabil mai bune 
decît Nencu. Și Nichiforov nu 
este singură sportivă din lot 
aflată in această situație pre
cară.

La programul scurt, iar măi 
apoi și la „libere", Irina Nichi
forov s-a mai reabilitat (execu
ții in viteză, sărituri frumoase). 
Dintre celelalte sportive ținem 
să o evidențiem pe Renata 
Tukserer de la Șc. sp. 1 Galați, 
de la junioare II, care a fost o

GRUPA 7—12
PROGRESUL BUCUREȘTI — 

SĂNĂTATEA PLOIEȘTI 1—1 : 
56—63 (31—35) și 61—57 (29—30). 
Sîmbătă, oaspetele s-au apărat 
cu tenacitate, iar în ofensivă au 
dovedit precizie în aruncările 
de la distanță și semidistanță și 
promptitudine în realizarea 
contraatacurilor ; la acest ultim 
capitol remareîndu-se Maia Cu- 
țov^și Liliana Ciobotaru. A doua 
zi, caracteristica partidei a fost 
aceeași, dar victoria a revenit 
bucureștencelor care între mi
nutele 20 și 25 au înscris 12 
puncte, față de nici unul al ad
versarelor. Au arbitrat foarte 
bine A. Caraman-N. lonescu ; 
bine G. Chiraleu și I. Mirones- 
cu. (Rd. T.).

C.S.U. GALATI — VOINȚA 
BUCUREȘTI 1—1 : 54—65 (23 — 
24) și 63—57 (36—30). Echipele 
și-au împărțit victoriile în ur
ma unor meciuri de slabă ca
litate. Au arbitrat bine Fr. Took 
și Em. Răducanu. (T. SIRIOPOL 
— coreso. județean).

CRISUL ORADEA — C.S.U. 
TG. MURES 2—0 : 78—51 (29 — 
31) și 80—50 (40—25). întîlniri 
de nivel tehnic scăzut, presă
rate cu greșeli. Orădencele au 
dominat din primele minute și 
nu au avut emoții în nici un 
moment. Antrenorul Tr. Con- 
slanlinescu a utilizat întregul 
lot. (I. GIIIȘA — coresp. jude
țean). 

adevărată revelație. Renata a 
reușit să obțină la programul 
scurt, în compania a nu mai 
puțin de 9 sportive, un excelent 
loc 2, iar în clasamentul final 
locul 3, demonstrînă nu numai 
talent, dar și o pregătire a- 
tentă.

„Liberele" din ultima zi a 
campionatului au început cu a- 

-proape o oră întîrziere și fap
tul i-a obligat pe organizatorii 
disputelor să transfere festivi
tatea de premiere, din finalul 
întrecerilor, într-o sală din afa
ra patinoarului, premierea fă- 
cîndu-se astfel fără public și 
doar în fața arbitrilor și a an
trenorilor.

Iată acum clasamentele fina
le ale campionatului. Juniori 
II : 1. Al. Anghel 5 — 71,14 p.
2. L. Ghica' (Șc. sp. 2 I3uc.) 10 
— 68,78 p, 3. FI. Gafcncu 
(I.E.F.S. Buc.) 15 — 63,06 p ; ju
nioare II : 1. Manuela Bădițoiu 
5 — 74,38 p, 2. Elena Ghiban 
(C.S. Dinamo Bv.) 12 — 66,88 p,
3. Renata Tukserer 16 — 63,36 
p ; juniori I : 1. B. Krutti 6 — 
88,80 p, 2. A. Vasile (I.E.F.S. 
Buc.) 9 — 88,24 p ; junioare I : 
1. Irina Nichiforov (I.E.F.S. 
Buc.) 6 — 88,34 p, 2. Mariana 
Chițu (C.S. Dinamo Bv.) 10 — 
86.32 p. 3. Tereza Nencu (Șc. sp. 
2 Buc.) 14 — 83,50 p.

Gh. ȘTEFANESCU Gr. BRTOTA — coresp.

O INTERESANTA SELECȚIE

LA PISTOL CU AER COMPRIMAT
O serie de trăgători fruntași, 

mai ales juniori și senioare, au 
participat ieri, în sala Dinamo 
din Capitală, la primul concurs 
al anului, o selecție la proba 
de pistol eu aer comprimat în 
vederea definitivării reprezen
tativelor noastre pentru C.E. 
de sală (februarie — Paris). 
Selecția a fost utilă, cu toate 
că nu s-a încheiat cu rezultate 
spectaculoase. Unii dintre con- 
curenți, însă, s-au dovedit în 
progres față de evoluția lor la 
campionatele naționale, dispu
tate cu trei săptămîni în urmă. 
Astfel. Ana Ciobanu a punctat 
acum 376 p față de 367 p la 
naționale, iar juniorul Nicolae

REINTiLNIRE CU CELE MAI BUNE ECHIPE DE HANDBAL DIN TARĂ
J

(Urmare din pag. 1)

lea și Badea cite 4. Cu excepția 
citorva neatenții, buzoienii C. 
Căpățină și T. Ene au condus 
corect.

ȘTIINȚA BACAU — „U" 
CLUJ-NAPOCA 24—23 (16—14). 
Presupusul derby a dezamăgit.
S-a jucat lent, fără decizie și 
fără ambiție, angajamentul fizic 
lipsind aproape cu desăvîrș'ire. 
E drept, scorul s-a menținut 
„strîns", alternînd de ambele 

REZULTATE TEHNICE
Sîmbătă : Dinamo Brașov — A.S.A. Tg. Mureș 33—20, H. C. Minaur — 

C.S.M. Borzești 30—25, Știința Bacău — „U“ Ctuj-Napoca 24—23, 'Dina
mo București — C.S.U. Galați 21—11, Steaua — Petrolul Telecjen 40—24, 
Poli Timișoara — „U" București 20—17; Duminică : Dinamo Bucu
rești — C.S.M. Borzești 24—15, Știința Bacău — A.S.A. Tg. Mureș, 
18—16, H. C. Minaur — „U" București 24—21, Steaua — C.S.U. Galați 
31—20, Dinamo Brașov — Petrolul Teleajen 31—25 (16—10), Poli Timi
șoara — ,,U" Cîuj-Nopoca 22—22 (12—15).

PROGRAMUL DE AZI
Cu începere de la ora 14 : Steaua — C.S.M. Borzești, Dingmo Bucu

rești — ,,U“ București, Dinamo Brașov — C.S.U. Galați. H. C. Minaur 
— „U" Cluj-Napoca, Poli Timișoara — Știința Bacău, Petrolul Telea- 
ien — A.S.A. Tg. Mureș.

părți, dar numai lucrul acesta 
nu a putut menține treaz inte
resul spectatorilor. Au cîștigat, 
la limită, studenții băcăuani, 
dar nu ne putem explica de ce, 
aflindu-se in atac în ultimul 
minut, la scorul de 23—24, clu
jenii n-au insistat pentru obți
nerea egalării. Poate nu mai 
aveau resurse !.,. Principalii 
realizatori : Voinea 7. Deacu și 
Cheli cîte 6 pentru Știința, res
pectiv M. Constantin 6. Au con
dus foarte bine M. Marin și 
Șt. Șerban (București).

DINAMO BUCUREȘTI — 
C.S.U. GALATI 21—11 (8—5).
După o primă repriz-ă în care 
studenții gălățeni au folosit 
foarte bine jocul pozițional și 
atacurile lungi, așteptind cu 
răbdare culoarele de șut, dina- 
moviștii au imprimat întîlnirii 
o alură rapidă, care-i favoriza. 
Au plăcut mai ales contraatacu
rile lansate d« Penii spre Cos- 
ina și eforturile depuse de Lieu

MECIURI DISPUTATE 
ÎN CAMPIONATELE 

DE CALIFICARE
LA TENIS DE MASĂ
SF. GHEORGHE, 11 (prin 

telefon). Timp de patru zile s-au 
disputat în orașul nostru între
cerile pentru calificarea în di
vizia de tenis de masă, la echi
pele de juniori. Au luat parte 
21 de formații masculine și 12 
feminine.

După întîlniri viu disputate, 
au promovat echipele C.S.M. 
Cluj-Napoca și Șc. sp. nr. 1 
București, la băieți, iar la fete : 
Metalurgistul Cugir și Sinteza 
Oradea.

Duminică, a început campio
natul de calificare, rezervat e- 
chipelor de seniori (20 de for
mații în șase serii) și senioare 
(12, în patru serii). în turneul 
final vor concura ciștigătorii 
seriilor masculine și primele 
două clasate în seriile femi
nine.

Primele rezultate, fete : Eter- 
nit Oradea — Dinamo Slatina 
0—5, Șc. sp. Craiova •— C.S.M. 
Iași 5—3, Șc. sp. nr. 1 București
— Sinteza Oradea 5—2, Politeh
nică București — C.I.L. Mara
mureș 5—2, băieți : IEABS 
București — Tehnolemn Timi
șoara 9—2, Șc. sp. Craiova — 
C.T.L. Maramureș 9—0, Electrica 
Pitești — Voința Deva 9—3, Șc. 
sp. nr. 1 Odorhel — Voința Ba
cău 9—0, Ardeleana Satu Mare
— înfrățirea Tg. Mureș 9—8.

Vinț, s-a clasat primul cu 376 
p (la naționale 371 p). Dar iată 
rezultatele : senioare : 1. Ana 
Ciobanu 376 p (ultima decadă 
96), 2. Anișoara Matei 376 p 
(95), 3. Olimpia Demetriade
364 p (toate de la Dinamo) ; 
seniori : 1. D. Ciobanu (I.E.F.S.) 
374 p (95—91). 2. D. Marinescu 
(Olimpia Buc.) 374 p (95—89): ju
niori (băieți și fete) : 1. N. Vinț 
(Steaua) 376 p. 2. L. Pop (Dina
mo) 375 p. 3. G. Filip (Dinamo) 
369 p, 4. FI. Irimia (Metrom 
Brașov) 366 p, 5. Maria Sălăjan 
(U.T.A.) 362 p, 6. I. Lăcătuș 
(U.T.A.) 360 p — la naționale a 
cîștigat titlul cu 377 p ! (T. R.) 

pe semicercul advers. Principa
lii realizatori : Cosma 5. Licu 
5 și Fiiipescu 3 (Dinamo), res
pectiv Văduva 3, Spătaru și 
Vasilache cîte 2. Corect arbi
trajul craiovenilor VI. Cojoearu 
și I. Mihăilcseu.

STEAUA — PETROLUL TE- 
LEAJEN 40—24 (18—11). Parti
dă realmente frumoasă, în care 
campionii au oferit multe „nu
mere" aplaudate la scenă des
chisă, create de Gațu și finali
zate în special de Tudosie, Dră- 

găniță, Folker și Birlalan. Plo- 
ieștenii au avut și ei merite în 
reușita acestui joc, ridieîndu-se 
uneori aproape de nivelul valo
roșilor lor adversari. Principalii 
realizatori : Tudosie 9 și Drăgă- 
niță 8 (Steaua), respectiv Sitea- 
vu și Puia, ambii cîte 6. Corect 
arbitrajul timișorenilor V. Că- 
pățitiă și Tr. Schiopu.

„POLI" TIMIȘOARA — „U“ 
BUCUREȘTI 20—17 (10—11).
Fără a atinge un nivel prea 
ridicat, meciul a fost antrenant. 
Timișorenii au avut resurse să 
depășească veșnica lor rivală. 
Merite deosebite au avut porta
rul Demian, conducătorul de joc 
Țîmpu (revenit de la Reșița), 
pivotul Cristian Dieter și extre
mul stingă Manolache, care au 
conlucrat foarte bine pentru 
punerea în valoare a lui Feher 
— inspirat în acest joc. Princi
palii realizatori : Feher 6 și 
Cristian 5 (..Poli"), respectiv
Țurcanu 5 și Bocan 5. Au con-

CONCURSUL I?
DE TENIS AL

HUNEDOARA, 11 (prin tele
fon de la corespondentei nos
tru). în sala „Constructorul" din 
localitate au continuat întrece
rile de tenis ale Concursului 
republican de sală, rezervat ju
niorilor. în prezența a nume
roși spectatori, s-au disputat 
cîteva meciuri de un bun nivel
tehnic, mai ales în probele de 
simplu.

La junioare (17—18 ani) cele 
două finaliste (meciul lor se va 
dispu .a luni după amiază), Ele
na Popescu, 
București, și 
de la „Tot

de la Dinamo 
Lucia Romanov, 
înainte" Bucu-

rești, și-au depășit adversarele 
din semifinale în cîte două se
turi, astfel că nivelul bun al 
tenisului pe care îl practică a 
ieșit pregnant în evidență. în 
prima semifinală Lucia Roma
nov a întrecut-o cu 7—5, 6—2 
pe Mariana Sooaciu (U.T. Arad), 
intr-un meci în care bucureș- 
țeanca a avut tot timpul iniția
tiva. în cealaltă semifinală, 
Elena Popescu a dispus cu 6—1,
6— 2 de Ioana Nichita (Pro
gresul București). De notat, pe 
de altă parte, faptul că favo
ritul nr. 1 al categoriei 17—18 
ani, Radu Opreanu (Progresul) 
a fost eliminat, în „sferturi" de 
Ovidiu Pavel (T.C.B.) Acesta 
din urmă a cîștigat cu 6—1,
7— 6. A ieșit, de asemenea, din
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Qu un joc bazat pe ofensivă, cu 
puternicele sale servicii și vo- 
leuri de dreapta, tenismanul 
român a reușit să schtmbe 
soarta unei partide care-i fu
sese defavorabilă la primele 
schimburi de mingi. Hărădău 
cîștigă meciul cu 3—6, 6—3,
7—5, precum și calificarea în 
finală. De menționat că el îl- 
elimin'ase, anterior, și pe ma
ghiarul Geza Varga, un alt 
competitor redutabil din tur
neu.

Finala Emmrich — Hărădău, 
disputată duminică, a oferit un 
spectacol sportiv de prim or
din. La început Thomas Em
mrich păruse să domine jocul, 
asigurîndu-și primul set. Dar 
lupta se întețește în setul doi. 
find Hărădău face break din 
debut, își pierde avantajul, ca 
apoi să-1 recîștige în ultimă 

dus P. Radvany (Cluj-Napoca) 
și M. Grebenișan (Tg. Mureș).

Cîteva notații și de la parti
dele de ieri :

DINAMO BUCUREȘTI — 
C. S. M. BORZEȘTI 24—15 
(10—7). Meci încilcit, abundent 
în faze confuze. Cu toate că 
handbaliștii din Borzești au o- 
ferit, în general, o replică dîrză, 
luptînd cu ambiție și în ciuda 
faptului că dinamoviștii s-au 
prezentat sub nivelul lor obiș
nuit, totuși victoria bucureșteni- 
lor n-a stat nici un moment sub 
semnul îndoielii. Principalii 
realizatori : Licu 10. Dan Ma
rin 5 — Dinamo, Milea 4 — 
C.S.M. Au condus satisfăcător 
V. Căpățină și Tr. Șchiopu — 
Timișoara.

ȘTIINȚA BACĂU — A.S.A. 
TG. MUREȘ 18—16 (9—11).
Abia după 45 de minute de joc 
au reușit băcăuanii să ia con
ducerea (12—11) ! Nici de aci 
înainte însă ei n-au reușit să 
convingă, cu toate că au cîști
gat. Cele mai multe goluri : 
Cheli 6, Deacu 5 — Știința, 
Mașca 7. Mal 4 — A.S.A. Sa
tisfăcător arbitrajul lui V. Co- 
jocaru (Craiova) și C. Căpă
țină (Buzău).

H.C. MINAUR — ,.U“ BUCU
REȘTI 24—21 (14—11). Joc di
namic. disputat, cu ritm. Băi- 
mărenii, superiori ca forță, ex
periență și valoare au dominat 
majoritatea timpului. Bucu- 
reștenii au făcut eforturi deo
sebite, remareîndu-se Marines
cu. Baican și Anton. Principalii 
realizatori : Palko 9. Avrames- 
cu și Patiru cite 5 — Minaur. 
Baican si An tona cîte 5 — „U“. 
Bun arbitrajul cuplului D. Pu
rică și V. Erhan — Ploiești.

STEAUA — C.S.U. GALAȚI 
31—20 (16—8). Beneficiind de 
forma deosebită a lui Radu 
Voina și a portarului Muntea- 
nu. Steaua, a cîștigat fără emo
ții. dominînd categoric con
fruntarea. Principalii realiza
tori : Drăgăniță 8, Tudosie 6 — 
Steaua, Neagu 6, Văduva, Spă
taru cite 5 — C.S.U. Bun arbi
trajul lui N. Danieleanu și 
I. Nicolae — Ploiești.
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Analiza comportării echipei 
pe perioada turului se va efec
tua în primele zile ale pregă
tirii centralizate de la Brașov, 
planificată să se desfășoare în
tre 14 și 31 ianuarie. După „e- 
tapa Brașov", antrenamentele 
perioadei pregătitoare sint eșa
lonate astfel : 31 ianuarie. — 8 
februarie, la București ; 9 fe-

turi de
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I Dumitru, după o atit de lun
gă absentă, așteaptă cu nerăb- 

| dare revederea cu mingea.

bruarie — 14 februarie, turneu 
Icuprinzînd jocuri de verificare 

intr-un oraș din țară cu climă 
prielnică ; 15 februarie — 29 

- februarie, la București.
Antrenorul Emerich Jenei ne 

anunță că Dumitru și-a reluat 
I pregătirile, prin antrenamente 

specifice culturii fizice medi
cale pentru readaptarea picio- 

Irului operat de menise. în 
schimb Stoica continuă să aibă 
piciorul in ghips. O singură 
„problemă" importantă de re- 

» zoival : recuperarea integrală a 
celor accidentați, astfel îneît 

I întreg lotul Stelei să pregă
tească, „bătălia returului" la 
cel mai înalt nivel al proce
sului de instruire și educație, 

I nivel pretins liderei de toamnă.
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Reluîndu-și în zilele urmă
toare pregătirile, dinamoviștii 
se vor afla, între 15—31 ianua
rie, la Sinaia, locul pe care ei 
il preferă îndeosebi în perioa
da de iarnă. Tot aici va avea 
loc, la 16 ianuarie, și ședința 
de analiză a comportării echi
pei în sezonul de toamnă. 
Bucureștenii vor inaugura se
ria jocurilor de verificare prin- 
tr-un „amical" pe care îl vor 
susține, la Breaza, probabil cu 
F. C. Petrolul. Ei mai au an
gajate (sau în curs de perfec
tare) astfel de jocuri cu Poli
tehnica Iași, F. C. Șoimii Si
biu și F. C. Constanta. Din
tre jucătorii accidentați T. Zam
fir s-a refăcut și își va relua 
antrenamentele obișnuite. Drag- 
nea se află și el pe cale de 
restabilire, urmînd încă un pro
gram de gimnastică medicală. 
Se speră ca el să devină apt 
de joc pentru sezonul de pri
măvară.

0 SPORT INFORMEAZĂ
TRAGE- 
NUARIE

ÎTIGURI:

27
6 1 20 72

17 22 10 15
această 

: în m-u- 
24 ianua- 
; în țară

11 mar- 
mandate
28 ianu-

excursii în URSS, R.D. Germană, 
Grecia și Turcia, bani.

Procurați din vreme biletele.

AȘA ARATA O VARIANTA CU 13 
REZULTATE EXACTE LA CON
CURSUL PRONOSPORT, ETAPA 

DIN 11 IANUARIE 1976

I. Ascoli — Perugia 2
II. Cagliari -- Como 1

UI. Cesena — Fiorentina X
IV. Milan — Verona 1

V. Napoli — Bologna X
VI. Roma — Juventus 2

autotu-
:a s îoo,

VII. Sampdoria — Inter ANULAT
REA BI- 
IA TflA- 

LOTO 
:atA LA

VIII. Torino -- Lazio 1
IX. Brindisi — Avellino 1

X. Palermo — Genoa X
XI. Pescara — Foggia 1

XII. Taranto — Modena X
XIII. Ternana — Brescia X

Fond de cîșliguri ; 655.852 lei.

POLITEHNICA IAȘI

Vizita medicală a fost efec
tuată între 6 și 9 ianuarie. In
tre 10 și 15 ianuarie se va e- 
fectua la Sinaia o perioadă de 
odihnă activă, <irmînd ca, între 
15 și 28 ianuarie, să se, desfă
șoare, la Breaza, o primă pe
rioadă a pregătirilor. Aceasta 
va fi continuată — între 28 ia
nuarie și 5 februarie — la Iași, 
majoritatea antrenamentelor fi
ind programate în pădurea Bu
cium, cel mai înalt punct din 
zona lașului. După 5 februa
rie, antrenamentele vor căpăta 
un tot mai pronunțat caracter 
tehnico-tactic, fără să se negli
jeze pregătirea fizică, metodă 
atit de eficient folosită de alt
fel, de către antrenorii Ilie 
Oană și Leonida Antohi pe 
toată durata turului campiona
tului.

La punctul „jocuri de veri
ficare" figurează — pentru în
treaga perioadă pregătitoare — 
partide cu echipele Carpați Si
naia, F.C. Petrolul Ploiești, Ra
finăria Teleajen, C.S.U. Galați, 
Ceahlăul P. Neamț, o dublă 
partidă (Iași — Bacău) cu 
S. C. Bacău etc. Reiau pregă
tirile, odată cu colegii lor, So- 
fian (absent în ultimele 3 e- 
tape din cauza unei rupturi 
musculare). Mureșan (care a 
suferit de tendinită. lipsind 7 
jocuri din echipă) și Nemțea- 
nu (accidentat în penultima e- 
tapă), care sînt complet refă- 
cuți. Prin urmare, la data star
tului, întregul efectiv ieșean 
este apt de joc.

SPORT CLUB BACAU

Ședința de analiză a evolu
ției in prima jumătate a cam
pionatului se va desfășura 
miercuri 14 ianuarie. Pînă a- 
tunci, întreg lotul de jucători 
urmează a fi supus unui rigu
ros control medical. în continu
are, programul de activitate al 
echipei cuprinde : de la 14 la 
17 ianuarie, readaptarea orga
nismului la efort ; de la 18 ia
nuarie la 1 februarie, instruire 
centralizată la Slănic Moldova; 
de la 2 la 29 februarie, pregă
tire în orașul Bacău prin an
trenamente și jocuri de verifi
care duble cu formații divizio
nare A și B. Echipa contează 
pe același lot de jucători de 
anul trecut. în prezent, Sport 
Club nu acuză nici o dificulta
te, considerînd că dispune de 
condiții necesare unei pregătiri 
corespunzătoare realizării obi
ectivelor de performanță pe 
care și le-a propus.

F. C. CONSTANȚA

Ședință de analiză a compor
tării echipei în turul campio
natului va avea loc în cursul 
zilei de azi. Lotul constănțeni- 
lor s-a reunit încă de sîmbă- 
tă. pentru efectuarea controlu
lui medical și începerea pregă
tirilor. Pînă la 18 ianuarie, an
trenamentele se vor efectua în 
localitate, după care se va ple
ca pentru două săptămîni la 
Sinaia. La 1 februarie, F. C. 
Constanța va susține primul joc 
din acest an, cu F. C. Petrolul, 
la Ploiești. în seria meciurilor 
de verificare dinaintea reluării 
campionatului, ale echipei de 
pe litoral, figurează și cel cu 
formația sovietică Cernomoreț 
Odesa, programat pentru 12 fe
bruarie, la Constanța. La 15 și 
22 februarie, echipa constăn- 
țeană va evolua, de asemenea, 
acasă, avînd ca partenere pe 
Sportul studențesc și. respectiv, 
pe Dinamo București. în pri
vința lotului de jucători este de 
menționat că Peniu va începe 
ceva mai tîrziu decît coechipie
rii săi pregătirile, fiind încă în 
tratament după smulgerea de 
ligamente suferită. Situația ju
cătorilor Popa și Mărculescu, 
scoși din lot încă din toamnă 
pentru motive disciplinare, va 
fi discutată și soluționată în 
ședința de azi.

A.S.A. TG. MUREȘ

Miercuri se va desfășură șe
dința de analiză, care se va 
ocupa în mod special de scă
derea manifestată de echipă pe 
o lungă porțiune a turului. 
Startul pregătirilor se va da la 
15 ianuarie, la Sovata. acolo 
unde — de mulți ani — folba- 

liștii din Tg. Mureș și-au des
fășurat prima parte a antrena
mentelor dinaintea sezonului de 
primăvară. La 1 februarie, în
treg lotul va reveni la Tg. Mu
reș, unde , va continua pregăti
rile pînă la 29 februarie, data 
meciului de „Cupă". Bineînțe
les că întreaga perioadă de pre
gătire va fi punctată de jocuri 
de verificare pentru stabilirea 
nivelului de formă atins și de
finitivarea formației de înce
pere a sezonului.

Mureșan este indisponibil 
încă trei săptămîni (a suferit 
o întindere de ligamente), iar 
Popa, terminînd stagiul mili
tar, nu va mai activa în se
zonul viitor la. A.S.A. Tg. Mu
reș. Antrenorul Tiberiu Bone e 
preocupat de încercarea și >- 
ventuala promovare de tineri 
jucători în perioada pregăti
toare.

F.C.M. REȘIȚA

Ședința de analiză va avea 
loc la 15 ianuarie. întregul ci
clu 'al pregătirilor se va desfă
șura la Reșița. Echipa lui I. 
Reinhardt mizează pe valorifi
carea condițiilor complexe de 
care dispune „acasă".

Pentru retur, F.C.M. Reșița 
speră să dispună de un Bel-

Beldeanu e hotărit să joace 
pentru Reinhardt, dar și pen
tru... Covaci.

deanu în plenitudinea forțelor. 
De altfel, internaționalul a și 
jucat — după o lungă absență 
— in ultimele două jocuri ale 
turului. Continuă să fie indis
ponibil Pușcaș.

F.C. BIHOR

Orădenii au declanșat pregă
tirile printr-un control medical 
atent, desfășurat în zilele de 
8. 9 și 10 ianuarie. Miine are 
lor ședința de analiză a activi
tății, avînd ca principal punct 
raportul prezentat de antreno
rii Robert Cosmoc și Gheorghe 
Staicu. La 16 ianuarie. între
gul lot se va afla la Stîna de 
Vale, unde va rămîne pînă la 
10 februarie, zi în care e per
fectat — la Oradea — un meci 
amical cu valoroasa formație 
poloneză Gornik Zabrze. Din 
programul jocurilor de verifi
care definitivate pînă la prima 
apariție oficială a sezonului (29 
februarie — etapa de cupă) no
tăm intilnirea de la 25 februa
rie, de la Oradea, cu Dinamo 
București.

Dintre jucătorii accidentați, 
Kun II e refăcut și va parti
cipa, de la început, la progra
mul pregătirilor. Conducerea 
tehnică intenționează să coop
teze în lotul prim și să anga
jeze în antrenamentele aces
tuia un grup de jucători do la 
lotul de tineret-speranțe : Siși- 
că, Fărcaș> Maghiar, Gaspar. 
Erdely. Bolojan. La capitolul 
„noutăți organizatorice" avem 
vești bune de la Oradea : este 
pe nunctul de a fi terminat un 
al doilea teren gazonat pentru 
antrenament, precum și o in
stalație simplă de nocturnă la 
terenul de zgură (destinată. în 
special, pregătirii copiilor și 
juniorilor).

RAPID

Echipa din Ciulești și-a ana
lizat comportarea din sezonul 
de toamnă în cadrul unei șe
dințe care a avut loc la 11 de
cembrie. Ulterior, feroviarii au 
efectuat — după cum se știe — 
un turneu în Italia. Afiați acum 
în vacanță, ei își vor relua 
pregătirile la 15 ianuarie. O zi 
mai tîrziu, vor pleca Ia Căciu- 
lata, unde vor rămîne pînă la 
5 februarie. în privința jocuri
lor de verificare nu este încă 
nimic perfectat. Antrenorul Ion 
Motroc va promova în lotul 
primei echipe. încă din aceas
tă perioadă de pregătire, cîțiva 
tineri jucători, printre care pe 
portarii Ghiuler (17 ani. 1.80 m, 
74 kg.) și Cruce (1,81 m, 73 kg.) 
fundașul Popa și fundașul cen
tral Costea (ambii sub 18 ani), 
cu toții proveniți din pepiniera 
giuleșteană. Jucătorul Florin 
Marin a anunțat conducerea 
clubului că nu se va mai pre
zenta la pregătiri, manifestîn- 
du-și intenția de a activa în 
viitor la altă echipă. Rapidiștii 
doresc să pună la punct tere
nul de joc din Czîulești pentru 
a putea susține aici unele din
tre partidele returului. în a- 
ceastă situație, ei resimt însă 
lipsa unui teren corespunzător 
pentru antrenamente, proble
mă care reclamă o urgentă re
zolvare.

POLITEHNICA TIMIȘOARA

Data ședinței de analiză : 12 
ianuarie. Pregătirile se vor des- 
fi’/ura după cum urmează : în
tre 10 și 18 ianuarie, la Timi
șoara; între 19 ianuarie și 3 
februarie ele vor continua la 
Păltiniș ; între 4 și 22 februa
rie, echipa va susține o suită 
de 10 jocuri de verificare. Mo
mentul de vîrf : 15 februarie, 
cind Politehnica va juca la Ti
mișoara cu echipa poloneză 
Gornik Zabrze.

Noutăți în lot ? Belanov, de 
la U.M.T. Se contează pe rein
trarea Iui Cringașu. Lața con
tinuă să fie indisponibil, în 
urma hepatitei de care a sufe
rit.

„Nu avem dificultăți deose
bite" ■— declară antrenorul 
principal Petrică Kădulcscu. în 
zilele de 7, 8 și 9 ianuarie Po
litehnica Timișoara a făcut o 
excursie în grup, la Budapesta.

F.C. ARGEȘ

Piteștenii au ținut vinerea 
trecută ședința de analiză, în 
care s-au discutat foarte multe 
lucruri, mai ales despre ceea 
ce trebuie să se realizeze în 
sezonul de primăvară. începînd 
de azi și pină miercuri, între
gul lot urmează să efectueze 
vizita medicală, după care „ca
ravana piteșteană" va pleca Ia 
Herculane pentru un stagiu de 
pregătire care va dura pînă la 
28 ianuarie. F. C. Argeș se va 
reîntoarce în localitate la 29 
ianuarie,- pentru a parcurge 
alte două etape distincte de 
instruire : prima (29 ianuarie — 
7 februarie) cu accent pe pre
gătirea fizică specifică și teh- 
nico-tactică, iar a doua (8—23 
februarie) va urmări creșterea 
capacității de joc, consolidarea 
formei sportive, definitivarea 
formulei de echipă, stabilirea 
tacticii de joc, omogenizarea, 
trecerea testelor obligatorii. 
Nici o noutate in lot. Jucătorul 
Mustățea, accidentat în etapa

TRAGEREA LA SORȚI A „16“-IMIL0R „CUPEI ROMÂNIEI14
în cursul acestei săptămîni 

va avea loc la sediul F.R.F. 
tragerea la sorți a „16-imilor“ 
Cupei României, programate la 
29 februarie. Pentru această fază 
a competiției sînt calificate di
rect cele 18 divizionare A, ală
turi de următoarele echipe din 
eșaloanele inferioare, calificate 
în urma desfășurării fazelor de 
pină acum ale competiției : 
A. S. Cîmpulung Moldovenesc, 
Lelea Bacău, Energia Orașul 
Gh. Gheorghiu-Dej, F.C.M. Ga
lați, F.C. Șoimii Sibiu Tracto
rul Brașov, Progresul București, 
Metalul Drobeia-Turnu Severin, 
Dicrna Orșova, Gloria Buzău, 
F.C. Baia Mare (echipe de Di
vizie B sau C), precum și Da

Dobrin speră să contribuie la 
calificarea olimpică a echipei 
noastre și să fie prezent le 
Montreal.
din 7 decembrie,,. s-a refăcut 
complet și este apt de a se 
alinia la startul pregătirilor.

UNIVERSITATEA CRAIOVÂ

. Craiovenii și-au discutat sîm- 
Dătă comportarea in turul cam
pionatului, prilej al unei ana
lize minuțioase care a scos în 
evidență carențele de tot felul. 
Miine (cind și ultimul compo
nent al lotului va fi supus 
unui strict control medical) e- 
levii lui Constantin Cernăianu 
se vor deplasa la Herculane, 
unde vor rămine pînă în ziua 
de 25 ianuarie. Pregătirile lo
tului vor fi continuate la Cra
iova, pînă la 28 februarie, an
trenamentele specifice, de acu
mulări, fiind îmbinate, de astă 
dată, cu jocuri de verificare.

O singură noutate în lotul 
Universității Craiova : Dașcu... 
fostul ei jucător, împrumutat 
temporar la Electroputere. Con
ducerea tehnică a formației 
craiovene își canalizează, în a- 
ceastă perioadă, eforturile și în 
direcția reinstaurării unui cli
mat sănătos de muncă, cu par
ticiparea activă a tuturor com- 
ponenților lotului.

JIUL i

Ședința de analiză a avut loc 
la 12 decembrie 1975. între 12 
și 14 ianuarie este programată 
vizita medicală ;. între 15 și 18 
ianuarie se vor desfășura an
trenamente de readaptare la e- 
fort, la Petroșani. Următoarea 
perioadă prevede ședințe de 
pregătire la Herculane (între 19 
ianuarie și 1 februarie), iar în
tre 2 și 26 februarie continuarea 
antrenamentelor la Petroșani, 
în a doua jumătate a perioadei 
pregătitoare vor fi susținute și 
primele jocuri de verificare, în 
compania unor formații de A» 
B și C.

în lot nu apar indisponibili
tăți șl nici reintrări, neexistînd 
accidentări la sfîrșltul campio
natului. Se intenționează noi 
promovări de elemente tinere. 
Antrenorul Ion Ionescu este 
preocupat — ca principale o- 
biective ale muncii dinaintea 
sezonului — de definitivarea 
procesului de disciplinare tac
tică în cadrul unei concepții e- 
ficiente de joc.

cia Pitești, T.I.L. Orășlie și Mi
nerul Turț, toate din campiona
tul județean.

Partidele se vor desfășura pe 
terenurile echipelor de catego
rie inferioară. în situația în 
care cele două formații sînt 
de aceeași categorie competițio- 
nală, gazdă va fi formația al 
cărui nume a fost scos primul 
din urnă. în caz de egalitate 
după 90 de minute, se vor des
fășura prelungiri (2 reprize a 
15 minute). în eventualitatea că 
egalitatea se menține și după 
120 de minute de întrecere, se 
vor executa lovituri de la 11 m 
pînă la desemnarea formației 
învingătoare.



TREI NOI RECORDURI 
MONDIALE LA ATLETISM

PARIS. — Cunoscutul atlet 
belgian Emile Puttemans a 
realizat sîmbătă, la Pantin. 
lingă Paris. un nou record 
mondial de sală la 5 OOO m. cu 
13:20.8 (vechiul record era de 
13:24.6). In cursul aceluiași 
concurs, la 3 mile, Puttemans 
a trecut tn 12:54.6 timp care 
constituie, de asemenea. un 
nou record mondial.

NEW YORK. — în con
cursul desfășurat în College 
Park, prima reuniune „indoor" 
a sezonului, atletul american 
Dan Ripley a stabilit cea _ mai 
bună performantă mondială pe 
teren acoperit în proba de să
ritură cu prăjina, cu rezultatul 
de 5,52 m. Vechiul record al 
probei era de 5.51 m și apar
ținea tot lui Ripley. Demnă 
de remarcat este și perfor
manta celui de al doilea cla
sat, polonezul Wojcieh Buci- 
arski, care a trecut peste șta
cheta ridicată la 5,35 m.

în ziua a doua a concursu
lui, sprinterul american Hous-

LOTUL DE HOCHEI AL UNGARIEI
PENTRU MECIURILE DE LA BUCUREȘTI

BUDAPESTA (Agcrprcs). — 
Federația maghiară de hochei 
pe gheață a alcătuit lotul care 
va face deplasarea la Bucu
rești unde, în zilele de 17 și 
18 ianuarie, echipa^ Ungariei 
va susține o dublă întilnire 
amicală cu selecționata Româ
niei.

Din lot fac parte, printre 
alții următorii jucători : Ba
logh, Kovacs (portari) , Far- 
kaș, Nemeth, Kiss (apărători), 
Balint, Menyhardt. Peck, D. 
Buzâs, G. Buzăs, Foldvary, Fo- 
dor și Keresztely (atacanți).

în aceleași zile, la Budapesta

PE SCURT
BASCHET • In turneul masculin 

de la Varșovia, într-un meci con- 
tînd pentru locurile 5—8, echipa 
orașului București a Învins cu 
89—84 (41—41) selecționata orașului 
Helsinki • In prima zi a turneu
lui masculin de la Szekesfehervâr 
(Ungaria) : Inter Bratislava — 
Pecs 108—80; pogon Szczecin (Po
lonia) — A.B.C. Viena 84—75.

BOX • La Dublin : Irlanda — 
Suedia 7—4 • La cat. grea ame
ricanul Ken Norton și-a făcut re
intrarea în orașul Las Vegas, unde 
l-a învins prin k.o. în repriza a 
V-a pe argentineanul Pedro Lo
vell.

HANDBAL • Turneul masculin, 
desfășurat în Suedia, s-a înche
iat la Stockholm cu victoria re
prezentativei U.R.S.S., care a în
trecut în finală cu 21—19 (11—10) 
formația R. D. Germane. Alte re
zultate: pentru locurile 3—4: Polo
nia — Suedia 25—24 (după prelun
giri) ; pentru locurile 5—6: R. F. 
Germania — Danemarca 16—14 
0-7).

NATAȚIE • La Pointe Claire (în 
apropiere de Montreal) au înce
put întrecerile unui mare concurs 
de înot. Recordmana mondială 
Ulrike Tauber (R. D. Germană) a 
cîștigat cursa feminină de 200 m 
mixt, întrecînd-o pe canadiana 
Becky Smith — ambele înotătoare 
realizînd 2:23,10. Ele au fost ur
mate de Kornella Ender (R.D.G.)
— 2:24,22. La 100 m spate, a cîști
gat Brigitta Trelber (R.D.G.) —
1:05,33, urmată de Kornelia Ender
— 1:05,98 și canadiana Nancy Ga-
rapick — 1:06,83. Australianul
Stephen Badger a ocupat primul 
loc la 400 m liber, cu 4:05,42, iar 
americanul Will Artley a ocupat 
primul loc în proba de 100 m 
spate, cu 1:00,34

ȘAH • După 11 runde în turneul 
de la Hastings (Anglia) pe primul 
loc se află la egalitate Uhlmann 
(R.D.G.) și Hort (Cehoslovacia), cu 
cite 7*/2 p. Urmează in clasament 
Brosntein (U.R.S.S.) — 6>/a P (1), 
Korcinoi (U.R.S.S.) — 6*/2 (1) p, 
Miles (Anglia) —op etc. In ulti
mele două runde, Uhlmann a re
mizat cu Sigurjonsson șl cu Hort.

TENIS DE MASA • La Brighton 
au luat sfîrșlt campionatele in
ternaționale ale Angliei. La sim
plu, suedezul S. Bengtsson l-a în
vins CU 14—21, 21—19, 21—13. 13—21, 
21—16 pe iugoslavul A. Stipancici. 
La feminin, a terminat învingă
toare J. Hammersley (Anglia) care 
în finală a dispus cu 21—13. 21—10. 
21—13 de suedeza A. Hellman. 
Proba de dublu feminin a fost cîș- 
tigată de perechea cehoslovacă 
Uhlikova — Silhanova învingă
toare cu 3—2 în finala susținută 
cu cuplul englez Kinght — Rogers. 
In semifinale la dublu masculin : 
Douglas, Neale (Anglia) — Jurici, 
Kalinici (Iugoslavia) 3—0; Kasano- 
vici, Stipancici (Iugoslavia) — Pers
son. Lagerfeld (Suedia) 3—0.

VOLEI • Echipa feminină Stea
ua Roșie Belgrad s-a calificat pen
tru sferturile de finală ale „Cu
pei campionilor europeni". în me
ciul disputat la Belgrad, voleiba
listele iugoslave au învins cu sco
rul de 3—1 echipa Hapoel din Tel 
Aviv.

Ion Mc Tear a parcurs 69 
yarzi in 5.9 s. iar irlandezul 
Eamon Coghian a terminat 
cursa de o milă în 3:59,7. în 
proba masculină de aruncarea 
greutății s-a înregistrat o sur
priză : englezul Geoff Capes 
(19,99 m) l-a învins pe cunos
cutul atlet american Al Feuer
bach (19.21 m). Alte rezultate : 
MASCULIN : 880 y — Rick
Wohlhuter 1:50,1; 500 y: Fred 
Newhouse 55,5 ; 2 mile: Marty 
Liquori 8:34,4; înălțime: Glen 
Iron 2,18 m. 2. Dwight Stones 
2.13: FEMININ : 60 y : Andrea 
Lynch 6.6 s; 880 y : Robin 
Campbell 2:09,6; 1 milă: Fran- 
cie Larrieu 4:35.6.

MOSCOVA. — Un grup de 
atleți sovietici vor lua parte 
la cîteva concursuri în Statele 
Unite, la Los Angeles. San 
Francisco. Philadelphia și la 
New York. Din acest lot fac 
parte : Borzov, Korneliuk, Ar- 
zanov, Isakov, Ludmila Mas
lakova, Nadejda Oskolok.

se vor desfășura două jocuri 
între reprezentativele de ju
niori ale României și Ungariei.

SCHI

■ Concursul internațional de 
biatlon de la Inzell a început 
cu disputarea probei de 20 km 
fond, în care victoria a re
venit schiorului italian Willie 
Bertin, cu timpul de lh 11:48,3 
(un minut penalizare). Pe 
locurile următoare s-au clasat 
compatriotul său Giuliano Spil
ler — lh 11:48,7 (două minute 
penalizare) și sportivul sovie
tic Vladimir Nikolaiev — lh 
12:13,3 (patru minute penali
zare).

■ Proba de coborîre băr
bați de la Wengen, contînd 
pentru „Cupa Mondială", a re
venit austriacului Franz Klam
mer, iar slalomul special suede
zului Ingmar Stenmark. în cla
samentul „Cupei Mondiale", con
duce Piero Gros (Italia) cu 120 
puncte, urmat de Slenmark 
(Suedia) și Klammer (Austria) 
cu cite 106 p.

■ „Cupa Europei" la schi 
a programat la Szczyrk (Polo
nia) o probă feminină de cobo
rîre, în care victoria a reve
nit sportivei austriece G a b i 
Hauser. Pe locurile următoare 
s-au situat Brigitte Briand (El
veția) și Andrea Totschnig 
(Austria). în urma acestor re
zultate, în clasamentul general 
al „Cupei Europei" conduce 
Gabi Hauser, cu 36 p.

H Concursul internațional 
de sărituri cu schiurile de la 
Sapporo a fost dominat de spor
tivii din Austria, care au ocu
pat primele trei locuri în cla
sament. Victoria a revenit lui 
Alois Lirburger cu 255 p (să
riturile sale au măsurat 108 și 
respectiv 112 m).

FS Proba de sărituri din 
cadrul combinatei nordice de 
la Le Brassus (Elveția) a fost 
dominată de schiorii polonezi, 
clasați pe primele trei locuri. 
A cîștigat Stanislaw Kawulok 
218.5 p, urmat de Ștefan Hula 
— 217,9 p și Jan Legierski —
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mondîafâ-slalom uriaș m), la Adel- 
(Elveția) și slalom (f), Iq Les Diabfe-

Cupa 
boden 
rets (Elveția).
Criteriul juniorilor — probe alpine, la Spin- 
dleruv Mlyn (Cehoslovacia).
Concurs cu probe alpine șî de fond, la In
nsbruck
Preliminariile C.E. (gr. 4), la Montana-Crans 
(Eiveția)
Campionatele internaționale ale Scandina
vici, la Copenhaga ; campionatul european 
pe echipe ; circuitul W.C.T. la Indianapolis 
(S.U.A.); turneul „Safari", la Nairobi (Kenya) 
Concurs de fond (seniori și juniori), la Bo 
hinj (Iugoslavia).
C.E., la Geneva

Cupa mondîalâ-slalom șî slalom uriaș (f), la 
Les Gets (Franța)
Raliul Monte Carlo
„Turneul celor 5 națiuni": Anglia — Țara Ga
lilor, la Londra (Twickenham).
Cupa mondialâ-coborîre, slalom uriaș (m), la 
Morzine — Avoriaz (Franța) și slalom și sla 
lom uriaș (f), la Berchtesgaden (R.F.G.).
C.E, — 2 persoane, la St. Moritz (Elveția) 
C.M. de juniori, la Madonna di Campiglio 
(italia)
Ungaria — România (juniori), la Budapesta

fi LUAT SFÎRȘIT TURNEUL INTERNATIONAL
DE VOLEI DE LA SOFIA

SOFIA, 11 (prin telefon, de 
la corespondentul nostru). Sîm
bătă, în penultima zi a turne
elor de volei dotate cu „Tro
feul Sofia", echipele României 
au avut din nou o comportare 
nesatisfăcătoare. După un în
ceput bun. în meciul cu forma
ția R.D.G.. cea mai tînără din
tre participante. voleibalistele 
românce au cîștigat primele 
două seturi, dar apoi au evo
luat fără concentrarea necesară, 
manifestînd lipsurile semnalate 
și în partidele anterioare. Nu
meroasele greșeli comise la fi
leu și în linia a doua au dus 
la pierderea întîlnirii. Scor 3—2 
(—8. —8. 8. 13, 10) pentru echi
pa R.D. Germane.

Sub posibilități au jucat sîm
bătă și juniorii români în ul
tima lor partidă, cu echipa 
Ungariei. în general, meciul a 
fost frumos, spectaculos și des
tul de echilibrat. Primul set a 
fost cîștigat de români. însă în 
următoarele trei juniorii ma
ghiari s-au arătat mai stăpîni 
pe situație, adjudecîndu-și me
ciul cu 3—1 (—11, 13, 11. 10).

Duminică a evoluat numai 
echipa de fete a României, care 
a întîlnit selecționata Poloniei.

Clasată pe locul secund in coborirea de la Meiringen (Elve
ția), austriaca Irmgard Lukasser se anunță una din principalele 
favorite ale primelor locuri in „Cupa Mondială" și la Jocurile 
Olimpice.

Foto : AGERPRES — KEYSTONE

206,4 p. Cursa de 15 km fond 
a revenit campionului mondial, 
norvegianu.*®4yrmo, în 42:36,8.

® Proba masculină de sla
lom uriaș de la Sella Nevea 
(Italia) în cadrul ,,Cupei Eu
ropei" a fost cîștigată de el
vețianul Engelhard Pargaelzi.

HOCHEI

H în continuarea turneului 
pe care-1 întreprinde în S.U.A., 
echipa T.S.K.A. Moscova a ju
cat la Boston cu formația clu
bului „Boston Bruins". Hoche- 
iștii sovietici au terminat în
vingători cu scorul de 5—2 (0—0, 
3—2, 2—0), prin golurile în
scrise de Harlamov (2), Mal- 
țev, Țîgankov și Aleksandrov. 
Punctele gazdelor au fost mar
cate de Forbes și Ratelle.

Ca și în partidele precedente, 
româncele au dat satisfacție 
doar în prima parte a întîlnirii. 
în rest evoluînd inconstant și 
fără forța necesară obținerii 
victoriei. Au cîștigat, deci, vo
leibalistele poloneze cu 3—1 
(—17. 11, 10. 7). în urma insuc
cesului de duminică, echipa fe
minină a României a terminat 
turneul pe ultimul loc. fără să 
fi repurtat vreo victorie.

TOMA HRISTOV

ACTUALITATEA LA TENIS
— TURNEUL DE LA MON

TEREY a fost cîștigat de Ed
die Dlbbs care în finală l-a 
învins pe Harold Solomon cu 
7—6, 6—2. Finala probei de 
dublu a revenit cuplului Ra
mirez — Gottfried, care a în
trecut perechea Case — Mas
ters cu 6—2. 4—6. 6—3.

— ÎN „CUPA DAVIS", la 
Hobart, echipa Australiei a 
încheiat fără se cedeze nici un 
punct confruntarea sa cu for
mația Indoneziei. în ultimul 
meci de simplu Tony Roche

OLIMPICII FRANCEZI 
IN MAU

Recent, echipa olimpică de 
fotbal a Franței a susținut 
două meciuri amicale la Ba
mako. în compania reprezen
tativei statului Mali.

Prunul joc a revenit echipei 
franceze cu 3—1 (2—1), prin 
golurile marcate de Rouyer 
(min. 25 și 75) și Vesir (min. 
17). Cel de al doilea meci s-a 
încheiat la egalitate : 1—1. 
Punctul formației franceze a 
fost marcat de Fottier (min. 
20) din penalty.

CAMPIONATE

ANGLIA. — (etapa a 25-a). 
Manchester United — Queen's 
Park 2—I : Leeds — Stoke
2— 0; Liverpool — Ipswich
3— 3; Tottenham — Derby 
County 3—2; Newcastle — E- 
verton 5—0; West Ham Uni
ted — Leicester 1—1. în clasa
ment. pe primul loc se află 
Manchester United, cu 35 p, 
urmată de Leeds — 34 p și 
Liverpool — 34 p.

ITALIA. Etapa a 12-a a con
semnat din nou numeroase sur
prize și scoruri strînse. Echi
pele torineze au obținut victo
rii prețioase și se mențin în 
fruntea clasamentului. Juventus 
— lider în clasament — a cîș
tigat cu 1—0 la Roma, iar To-

3 a disnus, pe teren propriu, 
cu 2—1, de cealaltă formație 
din capita'll Ttaliei. Lazio. Pe
rugia a obținut două puncte 
prețioase, în deplasare, la 
Ascoli, cîștigînd cu 2—1. Tre
buie, de asemenea, consem-

„CUPA NAȚIUNILOR* 
LA BOB-4

Pe pista olimpică de bob și 
săniuțe de la Innsbruck-Igls 
s-au disputat primele două 
manșe ale echipajelor de 4 
persoane din cadrul „Cupei 
națiunilor". Cei mai buni timpi 
au fost realizați de : R. F. 
Germania II (Heibl, Morant, 
Radant, Ohlwaefter) 2:46.75. 
Austria II (pilot Delle Karth) 
2:47,05 și R. D Germană I 
(Nehmer) 2:47.18. Echipajele 
românești nu figurează prin
tre primele 7 clasate.

I-a învins pe Justejo Parik cu 
6—3. 6—2, 6—2.

— LA HELSINKI, ÎN „CU
PA EUROPEI" : Finlanda — 
Olanda 2—1.

— REZULTATE DIN TUR
NEUL DE LA COLUMBUS, 
sferturi : Ashe — Metreveli
6— 2. -6—1. Dent — Stockton
3— 6. 6—4, 6—2; semifinale :
Ashe — Dent 6—2, 7—5. Pat
tison — Drysdale 6—3, 6—4.

— SEMIFINALE. LA AUCK
LAND, masculin : Onny Parun 
— Ray Moore 6—3, 7—5,
4— 6, 7—6, Brian Fairlie — Ray 
Ruffels 5—7. 7—6, 6—4, 6—1; 
feminin : Helga Masthoff — 
Kathy Harter 4—6. 6—2, 6—0, 
Sue Barker — Heidi Wester- 
lehren 4—6. 6—1, 6—3.

— LA AUSTIN, în finala de 
simplu femei : Chris Evert — 
Billie Jean King 4—6, 6—3,
7— 6.

ECHIPA DE RUGBY A FRANȚEI 
A DEBUTAT VICTORIOASĂ 

ÎN TURNEUL CELOR 5 NAȚIUNI
Noua ediție a Turneului ce

lor 5 națiuni, la rugby, a fost 
inaugurată sîmbătă la Edin
burgh, unde s-au întîlnit echi
pele naționale ale Scoției și 
Franței. Jucînd excelent, în 
fața a peste 70 000 de specta
tori, rugbyștii francezi au fur
nizat o mare surpriză, cîștigînd 
cu 13—6 (7—3) și administrînd 
gazdelor prima lor infrîngere 
pe teren propriu din ultimii 
trei ani! De subliniat că fran
cezii au aliniat — cu o singură 
excepție — aceeași echipă care 
a întîlnit și învins XV-le Româ
niei, anul trecut, la Bordeaux.

★
La Lille, în C.E., Franța — 

Olanda 71—6.

nată prima victorie repurtată 
de Cagliari în actualul campio
nat: 1—0 cu Como, penultima 
clasată, dar cu toate acestea 
echipa lui Riva rămîne pe ul
timul loc în clasament. Cele
lalte rezultate: Cesena — Fio- 
renlina 1—1, Milan — Verona. 
1—0, Napoli — Bologna 2—2.

în clasament, după 12 etape, 
conduce Juventus cu 20 p, ur
mată de Torino 19 p, Milan, 
Napoli, Bologna și Cesena cu 
cite 15 p.

DE PRETUTINDENI

LA NANTES meciul amical 
dintre echipa locală F.C. Nan
tes și formația austriacă Aus
tria din Viena s-a încheiat cu 
victoria gazdelor 3—1 (3—I).

CUNOSCUTUL fotbalist bra
zilian Jairzinho (33 de ani) a 
semnat un contract ca jucător 
la echipa „Cruzeiro" din Belo 
Horizonte. Fostul jucător al e- 
chipei Botafogo și al formației 
franceze „Olimpique" din Mar
silia a renunțat în felul acesta 
de a evolua într-o echipă din 
S.U.A.

CELEBRUL jucător englez 
Bobby Charlton (38 de ani) a 
fost numit antrenor al echipei 
Preston North End, după ce a 
semnat recent un contract ca 
jucător cu echipa „Wateford" 
din Irlanda.

FEDERAȚIA argentiniană de 
specialitate a revenit asupra 
deciziei de a nu mai înscrie 
echipa la turneul preolimpic 
de fotbal. Forul argentinian a 
anunțat că la turneul preolim
pic din Brazilia va trimite o 
formație alcătuită din juniori.
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