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în Divizia A la handbal masculin

MECIURI DE BUNA FACTURA TEHNICA
Rezultate* tehnice (etapa a 16-a), 

consumată ieri: Steaua — C.S.M. 
Borzețti 30—21 (17—10), Dinamo
București — Universitatea Bucu
rești 30—14 (14—-B), Dinamo Bra
șov — C.S.U. Galați 24—17 
(13—10), H. C. Minaur Baia Mare 
— Universitatea Cluj-Napoca 22—19 
(11—10), Politehnica Timișoara — 
Știința Bacău 25—28 (9—15). Pe
trolul Teleajen — A.S.A. Tg. Mu
reș 22—15 (10—7).

Cu această etapă turneul de la 
Ploiești s-a încheiat. Următorul 
turneu al campionatului mascdlîn 
între 18 și 20 ianuarie, în noua 
sală de sport de la Baia Mare.

PLOIEȘTI, 12 (prin telefon). 
Partidele celei de a 16-a 
tape din cadrul campionatului 
masculin de handbal, Divizia 
A, consumate luni după amiază 
în sala Victoria din localitate 
au adus așteptatul reviriment 
în evoluția fruntașelor handba
lului nostru masculin. Aproape 
toate partidele au reușit să cap
teze atenția publicului, prezent 
și de această dată in 
mure in tribune.

iată scurte însemnări 
•f ' jocuri :

31'EAUA — C.S.M.
ZEȘTI 30—21. Deschiderea 
prilejuit o confruntare fru
moasă și interesantă, in po
fida diferenței evidente de va
loare existente între cele două 
formații. Jucătorii din Bor- 
zești au intrat pe teren de
ciși să ofere campionilor o re
plică dîrză. Și e: au reușit a- 
cest lucru, evidențiindu-se mai 
ales in primele minute, cînd 
au și condus (2—1, 3—2. 4—2). 
Apoi, însă. Kicsid, Tudosie, 
Drăgăniță și colegii lor s-au 
desprins și au sprintat spre o 
aitâ victorie, trecută în contul 
lor. Principalii realizatori : Dză- 
găniță 8, Tudosie 7, Voim 5 — 
Steaua. G. Berbecaru 6, Bias 4 
— C S M. Borzești.

D7” IAMO BUCUREȘTI — „U“ 
BUCUREȘTI 30—11. Ca și in 
partidă precedentă, incenct-’l a

e-

număr

de la

BOR-
a

„Turul României**

„Cupa națunilor" a fost cucerită de

România pe locul 6

PISTEI

echipa Austriei.

Deacu (Știința Bacău) aflat în poziție bună pe semicerc, trage 
și înscrie in meciul cu A.S.A. Tg. Mureș. Foto : S. BÂKCSY

aparținut out-siderilor. adică 
studenților. „7“-le extrem de 
tînăr pe care l-a trimis in te
ren antrenorul E. Trofin a adus 
pe tabela de marcaj în min. 
10 un scor puțin scontat : 5—2 
pentru Universitatea. Elanul 
studenților avea însă să se 
stingă brusc, atunci eind siste
mul defensiv ăl echipei Dinamo 
s-a sincronizat bine. Conse
cința ? Patru intercepții deci
sive, urmate de tot atitea con
traatacuri și situația s-a schim
bat radical : de la 2—5 scorul 
a devenit 6—5 (min. 13) și apoi 
10—5 (min. 19) pentru Dinamo ! 
Cele mai multe goluri': Licu 
14 (!), Tasc 5 — Dinamo. Durau 
5 - .,U“.

DINAMO BRAȘOV 
GALAȚI 
disputată, 
tat două 
piate. La 
favorabil

c.s.u.
21—17. O partidă 

în care s-au înfrun- 
echipe d? forțe apro- 
început scorul a fost 
gălătenilor, care prin

Hoția ALEXANDRESCU

{continuare în rog. 2—3)

I

La federația de specialitate 
a țării noastre au sosit majori
tatea confirmărilor de partici
pare la Campionatul european 
de tineret pentru bob 2 persoa
ne, care se va desfășura la 
sfîrșitul săptămînii viitoare, pe 
noua pistă betonată din Si
naia. Pînă acum au anunțat 
că vor veni la Sinaia cu cîte 
trei echipaje federațiile din 
Anglia, Elveția, R. F. Germa
nia, Italia, cu două echipaje 
cea din Belgia și cu un echipaj 
cea din R. D. Germană. Mai 
sînt așteptate confirmări din 
Austria, Cehoslovacia, Franța și 
Spania. România va prezenta 
trei echipaje.

Primul oaspete la campiona
tul european de bob-tineret va 
fi ing. Christian Aste (Austria), 
delegatul F.I.B.T. pentru omo
logarea pîrtiei sinăiene. Concu- 
renții vor veni în ziua de 18 
ianuarie (cînd se va proceda și 
la omologarea pîrtiei care va 
fi folosită pentru bob și să
niuțe), urmînd ca a doua zi să 
efectueze primele coborîri din 
antrenamentul oficial care va 
dura pînă joi 22 ianuarie.

Programul competiției preve
de vineri zi de odihnă, , iar sîm- 
bătă (între orele 18 și 20,30) și 
duminică (intre orele 9 și 11,30) 
disputarea celor patru manșe 
ale campionatului european.

Cit privește lucrările de în-

a pistei, ele sînt înghețare 
plină desfășurare și datorită ac
tivității neobosite care se du
ce și condițiilor atmosferice fa
vorabile pîrtia va fi dată în 
folosință în timp util.

Contactul cu virajele și lini
ile drepte betonate este aștep
tat cu justificat interes de bo- 
berii români care deocamdată 
se antrenează pentru dezvolta
rea vitezei de start. De mîine 
vor intra în pregătire pentru 
C.E. și împingătorii care au al
cătuit boburile de 4 persoane 
participante la „Cupa națiuni
lor", concurs desfășurat pe 
pîrtia olimpică de la Inns- 
bruck-Igls. . Aici, timpul nefa
vorabil (ploaia) a determinat pe 
organizatori, să alcătuiască cla
samentul final după disputarea 
a numai 3 manșe. Primele 
locuri au fost ocupate în ordi
ne de R. F. Germania II, Aus
tria II și R. D. Germană I. 
Fiecare țară a avut dreptul să 
prezinte cite trei echipaje.

Trofeul pus în joc, „Cupa 
națiunilor", a fost cucerit de 
echipa Austriei, care a totali
zat 73 p. Pe locurile următoare 
s-au clasat R. F. Germania 
67 p, Elveția 48 p, R. D. Ger
mană 43 p, Italia 28 p, Româ
nia 24 p (a luat parte numai 
la cursele de bob-4). Lă în
treceri au participat 27 de e- 
chipaje reprezentind 11 țări.

Ieri, la centrul de medicină sportivă ,,23 August"

21 DE JUCĂTOR! DIN LOTUL REPREZENTATIV
FATA TESTULUI DE SĂNĂTATE

în file de reporter

TINEREȚEA
SPORTULUI SLATINEAN

® Sport în zorii vieții, 
pensionarilor" • Atleții

sport 
refuză

C 0 treime din populația stabilă 
e nelipsită de la fotbal • Cazanul

Trandafir
O sală de sport. Printre spec

tatori, un bărbat de vreo 35 
de ani. 12 băieți și fete dan
sează in ritmul mingilor de ce
luloid, la capetele meselor de 
te

— De ce sînteți. Ion Olaru. 
ai .'im ?

sudor la I.P.A. Și-a adus 
co . pe Camelia și pe Ștefan, 
„la ping-pong", la Traian An- 
cu ’ antrenorul.

— Am idee ce înseamnă 
st șs.' chiar si aici, intr-un oraș 
ml'. mai liniștit. Se vede de 
pe acum că ritmurile vieții se 
ac? ’trează. Vreau ca cei doi 
copii ai mei să crească sănătoși 
S. C ’ c "ortul să le fie un aliat 
în

— Dacă e așa. de ce dv. sîn- 
te . ' m'orăcat ?

— <"Ja asta e singura din 
or; ș si este supraaglomerată. 
B"ze sportive in aer liber au 
și "'•-ți.'e. și întreprinderile, si 
orEu sînt. insă, prea bă- 
trin să fac sport afară.

— ' 1 35 de ani ? ?
'"‘"ozionalul interlocutor ne 

pusese, deja, la îndemînă pri

a orașului 
inginerului

mele elemente ale reportajului 
la Slatina....

★
Le adăugăm alte două fapte, 

simbolice prin virstele — de 
început al vieții și de apus al 
ei — ale celor implicați. Pe o 
stradă înclinată a orașului 
vechi, vreo 50 de oameni tre- 
cuți de 60 de ani joacă șah și 
tenis de masă la Clubul pen
sionarilor. iar la C.J.E.F.S. Olt 
și la Inspectoratul școlar se 
elaborează programe șapirogra- 
fiate cu exerciții specifice pen
tru preșcolarii din toate grădi
nițele. și practicate timp de 
360 de minute săptăminal. In 
privința adolescentei, și matu
rității, reporterul evocă suita 
unor imagini văzute timp de 
dppă zile,..

...în drum spre stadionul ora
șului ne gindeam la cuvintele 
primarului Radu Barbu. om 
pentru care „posibilitățile de a 
face sport ale concetățenilor

Radu TIMOFTE

(Continuare in pag. 2—3)

Centrul de medicină sportivă 
„23 August" din Capitală a cu
noscut ieri dimineață o anima
ție deosebită. Sub supraveghe
rea directă a medicilor Dumi
tru Tomsscu și Florin Brăiilă, 
care iși desfășoară activitatea 
pe lingă lotul A și, respectiv, 
de tineret, prima grupă de 21 
de jucători, care fac parte din 
lotul lărgit al echipelor repre
zentative au 
pe la toate 
sub atentul 
medici de specialitate, au fost 
supuși unei complexe investi
gații. Aceasta, în scopul deter
minării stării de sănătate și 
verificării capacității de efort 
acum, cu numai trei zile îna
intea startului pregătirilor se
zonului de primăvară.

Rind pe rînd. Răducanu, Mo
rarj, Ionii Ștefan, Aaghelim, 
Dumitru,' Sătmăreaiîu II, G. 
Sandu, Lucață, Mateescu, Do- 
brău, D. Georgescu, M. Sandu, 
Cheran, Dinu, Grigoraș și cei
lalți au făcut mai întii toate 
probele de laborator și cardio
vasculare, după care le-au fost 
înregistrate datele antropome- 
trice. In continuare, au trecut 
pe la 
pedie și traumatologie, interne, 
O.R.L., 
matologie

trecut, pe rînd, 
cabinetele unde, 
control al unor

cabinetele de orto-

neuropsihiatrie, sto- 
etc. Odată încheiat

Portarul rapidist Ioniță, unul dintre tinerii componenfi ai lotului 
reprezentativ, în timp ce i se determină forța in brațe, cu ajutorul 
extensorului gradat. Foto : I. MIHĂICÂ

„circuitul", fiecare component 
al lotului a trecut la hotelul 
din cadrul Complexului, acolo 
unde, la camera 101, antrenorii 
federali Nicolae Petrescu și 
Cornel Drăgușin îi așteptau cu 
o serie de aparate. Aici a fost 
trecut testul psiho-fiziologic

prin care se urmărea determi
narea stării de prospețime și 
luciditate. O adevărată inves
tigație, foarte precisă, asupra

Gheorghe NERTEA

(Continuare in pag. 2-3)

LA POIANA BRAȘOV ÎN „CUPA DINAMO“,

SCHIORII FONDISTI AU LÂSAT 0 BUNA IMPRESIE»
POIANA BRAȘOV, 12 (prin 

telefon). Aproape 100 de schiori 
fondiști s-au reunit într-unul 
din reușitele concursuri ale se
zonului, intitulat „Cupa Dina
mo". Absența de la start a unor 
protagoniști (plecați pentru a 
participa la concursuri interna
ționale in R.D. Germană și Iu
goslavia) a stimulat pe cei ră
mași la o luptă înverșunată. 
Vremea excelentă, amenajarea 
traseelor cu mașina specială de 
bătătorit pîrtiile. variația pistei 
și ambiția concurenților, au o- 
feri't publicului o întrecere spor
tivă atractivă.

După îndelungate căutări la 
biatlon, Ferenc Foriko se pare 
că se stabilește la cursele cla
sice de alergare. Specializarea 
sa în viitor pentru probele de 
fond, credem că-1 va ridica pe 
acest tînăr și viguros concurent 
pînă la un nivel care să-1 facă 
in stare să reprezinte cu succes 
țara la competiții balcanice și

europene de valoare. Ușurința 
cu care aleargă, fuleul și re
zistența îi sînt arme cu care 
se poate ridica ușor la un stan
dard internațional. în cursa se
nioarelor a fost antrenant duelul 
permanent dintre Elena Bășa- 
Soiu (revenită după o întreru
pere de un sezon) și tînăra sa 
adversară Elena Tișcă. La ju
niori mari, în absența lui Cor
nel Polroanchen lupta a fost 
deschisă, oferind un prilej de 
victorie lui Kristo Benetlek.

Și ștafetele, desfășurate în 
ziua a doua, s-au bucurat de 
aceeași largă participare, de 
prezența unui numeros public, 
încîntat mai ales de schimbările 
de ritm și de situație de-a lun
gul traseului... Dacă din punct 
de vedere strict sportiv timpii 
obținuți nu arată o valoa
re deosebită a schiorilor fon
diști. lupta deschisă de-a lun
gul kilometrajului (la fiecare 
categorie de vîrstă) a prilejuit

un spectacol frumos, antrenant, 
de natură să atragă un public 
din ce in ce mai numeros- La 
succesul competiției a contribuit 
fără îndoială aportul tehnic și 
organizatoric al clubului Dina
mo și al comisiei județene de 
schi Brașov.

Rezultate. Seniori 15 km : 1. 
F. Foriko (Dinamo) 51:17 ; 2. L. 
Markos (Dinamo) 52:25 ; 3. A. 
Perciog (Tractorul) 52:46 ; ju
niori I 10 km : 1. K. Benedek 
(Dinamo) 36:45 ; junioare I 5 
km : 1. I. Plotogea (Tractorul) 
21:47 ; senioare 5 km : 1. Elena 
Bășa-Soiu (Dinamo) 19:01 ; ju
niori II 5 km : 1. D. Crivăț 
(St. roșu) 17:03 : junioare II 
3 km : 1. Mariana Moșoiu (Di
namo) 12:55. Ștafetele au fost 
cîștigate de Dinamo (senipri), 
Tractorul (senioare). St. roșu 
(juniori II), A.S.A. (juniori I).

Mihai BARA



NUMEROASE ÎNTRECERI 
ÎN CADRUL „CUPEI TINERETULUI"

29 000 de tineri 
participant în 
județul Buzău
Pînă în prezent 

29 000 de tineri din 
județul Buzău au 
participat la între
cerile din cadrul 
primei etape a 
„Cupei tineretului" 
la săniuțe, schi, 
șah, tenis de ma
să, volei, ș.a. S-au 
evidențiat, cu a- 
ceastă ocazie, aso
ciațiile din comu
nele Nehoiul, Gura 
Teghii, Ziduri, Blă- 
jani, Măgura, Be- 
ceni, precum și Chi
mia, Voința, Cris
talul, Industria sîr- 
mei din Buzău. (N. 
DRAGU, coresp.)

800 constructori

MARIANA FEODOT

DE PUȘCĂ CU AER

(Dinamo)
IN PROBA

COMPRIMAT

clujeni
Sportul se bucu

ră de o deosebi-

Instantaneu
echipelor sătești din județul Buzău

tă atenție la Trustul de con
strucții CIuj-Napoca, La aceas
tă întreprindere, care recent
și-a sărbătorit cea de a 25-a a- 
niversare, printre competițiile 
de largă popularitate se află și 
„Cupa tineretului". O dovadă : 
la concursurile de tenis de ma
să, șah, popice, tir și volei au 
luat parte peste 800 de tineri. 
Reușita acestor întreceri i-a de
terminat pe constructorii clu
jeni să treacă și la construirea 
unei baze sportive proprii. <P. 
RADVANI, coresp.)

Succese în comunele jude
țului Argeș

de la întrecerile de volei ale

Foto : C. STOICESCU
Unio unde numai la șah și tenis 
de masă s-au întrecut peste 
1000 de elevi. (I. TOTH, coresp.)

La Baia Mare, Sighetu 
Marmației și Vișeu

Și in județul Maramureș ac
tuala ediție a „Cupei tineretu
lui" a reunit, la întreceri de 
șah, fotbal, handbal, volei, cros, 
baschet și tenis de masă, mii 
de tineri din Baia Mare, Sighe
tu Marmației și Vișeu. între 
asociațiile care s-au evidențiat 
printr-o angrenare numeroasă a 
tinerilor și printr-o bună orga
nizare se numără Cuprom și 
Oțelul, ambele din Baia Mare.

Pe poligonul Unirea din Foc
șani s-a desfășurat zilele tre
cute un concurs de selecție la 
probele de pușcă — aer com
primat și standard. Rezultate 
foarte bune au reușit dinamo- 
vistelc Mariana Feodot, dețină
toarea recordului la pușcă aer 
comprimat (387 p stabilit re
cent) care a obținut acum 386 p 
și Dumitra Matei, cîștigătoare 
detașată — 570 p — la armă 
standard 3x20 f. Dintre juniori, 
o comportare frumoasă au avut 
ieșeanul Silviu Grosaru — cam
pion al tării la pușcă cu aer 
comprimat și brașoveanca Eva 
Olah, prima clasată la 3x20 ar
mă standard.

REZULTATE TEHNICE: puș
că cu aer comprimat juniori 
(fete și băieți) : 1. S. Grosaru 
(Universitatea Iași) 379 p, 2. 
Eva Olah (Activul Brașov) 378 
p, 3. Angela Tudorică (Dinamo 
București) 374 p ; senioare : 1.

ACTUALITĂȚI

Feodot 386 p, 2. DuMariana
mitra Matei 374 p, 3. Veronica 
Tripșa 372 p (toate de la Di
namo), 4. Georgiana Oprișan 
(Unirea Focșani) 371 p, 5. Me
lania Petrescu (Dinamo) 368 . p. 
Armă standard 60 f culcat ju
niori : 1. C.
Focșani) 585 
583 p. 3. M.
București) 583 . .
Melania Petrescu 593 p, 2. Du
mitra Matei 589 p, 3. Veronica 
Tripșa 587 p. 4. Georgiana O- 
prișan 582 p, 5. Mariana Feodot 
575 p ; armă standard 3x20 f: 
senioare și seniori : 1. Dumitra 
Matei 570 - - •
prișan 559 
șa 556 p, 
pia Buc.) 
trescu 542
Olah 554
551 p, 3.
551 p (ambii de la Olimpia).

V. MANOLIU-coresp.

Chiriac (Unirea 
p, 2. Eva Olah 
Oncică (C.S.M. 
p ; senioare ; 1.

p, 2. Georgiana O- 
p, 3. Veronica Trip- 
4. Mihai Ion (Olim- 
548, 5. Melania Pe- 
p ; juniori : 1. Eva 
p, 2. Mihai Dorian 
Valentin Petrescu

5.

PUGILISTICE

în peste 90 de localități rura
le și în 140 de asociații sportive 
din școli, din întreprinderi și 
instituții argeșene se desfășoară 
atractive întreceri în cadrul 
„Cupei tineretului". în comu
nele Recea. Corbi, Poiana La
cului, Vedea, Stîlpeni, Rucăr, 
precum și în asociațiile Voința 
Pitești, Argeșeana, Avintul 
Curtea de Argeș și Muscelul 
Cimpulung numeroși tineri și 
tinere s-au prezentat la startul 
unor interesante competiții. Cu 
acest prilej au fost trecute și 
norme din cadrul complexului 
„Sport și sănătate". (AI. MO- 
METE, coresp. județean).

(P. VASIL, coresp.)

întrecerea cooperatorilor 
de la Voința Sinaia

Circa 400 de tineri coopera
tori din asociața sportivă Voința 
Sinaia au luat parte, în cadrul 
etapei de masă a „Cupei tine
retului", la întreceri de șah, te
nis de masă, popice, handbal și 
tenis. (M. ȘTEFĂNESCU, co
resp.)

„CUPA ALFA" 
la ediția a treia

O Zilele trecute pugilistul 
brăilean Niță Robu, membru al 
lotului olimpic, ne-a vorbit des
pre intenția sa de a evolua in 
viitor la categoria semimuscă : 
„Mi-am dat seama că la cate
goria muscă sînt dezavantajat 
de statură, fiind mai scund de- 
cît majoritatea adversarilor mei. 
M-am gîndit că ar fi bine să 
încerc să slăbesc pentru a mă 

mai
un

Ș> 
a- 
Și

O prezență remarcabilă : 
UNIO Satu Mare

în școlile, întreprinderile și 
instituțiile sătmărene au loc 
numeroase întreceri în „Cupa 
tineretului". La întreprinderea 
„Unio", printre evidențiații con
cursurilor de șah și tenis de 
masă se află Ioan Borbei, loan 
Sabău, Dumitru Șofronie, Va- 
sile Mezei, iar la popice Cornel 
Vinț și Paul Gulaesi. Intensă 
activitate și la Grupul școlar

Succesul repurtat la edițiile 
precedente a determinat pe ini
țiatorii competiției de schi, do
tată cu „Cupa ALFA" (Comite
tul sindicatului de la Institutul 
de cercetări și proiectări tehno
logice pentru sectoare calde, îm
preună cu asociația sportivă) să 
organizeze în acest an, pe pîrtia 
de la Clăbucet-Predeal, cea de 
a treia ediție. Competiția, care 
se va desfășura în zilele de 
19, 20 și 21 ianuarie va reuni 
la start aproape 200 de eoneu- 
renți din 15 asociații sportive 
bucureștene.

încadra în limitele celei 
mici categorii, 48 kg. După 
regim adecvat de pregătire 
alimentație am ajuns foarte 
proape de această greutate 
mă simt destul de bine. Sper 
ca și la meciuri oficiale să pot 
evolua la un nivel valoric co
respunzător. Am comunicat in
tenția mea federației și am pri
mit încuviințarea de a participa 
Ia competiții oficiale la catego
ria semimuscă".

• -Echipa de juniori Box- 
Club Brăila va participa la un 
turneu internațional la Poznan, 
în Polonia. în cursul lunii fe
bruarie.

• Zilele acestea se dă star
tul in prima competiție oficia
lă a anului — campionatele in
dividuale ale juniorilor. Prima 
etapă a întrecerilor (pe oraș sau 
municipiu) trebuie să se încheie 
pînă la data de 1 februarie. 
Etapa pe județ și, municipiul 
București se dispută în perioa
da 1—14 martie. Faza dc zonă 
(3—9 mai) se va organiza la 
Arad, Bistrița, Tulcea. Ploiești 
și București. Campionii jude
țeni vor participa la zone, ast
fel : la ARAD : Timiș, Arad. Ca- 
raș-Severin. Hunedoara. Bihor, 
Gorj, Dolj. Mehedinți. Alba, 
Vîlcea ; la BISTRIȚA : Mara
mureș, Satu Mare. Bistrița Nă- 
săud, Cluj, Mureș, Suceava.

Harghita, Botoșani, Galați, Co- 
vasna, Sălaj ; la TULCEA : Iași, 
Tulcea, Ialomița, Neamț, Vran- 
cea. Bacău, Ilfov, Constanța, 
Vaslui-; la PLOIEȘTI : Praho
va, Buzău, Brăila, Argeș, Bra
șov, Dîmbovița, Sibiu, Olt, Te
leorman. Finala va avea loc la 
Bacău, între 24 și 30 mai.

• Anul acesta, în luna oc
tombrie, va avea loc cea de a 
IV-a ediție a campionatelor eu
ropene pentru tineret. întreceri
le vor fi găzduite de orașul 
Izmir (Turcia). în vederea a- 
cestui important eveniment pu
gilistic, lotul de tineret al Româ
niei va face o primă verificare 
internațională în luna martie, 
cînd va susține, în deplasare, 
două întîlniri cu reprezentativa 
de tineret a Siriei, Din echipa 
română vor face parte, printre 
alții : D. Cipere (semimuscă), 
Tr. Georgia (pană) și Fr. Lu
xemburger (grea).

• succ 
NILOR L 
CAMPIO

Două nume românești sînt 
înscrise pe tabela învingătorilor, 
în primul turneu al Circuitului 
internațional de tenis pe teren 
acoperit. Este vorba, mai întii, 
de Dumitru Hărădău, un cîști- 
gător mai puțin scontat al pro
bei de simplu. Și, bineînțeles, 
de Ion Țiriac, învingător la du
blu, alături de campionul R.D. 
Germane, Th. Emmrich. Așa
dar, doi dintre cei trei laureăți 
ai indoor-ului de la Brașov a- 
parțin eșalonului nostru de 
participanți.

Fără îndoială, nu sînt singu
rele satisfacții legate de secven
ța inaugurală a unei competiții 
care se anunță de reală anver
gură. Ar fi de menționat, cu 
precădere, valoarea bună, pen
tru început de sezon, a jocului 
prestat de majoritatea concu- 
renților. în special, a celor ro
mâni. Deși Hărădău s-a numă
rat singur printre semifinaliști, 
pentru a promova apoi pe pri-

nul națion 
un rezulta 
tăților salt 
un mod i
competiția.

Revenin 
mai trebu 
contribuție 
turneului 
mul, de a 
tat pînă
s-a bucura 
de desfăș 
mul cu ca 
a întîmpin 
sportivi n 
dată, de
au centrel 
numai Cap 
marile înti

Vorbind 
vărat sârb?

Fostul campion național Dumitru Hărădău, 
turneu „indoor" Foto
ma treaptă, performanța sa este 
susținută și de cele ale lui V. 
Sotiriu (învins la limită de 
Emmrich, în „sferturi") și Tr. 
Marcu, prezent și el în rîndul 
primilor 8 clasați. Acești trei 
dintre jucătorii noștri se arată 
în formă, cu perspective de a 
mai progresa în viitorul apro
piat. în paranteză fie spus, nu 
considerăm concludentă evoluția 
lui Toma Ovici, eliminat de în
vingătorul concursului. Campio-

nit în Sala 
șui de sub 
că ne-a im 
deosebit ,.d 
în pauza di 
le, de tiner

CLAR
în Divizia A la handbal feminin

LA BRAȘOV, TIJRNEUi DfRBY URILOR
• Miercuri, joi și vineri 18 partide. Intre care 4 confruntări

decisive pentru șefia clasamentului

TINEREȚEAa

(Urmare din pag. 1)

SPORTULUI SLĂTINEfiN

trebuie să tină pasul cu cele 
veste 31 de procente ale ritmu
lui anual de dezvoltare indus
trială a orașului, cu atît mai 
mult cu cit — ne spusese, în- 
tr-o lungă discuție — educația 
fizică trebuie asimilată vieții 
culturale atît de importantă 
pentru progresul oricărei loca
lități din țara noastră". Aveam 
în fața ochilor un splendid sta
dion pe care — spunea V. Pe
trescu, prim-vicepreședinte al 
C.J.E.F.S. Olt. „duminical, la 
meciuri, se adună o treime din 
populația stabilă a orașului". 
Alături. în lucru (grupuri de 
tineri mînuiau voinicește. pe 
ger. unelte de săpat) o altă su
prafață gazonată. înconjurată 
de o pistă cu opt culoare, cu 
sectoare de aruncări și sărituri. 
Cînd venisem la Slatina, ne te
musem că nu aveam să găsim 
urme ale sportului. întrucît 
luptătorii, handbaliștii. fotbaliș
tii, judoka de performantă erau 
în vacanta de iarnă. Aveam, 
însă, dovada unei activități 
care, deși adiacentă sportului, 
putea fi mai elocventă decit cel 
mai intens antrenament. Slăti- 
nenii suportă cu greu locul 37 
în clasamentul pe județe la a- 
tletism.' și aveam acum proba 
practică, a modului cum nu în
țeleg localnicii să se afle în 
urma altora.

— Tot ceea ce vedeți — se 
mîndrește secretarul Iui Dina
mo. Ion Diaconu. revenind Ia 
stadion — am făcut prin re-

surse locale. Fiecare cum ne-am 
priceput. Eu, de pildă, am fu
git la București, am stat de 
vorbă cu gospodarii stadionului 
Republicii, le-am „furat" mese
ria și ne-am pus pe treabă. La 
1 iulie am început, la 20 au
gust am terminat. Nu exagerez, 
dar tot orașul a muncit aici, cu 
mic cu mare !

...Ne îndreptăm spre baza 
Sporting, una dintre multele 
baze din noile cartiere ale Sla
tinei : Crișana. Progresul 1. N. 
Bălcescu. Dumitru Bărbulescu. 
antrenorul luptătorilor de la A- 
luminiu, ne povestise ce a în
semnat. în vară, vizita sporti
vilor de la Dynamo Lucken- 
wald din R. D. Germană : 2 000 
de oameni — în afară de feri- 
ciții spectatori — încercînd să 
privească pe geamuri întîlnirile. 
O dovadă a sportului în ascen
siune de pe aceste meleaguri. 
Dar era vorba de sport ca spec
tacol și asta nu era. oare, prea 
puțin ? Iată pentru ce căutam 
acum o dovadă a sportului 
practicat de către slătineni și 
speram să o găsim Ia acele 
terenuri dintre blocuri. Am a- 
flat însă că la Sporting, uneori, 
chiar și copiii trebuie să plă
tească o sumă pentru folosirea 
terenului și că, alteori, sînt a- 
lungați de pe baza Progresul II. 
Nu am dat credit total spuse
lor celor cîtiva elevi și copii 
cu care am stat de vorbă și am 
cerut părerea comitetului aso
ciației de locatari nr. 3. Econo
mistul Petre Stanciu ne-a con
firmat... bănuiala. .

— Nu ne-a interesat proble-

ma sportului. E adevărat, am 
văzut la televizor că. prin alte 
părți, unii locatari organizează 
concursuri pentru copiii din 
blocuri. Dar noi nu ne-am gîn- 
dit...

Am insistat asupra acestui 
aspect, pentru că. de-a lungul 
investigațiilor noastre, am con
statat că SDortul de masă slăti- 
nean rămîne oarecum deficitar 
— în ciuda mai multor reușite 
la I.P.A.. Textila. întreprinde
rea de aluminiu — privind or
ganizarea. la nivelul asociațiilor 
sindicale și a cartierelor, a com
petițiilor interne. declanșarea 
unor inițiative, a unor întreceri 
spontane între cetățeni, între 
tineri, intre copii Cu atit mai 
mult cu cit. în imediata apro
piere. în acea zi de vacanță, la 
Școala generală nr. 5. profe
sorul Gheorghe Serbau organiza 
întreceri de 
elevii săi...

După aproape patru luni de 
întrerupere, campionatul femi
nin de handbal, Divizia A, se 
reia mîine la Brașov, cu un 
turneu care programează ulti
mele etape ale turului (a IX-a, 
a X-a și a Xl-a). Este, de fapt, 
turneul derby-urilor, în care se 
vor întîlni între ele primele 4 
clasate. Astfel, mîine vor avea 
loc — în cadrul unui program 
de 6 meciuri — confruntări deo
sebit . de importante : Textila 
Buhuși — Universitatea Timi
șoara și I.E.F.S. — Universita
tea București. Joi handbalistele 
timișorence le vor întîlni pe co
legele lor de la I.E.F.S., iar vi
neri este programat derby-ul tu
rului: UNIVERSITATEA BUCU
REȘTI — ~
TIMIȘOARA.

Așadar, în 
brașovean de trei zile (miercuri, 
joi și vineri sînt programate 
în Sala sporturilor 18 partide), 
se vor consuma cele mai im
portante întîlniri ale campiona
tului feminin și la sfîrșitul lor

PROGRAMUL DE MlINE
De la ora 14, meciurile eta

pei a IX-a : Constructorul Ba
ia Mare — Voința Odorhel ; 
Mureșul Tg, Mureș — Progre
sul București; Confecția Bucu
rești — Rapid București; Tex
tila Buhuși — Universitatea Ti
mișoara; I.E.F.S. — Universita
tea București; Constructorul 
Timișoara — Rulmentul Brașov.

mini-fotbal cu

★
Doream inițial ca începutul 

reportajului la Slatina să fie 
constituit dc... cazanul de în
călzire al sălii de sport, uriaș, 
negru, cu nervurile sudurilor 
groase, ieșite puternic în evi
dență. Fusese construit în 1968 
de un inginer entuziast. I. Tran
dafir. care-i văzuse pe luptă
torii de la Aluminiu tremurînd 
de frig pe saltele. Erau aceiași 
luptători ajunși acum în Divi
zia A. dintre care s-a recrutat 
membrul lotului olimpic Petre 
Dicu. și care cresc acum alte 
speranțe : Dinu Obrocea, Nico- 
lae . Mareș, Marcel Vlad. Costel 
BozOi.

UNIVERSITATEA

cadrul turneului

— nu este exclus — clasamen
tul va putea să sufere modifi
cări esențiale.

Clasamentul
IX-a :
1. UNIV. TIM.
2. Univ. Buc.

I.E.F.S.
Textila Buhuși 
Voința Odorhei 
Progr. Buc. 
Confecția Buc.

8. Rapid Buc.
9. Mureșul Tg. M. 8 1 2 5. _ . _ ------5

6
7

înaintea etapei a

3.
4.
5.
6.
7.

7 0 1
0 1
0 2
0 2
1 2
1 3
2 3
0 6

7
6
6
5
4
3
2

10. Constr. B. Mare 8 1
11. Constr. Tim. 8 1
12. Rulmentul Bv. 8 0

2
1
1

161- 91 
142- 98 
121- 99 
113-109 
117-115
95- 102 

113-113 
102-128 
98-111
96- 128 
93-125

102-134
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MECIURI DE BUNĂ FACTURĂ TEHNICĂ
(Urni,are. din pag. 1)

activitatea laborioasă a celor 
două extreme (Hornea și Neagu) 
au hărțuit cu succes apărarea 
dinamovistă. Treptat, însă, forța 
de șut superioară a echipei bra
șovene și robustețea apărării 
sale au făcut ca avantajul să 
treacă de cartea acestei echipe, 
care 
torie 
multe goluri : Kolleth 6, 
lescu și Schmidt cite 5 — Di
namo. Văduva 7 — C.S.U. Ga
lați.

și-a mai adăugat o vic- 
in palmares. Cele mai

Nico-

ll. C. MINAUR BAIA MARE 
— „U“ CLUJ-NAPOCA 22—19. 
A fost cel mai frumos meci al 
turneului. Rivalitatea sportivă 
dintre cele două formații a o- 
ferit o confruntare palpitantă,

cu multe faze spectaculoase, de 
handbal autentic, purtate rapid 
la ambele porți. Dispunînd de 
o garnitură mai omogenă și de 
cîțiva jucători în formă de 
mari (Palko. Avramescu, 
zor) băimărenii s-au impus 
ales în finalul celor două

Principalii realizatori : 
7, Răzor și Ignătescu 
— H. C. Minaur, Avram 
Constantin și Bota cite 4 

(U“ Cluj-Napoca.

ȘTIINȚA BACAU — POLI
TEHNICA TIMIȘOARA 28—25. 
Cu un trio tînăr în vizibilă dis
poziție de joc (Deacu — Cheli — 
Boroș) studenții băcăuani au 
dominat în permanență. Timi
șorenii au părut obosiți. Prin
cipalii realizatori : Boroș 8, 
Cheli 6 — Știința și Fehcr 10, 
Țîmpu 7 — Poli.

prize.
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cite 5
7, M.
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bului Dinamo Brașov, elevi ai 
antrenorului Ion Racovită. Am 
retinut numele celor care au 
apărut în acel scurt, dar eloc
vent spectacol de tenis tineresc, 
în fața unor tribune arhipline : 
Camelia Chiriac (15 ani, cam
pioană națională la dublu ju
nioare), Florin Borzea (14 ani). 
Radu Ciobanu (12 ani), Mihaelă 
Răduca (7 ani, cea mai mică te- 
nismană dinamovistă).

Din păcate, nu putem încheia 
aceste rînduri retrospective fără 
a menționa o problemă spinoa
să. Eterna problemă a arbitra-

I
I
i
I

In această săpt Amină

DIVIZIONARELE A, LA ORA ÎNCEPERII 
PREGĂTIRILOR PENTRU NOUL SEZON

AL DOILEA TURNEU 
„INDOOR" DE TENIS

Al doilea turneu din cadrul 
Circuitului internațional de te
nis va avea loc — după cum 
s-a mai anunțat — la Timi
șoara, in sala „Olimpia". Par
tidele primului tur al probei 
de simplu se dispută începînd 
de miine dimineață. Azi, au 
loc preliminariile.

I 
I
I
I
I
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a- 
nc 
od 
tă, 
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jelor în tenis. Nu este numai a 
noastră, ci a tenisului în gene
ral, chiar a celui internațional. 
La Brașov, pe lingă arbitraje 
foarte bune (cum a fost acela 
prestat de M. Constantinescu la 
finala de simplu), am notat al
tele de factură necorespunză
toare. în special din partea ar
bitrilor de linie, adesea situați 
foarte departe — la propriu și 
la figurat — de exigențele unui 
concurs internațional. Să spe
răm că a fost vorba, ca și în 
rarele ocazii anterioare, doar 
de deficiențe cu caracter de ex
cepție, iar arbitrii noștri să se 
poată recomanda, de aci încolo, 
numai cu evoluții situate dea
supra oricăror critici.

Radu VOIA

I
I
I
I
I
I
I

I
IN CAMPIONATUL I
DE BASCHET I

I

Continuăm să publicăm astăzi informații privind programul 
de pregătire a celorlalte cinci echipe divizionare A. Iată scur
tele relatări, tot in ordinea clasamentului, de la Sportul stu
dențesc, U.T.A., F.C. Olimpia, „U“ Cluj-Napoca și C.F.R. 
Cluj-Napoca.

SPORTUL STUDENȚESC
Studenții au efectuat contro

lul medical în zilele de 8 și 9 
ianuarie. Sîmbăta trecută, după 
amiază, s-a desfășurat ședința 
de analiză a evoluției în turui 
campionatului. începînd 
și pînă la 25 ale lunii, 
se va afla la Soveja, 
un stagiu de pregătire 
lizată. în etapa precompetițio- 
nală, sint prevăzute patru 
jocuri de verificare, după ur
mătorul program : la 7 februa
rie cu F. C. Argeș, la Bucu
rești ; Ia 11 februarie cu Ș. N. 
Oltenița, la 15 februarie cu 
F. C. Constanta și la 22 februa
rie cu C. S. Tîrgoviște — toate 
în deplasare. în lotul bucu- 
reștean nu au intervenit nou
tăți. în prezent, întreg efectivul 
de jucători este complet refă
cut, cu excepția lui Suciu. Pro
blema cea mai importantă, la 
ora actuală, este consolidarea 
moralului echipei. Pe plan or- 
ganizatoric-material este prevă
zută încheierea lucrărilor de 
reamenajare a vestiarelor de la 
stadionul Politehnica.

de luni 
echipa 
pentru 

centra-

litatea Moneasa, va fi urmată 
de alte antrenamente și jocuri 
de verificare 
la Arad.

în privința 
Iorgulcscu și 
refăcuți și vor relua antrena
mentele. Se știe că amîndoi au 
suferit accidentări care i-au ți
nut în afara terenului în ulti
mele etape ale turului. Ce ur
mărește — ca obiectiv de ur
gentă — antrenorul Nicolae Du
mitrescu ? îmbinarea optimă a 
elanului jucătorilor tineri, apă
ruți în număr mare în 
perioadă de timp în lot, 
periența jucătorilor mai

(2—29 februarie)

situației lotului, 
Axente sînt total

F.C. OLIMPIA

ultima 
cu ex- 
vechi.

U.T.A.
La 16 ianuarie, conducerea 

asociației, antrenorii, jucătorii 
vor participa la ședința de ana
liză a sezonului de toamnă 
1975. înainte de aceasta, se 
desfășoară, timp de două zile, 
controlul medical. între 14 
și 18 ianuarie, sînt progra
mate antrenamente de rea
daptare la efort. Pregătirea 
centralizată, care se va desfă
șura începînd de Ia 19 ianuarie 
și pînă la 1 februarie în loca-

Fotbaliștii sătmăreni au în
ceput de ieri vizita medicală 
cu gîndul, însă, la ședința de 
analiză, care va avea loc 
mîine și în care antrenorul 
Gheorghe Ola, rămas mai de
parte la conducerea echipei, va 
căuta răspunsuri la ceea ce a 
fost și soluții pentru ceea ce 
va fi la primăvară. Mai ales 
că F. C. Olimpia are o pozi
ție pe... muchie de cuțit în cla
sament. Noul președinte al clu
bului, Aurel Medeșan, crede că, 
în primă urgență, este nevoie 
de refacerea moralului echipei, 
serios afectat in finalul turu
lui campionatului. în program 
figurează și 13 zile de pregătire 
în stațiunea montană Izvoarele, 
de lingă Baia Mare, loc în care 
s-au pus bazele frumoaselor 
succese de altădată. Probabil 
că își va relua pregătirile și 
jucătorul Matei, absent de mai 
multă vreme de pe gazon. Tot

n- bilizeze și să evolueze la un
a- nivel care să asigure cueerirea
IU- medaliei de bronz de către
-a echipa Politehnica.
de
e- Iată clasamentul la zi :
ea
‘Și GRUPA 1—6
>e, 1. I.E.F.S. 25 23 2 2083-1570 48

2. Rapid 25 20 5 1742-1530 45și 3. Politehnica 25 15 10 1805-1664 403ă 4. Univ. Timiș. 25 13 12 1639-1615 38
de 5. Olimpia 25 12 13 1645-1660 37
id 6. „U“ Cj.-Nap. 25 8 17 1631-1801 33

ă- GRUPA 7—12
ta
e- 7., Crișul 23 15 8 1579-1414 38

8. C.S.U. Galați 25 12 12 1474-1516 37.a 9. Voința Buc. 23 10 13 1395-1396 33
10. Progresul 23 8 15 1248-1443 31de^ 11. C.S.U. Tg.M. 25 4 21 1290-1680 29

e- 12. Sănătatea PI. 23 6 17 1400-1642 29

I
I
I
I
I
I

Două dintre echipele care vor lupta să evite zona retrogradării. 
F.C. Olimpia Satu Mare si „U“ Cluj-Napoca (de la care vă pre
zentăm alăturat citeva scurte informații) au terminat sezonul de 
toamnă, confruntindu-se direct. intr-un veritabil decor de iarnă.

în cursul acestei șăptămîni ur
mează să fie numit și antreno
rul secund al echipei.

„U" CLUJ-NAPOCA
Echipa a ținut ieri ședința 

de analiză. Astăzi și mîine, 
lotul studenților va fi supus u- 
nui riguros examen medical, 
după care va efectua zece zile 
de pregătire la Cluj-Napoca. 
Spre finalul lunii ianuarie, lo
tul condus de Paul Popcscu se 
va deplasa pentru 12 zile în
tr-o stațiune montană (Borsec 
sau Predeal). Pregătirea speci
fică se va efectua 
perioadei de iarnă, 
„U“ are trecute în 
jocuri amicale.

în lotul „șepcilor 
par Uifăleanu, Mierluț și Hur
iei (accidentați în ultima parte a 
turului) și Barbu (care și-a sa
tisfăcut stagiul militar). în pri
vința eventualelor promovări 
nu-i încă nimic cert.

C.F.R. CLUJ-NAPOCA

pa se va pregăti la Cluj-Napo- 
ca, meciurile de verificare re- 
prezentînd accentul de bază al 
acestei etape precompetiționale. 
■Știind că principala carență din 
tur a fost jocul în atac, dr. C. 
Rădulescu va încerca întărirea 
liniei ofensive cu doi-trei jucă
tori din diviziile inferioare.

ACTUALITATI

în finalul 
acasă, cînd 
proiect 15

Feroviarii și-au analizat com
portarea din tur vinerea tre
cută. în cadrul ședinței de ana
liză, s-a anunțat și programul 
pregătirilor de iarnă. Vizita me
dicală și adaptarea la efort 
vor începe mîine, urmind ca, 
pînă la data de 25 ianua
rie, pregătirile să se desfășoare 
acasă. într-o a doua etapă a 
pregătirilor de iarnă, dr. C. Ră
dulescu și elevii săi se vor de
plasa la Borsec, unde se vor 
antrena pînă la 8 februarie. în 
sfîrșit, o ultimă fază a ședințe
lor de iarnă se înscrie în peri
oada 9—29 februarie, cînd echi-

5 minute eu IOSIF LERETER

MAI ÎNTÎI SĂ DAI CEVA FOTBALULUI...44

I
I
I

I
I

Ingmerul Iosif Lereter, fotbalis
tul pe care la 39 de ani îl mai 
găseam în formația U.T.A.-ei, nu 
are nevoie de prea multe pre
zentări. Crescut la școala fotba
lului banațean, Loli, așa cum i-au 
spus tribunele, și-a început ascen
siunea la ,,Poli“, dar adevărata 
consacrare a cunoscut-o în for
mația textilistă arădeană, succe
sele de virf constituindu-le cîști- 
garea consecutivă a titlului de 
campmană în edițiile 1968—69 și 
1.169 70 și memorabilele meciuri de 
la Rotterdam și Arad cu super- 
campioana Olandei, Feyenoord. In 
prezent, Lereter, reîntors la Ti
mișoara, antrenează formația 
U.M.T. clasată pe poziția a 7-a 
în seria a m-a a Diviziei B.

Discuția a debutat cu...
— Ce ambiții are Lereter în pos

tura de antrenor ?
— Mi-ar place să cred că des

pre tînăra mea formație se va 
vorbi în termeni elogioși, într-un 
viitor nu prea îndepărtat. Am cite
va talente autentice, unul este 
Belanov, solicitat de „Poli“. Noi 
nu ne “ - -
prima 
tu ați e 
nician 
rească 
nostru. Eu mă număr printre ei. 
Dar asta nu înseamnă ca doar 
unii să crească jucători și alții 
numai să-i... legitimeze gata for
mați. Poate că și aceasta este una 
din cauzele că unele centre de 
tradiție au început să... moară.

— Deși n-ai văzut prea multe 
meciuri de A, ai putea formula, 
totuși, o părere asupra sezonului 
de toamnă 7

propunem să promovăm în 
divizie și o astfel de si

este ideală pentru un teh- 
care are de gînd să spo- 
fondul valoric al fotbalului

— Ce am văzut nu m-a satisfă
cut. Joc încîleit, fără tempo, șu
turi slabe și imprecise la poartă. 
Aș îndrăzni să spun că, în ansam
blu, a fost unul din tururile cu 
puține satisfacții pe planul cali
tății spectacolului sportiv.

— Cînd ai cîștigat campionatul 
cu U.T.A., ediția 68/69, jucai încă 
linia I și ai marcat, dacă ne 
amintim bine, aproape un sfert 
din cele 50 de goluri ale echipei. 
Ast.ăzi, penuria de atacanți a de
venit extrem de îngrijorătoare. “ 
ce crezi că s-a ajuns aici ?

— Telegrafic, răspunsul ar fi 
mătorul : insuficientă reușită 
selecție in sensul că prioritară, la 
unii antrenori, este îndemînarea și 
mai puțin calitățile fizice native 
ale tînărului jucător ; se muncește 
încă puțin la nivelul anilor cînd 
se învață lucrurile elementare ; 
lipsesc terenurile bune; școala 
încă nu a devenit rezervorul de 
cadre pentru fotbal, prin faptul 
că nu și-a găsit un program al 
ei, bine structurat și adecvat aces
tei discipline îndrăgite de copii. 
Și o ultimă chestiune — trebuie 
neapărat făcut ceva pe planul 
schimbării mentalității jucătorilor 
care, de la o generație la alta, 
dau tot mai puțin fotbalului, în 
schimb, cer cit mai mult.

Lereter are desigur dreptate în 
ceea ce spune. Cît privește refe
rirea la mentalitatea dăunătoare 
din fotbalul nostru, să aducem în 
fața tuturor fotbaliștilor de azi 
tocmai „excmplul-Lereter" : la 31 
de ani „Poli" i-a făcut retragerea 
din activitatea competițională. pen
tru ca — după aceea — la U.T.A., 
printr-o ambiție și o dăruire 
extraordinară, să trăiască adevă
rata tinerețe a fotbalului ! Fără 
comentarii.

Stelian TRANDAFIRESCU

• MIINE, TRAGEREA LA SORTI A 
„16“-IMILOR „CUPEI ROMÂNIEI". Mii- 
ne, la ora 12, la sediul F.R.F. va 
avea loc tragerea la sorți a „16“-imilor 
„Cupei României". Pentru această 
fază a competiției sînt calificate direct 
cele 18 divizionare A și următoarele 
formații din eșaloanele inferioare : 
A. S. Cîmpulung Moldovenesc, Le- 
tea Bacău, Energia Orașul Gh. Gheor- 
ghiu-Dej, F.C.M. Galați, F. C. Șoimii 
Sibiu, Tractorul Brașov, Progresul 
București, Metalul Drobeta Tr. Seve
rin, Dierna Orșova, Gloria Buzău, 
F. C. Baia Mare, Dacia Pitești, T.I.L. 
Orâștie și Minerul Turț. Partidele 
„16“-imilor sînt programate, după 
cum am mai anunțat, la 29 februarie.

• DOUĂ TURNEE PE AGENDA JU
NIORILOR „TRICOLORI". In vederea 
pregătirii în bune condiții a dublului 
meci cu Cehoslovacia, din cadrul pre
liminariilor Turneului U.E.F.A. *76 
(partida tur se va disputa, probabil 
la Pitești, la 28 martie, urmînd ca 
returul să aibă loc după două săp- 
tămîni, la 14 aprilie, în Cehoslovacia) 
pe agenda selecționatei noastre de 
juniori au fost înscrise și două tur
nee peste hotare. Unul în Turcia, 
(între 2 și 9 februarie), iar celălalt 
în U.R.S.S. (23—29 februarie), la 
Tașkent.
• ȘTEFAN ONISIE ANTRENOR LA 

F.C.M. GIURGIU. Divizionara B F.C.M. 
Giurgiu își va începe pregătirile pen
tru viitorul sezon competițional avîndl 
ca antrenor pe Ștefan Onisie. Cunos
cutul tehnician îl înlocuiește la con
ducerea tehnică a echipei din Giur
giu pe Gh. Gîrlea, care a pregătit 
provizoriu echipa o perioadă de timp. 
(Tr. Barbâlatâ — corespondent).
• Și RELONUL SAVINEȘTI ARE UN 

NOU ANTRENOR. Liderul seriei a 
ll-a a Diviziei C Relonul. Săvinești are 
la conducerea tehnică un nou antre
nor. Este vorba de maestrul sportu
lui Gavrilâ Raksi care și-a propus șă 
mențină poziția actuală și să promo
veze, astfel, în eșalonul secund al fot
balului nostru. El va fi ajutat de prof. 
C. Chimina.

• PRIMA MANȘA DIN FINALA „CU
PEI BALCANICE" INTERȚARI, IN LUNA 
MAI. După cum se știe, în acest act 
final ol competiției, reprezentativa 
ROMÂNIEI va întîlnî, într-un dublu 
meci, echipa similară a BULGARIEI. 
Forul nostru de specialitate a trimis 
federației bulgare o scrisoare în care 
propune ca prima manșă, care se va 
disputa la Sofia, să aibă foc în cursul 
lunii mai, data urmînd a fi stabilită 
ulterior. Se așteaptă răspunsul foru
lui bulgar.

De

ur- 
în

I LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
ICÎȘTIGURILE TRAGERII EXTRAORDINARE PRONO-

EXPRES A REVELIONULUI DIN 1 IANUARIE 1978 :

21 DE JUCĂTORI DIN LOTUL REPREZENTATIV
(Urmare din pag. 1)

pierderilor înregistrate în peri
oada de întrerupere și. mai ales, 
asupra nivelului de la care se 
reiau pregătirile.

Dr. Dumitru Tomescu, me
dicul lotului A. s-a arătat des
tul de satisfăcut la sfîrșitul a- 
cestui control medical, primele 
rezultate arătînd că, 
ral, jucătorii 
prea mult din 
în perioada de 
spus : „Această

în gene- 
nu au pierdut 
resursele fizice 

vacanță. El ne-a 
acțiune complc-

xă va sta în atenția noastră 
și în continuare. Periodic, toți 
jucătorii din loturile naționale 
vor fi supuși unor asemenea 
controale medicale. Următorul 
este programat la 16 februarie, 
după exact o lună de antrena
mente intensive și care ne va 
oferi posibilitatea să, comparăm 
datele obținute astăzi (n.n. — 
ieri), să determinăm cu cea 
mai mare exactitate starea lor 
de sănătate. Rezultatele obți
nute la Centrul de medicină 
vor fi înaintate imediat medi-

îcu n d e“
ti — Progresul București și Sănăta- 
restanțe din etapa a 17-a a căni
se vor desfășura miercuri și joi.

; modificarea datelor de disputare a 
final ale campionatului republican 

stea au fost reprogramate în peri- 
; respectiv 8—12 aprilie.
Lirești l-a suspendat (fără termen) 
îtru absente de la antrenamente și 
ru atitudine ireverențioasă față de 
i.

IFAZA I : Cat. A : 2 varian
te 25% a 17.500 lei și 3 varian
te 10% a 7.000 lei ; Cat. B :

1 140.45 a 2.594 lei ; Cat. C : 384.05 
a 949 lei ; Cat. D : 14510,05 a 
60 Iei.

FAZA a Il-a : Cat. 1 : 1 va-

Iriantă 100% autoturism „Dacia 
1300“ sau „Skoda S.100" și di
ferența în obiecte pînă la va-

Iloarea de 70.000 lei ; Cat. 2 : 
10,45 variante a 29.053 lei din 
care : 1 excursie de 2 locuri

Iîn Uniunea Sovietică pe ruta : 
Kiev — Leningrad — Moscova 
sau Olimpiada de la Montreal 
— Canada sau excursie de 2

• locuri în Grecia cu avionul sau

Turcia, la alegere, plus dife
rența în numerar ; Cat. 3 : 
75,35 a 4.029 lei ; Cat. 1 : 257,05 
a 1181 lei ; Cat. 5 : 529,55 a 
573 lei : Cat. 6 : 18236.35 a 40 
lei.

, FAZA a IlI-a : Cat. G : 1.50 
autoturism „Dacia 1300“ sau 
„Skoda S 100“. la alegere, și 
diferența în obiecte pînă la 
valoarea de 70.000 lei ; Cat. H: 
17,90 variante a 5.000 ici din 
care 1 excursie în Cehoslova
cia sau Uniunea Sovietică și 
diferența în numerar ; Cat. I : 
73,75 variante a 1000 lei; Cat. 
J : 3187,65 a 60 lei.

® Precizăm că dintr-o eroare, 
fondul de cîștiguri la concursul 
Pronosport din 11.1,1976. a fost pu
blicat în valoare de 655.852 lei în 
Ioc de 417.459 lei.

cilor și antrenorilor de la clu
burile de unde provin jucătorii 
respectivi. Ele vor reprezenta 
indici prețioși în întocmirea fi
șelor individuale, oglindă fide
lă a stării de sănătate și a ca
pacității de efort, date atît de 
necesare în perioada pregăti
toare".

în timp ce prima grupă de 
21 selecționabili își încheia con
trolul medical, la hotelul de la 
complexul „23 August" și-au 
făcut apariția toți jucătorii din 
lotul lărgit, care activează Ia 
echipele din provincie. Această 
măsură de a se prezenta cu o 
zi mai devreme a fost luată 
în scopul ca. fiecare dintre ei, 
să aibă la dispoziție 24 de ore 
de odihnă totală. în acest mod, 
controalele medicale din cursul 
zilei de azi, la care vor fi su
puși, ‘vor indica rezultate cit 
mai apropiate de realitate.



CLASAMENTELE CELOR MAI BUNI 
10 BOXERI DIN EUROPA

C. Gruescu și S. Cuțov pe locul I PROGNOZE OLIMPICE ÎN SCHIUL ALPIN
Cotidianul polonez „Przeglad 

Sportowy" din Varșovia publi
că tradiționalul său clasament 
dedicat celor mai buni 10 bo
xeri europeni ai anului 1915 
la fiecăre categorie. Pugiliștii 
români — apreciați exclusiv pe 
baza performanțelor lor la cam
pionatele europene de la Kato
wice — sînt prezenți la toate 
clasele, ocupînd poziții bune : 
două locuri I, un loc II. două 
locuri III. Totalul locurilor ocu
pate aduce boxului românesc 
(cu 75 p) poziția secundă în 
Europa, după echipa U.R.S.S. 
(94 p), dar înaintea celor din 
Polonia (67), Ungaria (51), Iugo
slavia (49), Bulgaria (46). R. D. 
Germană (45), Anglia (32). 
Cehoslovacia (27), Spania (25), 
etc.

Clasamentul individual repa
ră o mare nedreptate, așezîn- 
du-1 pe Constantin Gruescu — 
la categoria muscă — pe locul 
ce i se cuvenea încă la înche
ierea finalei de la Katowice și 
anume pe locul I, ca o recu
noaștere a valorii, sale. Este in
teresant de arătat că și pe lo
cul 2 figurează un out-sider, en
glezul Magrie, înaintea cam
pionului european Zasîpko ■ 
(U.R.S.S.) ! La categoria semi- j 
ușoară, după cum era de aș
teptat, în frunte stă necontes
tat admirabilul dublu campion 
continental Simion Cuțov. Un 
loc secund i-a revenit la cate-

LA ZAKOPANE

Patinatorul 
'Gli. Pîrv 

pe podium
Confirrpînd bunele aprecieri, 

tînărul clujean Gheorghe 
Pîrv a urcat pe podiumul lau- 
reaților în concursul interna
țional de patinaj viteză (ju
niori) de la Zakopane, la 
proba de 500 m: 1. Mihai Len- 
kov (U.R.S.S.) 41,41 ; 2. Edu
ard Gimatudinov (U.R.S.S.) 
41,52 ; 3. Gh. Pîrv 41,90 (nou 
record de seniori, v.r. 41,99), 
4. A. Lalenkov (U.R.S.S.) 41,95. 
Iată rezultatele în celelalte 
probe : 3 000 m — 1. Aleksei 
Lalenkov 4:37,62... 29. Gh.
Pîrv 5:29,0 ; 500 m (f) — 1. 
Monika Muller (R.D.G.) 47,0... 
12. Eva Szigeti 49,65 ; 1 500 m 
(f) — 1. Roza Ravzudinova 
(U.R.S.S.) 2:25,67... 21. Agnes 
Rusz 2:43,53. în clasamente au 
figurat 64 de concurenți din 
Ungaria, R.D.G., U.R.S.S., Po
lonia și România.

CONCURSUL DE BIATLON DE LA ZINNWALD (R.D.G.)
Juniorii români pe

Proba de ștafetă 3x7.5 km 
din cadrul concursului interna
țional de biatlon pentru juni
ori de la Zinnwald (R. D. Ger
mană) a fost cîștigată de echi
pa R. D. Germane, cronome-

PE SCURT • PE
ATLETISM • La un concurs 

desfășurat In sala Dynamo din 
Berlin, sprintera Sibiylle Priebsch 
(R.D.G.) a stabilit cea mai bună 
performanță mondială pe teren a- 
coperit în proba de 100 m, cu tim
pul de 11,40. Cu un rezultat exce
lent s-a încheiat și cursa femi
nină de 800 m, în care Waltraud 
Strotzer (R.D.G.) a obținut 2:02.0 
(nou record european de sală). 
Campioana olimpică Annelie Ehr
hardt a cîștigat proba de 60 m 
garduri cu timpul de 8,14, iar Rolf 
Beilschmidt a terminat învingător 
în proba de săritură în înălțime 
cu rezultatul de 2,20 m. • La Ka
unas, campioana sovietică Lidia 
Alfeeva a sărit în lungime 6,35 m.

AUTOMOBILISM • „Raliul Coas
ta de Fildeș — Coasta de Azur" 
s-a încheiat la Nisa cu victoria e- 
chipajului Jacky Brive—Dan Blain 
pe „Range-Rover“.

BOX • Pugilistul francez Gra- 
tien Tonna a fost suspendat pe 
timp de un an de către federația 
franceză. întrucît în cursul meciu
lui pentru titlul de campion mon
dial profesionist -la -cat. mijlocie . 
(pe care l-a pierdut .prin k.o. 5 în 
fața argentinianului Carlos Mon
zon) el a simulat primirea unei lo- 

goria semimijlocie lui Victor 
Zilberman, care nu-și poate re
proșa decit sieși că nu se află 
astăzi pe primul loc... Două o- 
norante locuri 3 pentru Mircea 
Tone (cat. cocos) și Gheorghe 
Ciochină (cat. pană). Dar dacă 
Remus Cozma (cat. semimuscâ) 
eabine plasat pe locul 4, după 
Tkacenko. Gedo și Rodriguez. 
în schimb Mircea Simon (cat. 
grea) are pretenția și va do
vedi în curînd că locul său e 
mai sus de trio-ul Bicgalski — 
Ulianici — McEwan. Situat pe 
poziția 5, Paul Dobrescu e ori
cum printre cei mai buni oa
meni ai cat. ușoară. Au mai 
fost clasați : C. Văran (semi
grea — 7), A. Tirboi (mijlocie 
mică — 8) și N. Chipirog (mij
locie — 8). De aici, constatarea 
că nici unul din boxerii ro
mâni luați în considerație nu 
se află mai jos de locul 8 în 
Europa. (Să mai adăugăm că 
în clasamentele publicate lip
sesc o seamă de pugiliști ro
mâni de valoare : Calistrat Cu
țov, Alee Năstac, Gabriel Po- 
metcu, Ibrahim Faredin, Costi- 
că Dafinoiu).

PE GHEATĂ Șl PE ZĂPADĂ
• în localitatea elvețiană Les 

Diablerets s-a disputat luni o 
probă de slalom special (femi
nin) contînd pentru „Cupa 
Mondială". Victoria a. revenit 
sportivei Lise Marie Monerod 
(Elveția) cu timpul total de 
81,24. în clasamentul general al 
„Cupei Mondiale", conduce Roși 
Mittermaier (R. F. Germania) 
cu 139 p urmată de Zurbring- 
gen (Elveția) 109 p și Totschnig 
(Austria) 104 p.

La masculin, tot in cadrul 
„Cupei Mondiale" a avut loc 
luni la Adelboden (Elveția) pri
ma manșă a probei de slalom 
uriaș cîștigată de Gustavo 
Thoeni în 1:25,33. Cea de-a doua 
manșă nu s-a putut desfășura 
din cauza ceții.

• Proba de 10 km din cadrul 
concursului de biatlon de la 
Inzell s-a încheiat cu victoria 
lui Willie Bertin (Italia) cu 
33:19,1Ș. El a fost urmat de 
schiorii sovietici A. Valiuhin — 
33:33,0 și V. Nikolaev 33:41,64.

★
• Selecționata olimpică de

hochei a Cehoslovaciei și-a în
cheiat turneul în Canada, evo- 
luînd în compania echipei Tigers 
din Medicine Hat (Alberta). 
Partida s-a terminat la egali
tate : 3—3 (1—1, 0—2, 2—0).
Pentru echipa cehoslovacă au 
înscris Pouzar (2) și Stastny.

★
• Recent, la Riga, a avut loc 

concursul pentru selecția la J.O. 
de iarnă al patinatorilor sovie
tici. Cu acest prilej, cei pre
zenți au asistat la un fapt pu
țin obișnuit : cuplul Irina Rodni-

locul 3 la ștafetă
trată cu timpul de lh40:30,0 (3 
min. penalizare). Au urmat în 
clasament : Cehoslovacia — 
lh54:09,0 (10 min. penalizare), 
România — lh57:33,0 (12) și
Ungaria — 2hl4:08,0 (19).

SCURT o PE SCURT • PE SCURT
vituri sub centură, în nădejdea că 
adversarul va fi descalificat.

CICLISM o După 72 de ore, în 
cursa de 6 zile de la Bremen, con
duce perechea Rene Pijnen (Olan
da) — Gunter Haritz (R.F.G.).

HANDBAL • La Sofia, în opti
mile de finală ale C.C.E. (f), Ves- 
tar Oslo — Ț.S.K.A. Septemvrisko 
Zname 12—11 (4—6). Partida retur: 
la 18 ianuarie, la Oslo.

NATAȚIE • în concursul de 
înot de la Point Claire (în apro
piere de Montreal) : 400 m mixt — 
Ulrike Tauber (R.D.G.) 4:68.54;
200 m mixt — Roger Pytell (R.D.G.) 
2:12,89; 200 m liber — Stephen 
Badger (Australia) 1:56 54; 200 m 
fluture — Pytell 2:05.97; 20o m del
fin — Betsy Rapp (S.U.A.) 2:18 16; 
100 m bras — Robin Corsiglla (Ca
nada) 1:16.07.

ȘAH • După 12 runde. in1 tur
neul de la Hastings; Hort (Ceho
slovacia) 8‘/3 p. Uhlmann (R.D.G.) 
8 p (1), Bronstein (U.R.S.S.) 8 p, 
Milleș (Anglia) 7 p, Korpinoi. Tai- 
manov (ambii U.R.S.S.) si Sigur- 
jonsson (Islanda) 61/? p. in. runda 
12: Hort — Nunii, Milles — Bis- 
guie.r și Jansa — Korcinol 1—0, 
Stean — Bronstein, Slgurjonsșpn — 
Taimanov șl Sosonko — Keene re
mize.

O A trecut epoca polivalenților • ricci italo-austriac ?
o la ce probă va străluci Thoeni

O dată cu slalomul uriaș de 
la Adelboden se încheie pri
ma perioadă a marilor con
cursuri de schi pentru Cupa 
mondială. Un bilanț în acest 
moment de scurtă pauză este 
important, nu atît pentru con
figurația clasamentului trofeu
lui Evian (cu care e dotată 
competiția mondială), deoarece 
pentru asta va mai fi timp 
pînă spre sfîrșitul lunii mar
tie, cit pentru perspectiva olim
pică. Schiorii mari ai lumii nu 
mai au la dispoziție decit trei 
mari întreceri (Morzine-Avoriaz, 
Kitzbiihel și Zwiesel), întinse 
pe o perioadă de 10 zile (17— 
27 ianuarie), pentru a-și con
sidera desăvîrșite pregătirile 
pentru confruntarea olimpică. 
S-ar putea chiar ca — din mo
tive tactice sau de prezervare 
fizică — unii concurenți să 
nici nu mai ia startul la a- 
ceste probe de ultimă oră (dacă 
nu au neapărată nevoie de un

na-Aleksei Zaițev a obținut de 
12 ori nota maximă — 6 ! Din 
aceste 12 calificative maxime, 9 
s-au dat pentru impresia artis
tică.

• Astăzi incep la Geneva, pe 
patinoarul „Vernets", campio
natele europene de patinaj ar
tistic. în prima zi a întrecerilor, 
sînt prevăzute exercițiile impuse 
la masculin. Cu acest prilej, 
alături de principalii favoriți 
ai probelor va evolua și cam
pionul R. D. Germane. Jan 
Hoffman, absent din 1975, ca 
urmare a unui accident. în a- 
ceastă probă, titlul continental 
este deținut în prezent de so
vieticul Vladimir Kovalev.

• Cunoscuta patinatoare de 
viteză Sheila Young a fost în
vinsă în cadrul concursului de 
selecție al lotului S.U.A., care a 
avut loc la Milwaukee. Invin- 
gătoarea ei în proba de 500 m, 
Leah Poulos (42.84 față de 
43,37) a cîștigat și cursa de 1000 
m in 1:30,48.

„Cupa eliberării
Varșoviei" la baschet

Praga — locul 1, București — 
locul 5

Tradiționala competiție in
ternațională de baschet mascu
lin „Cupa eliberării Varșovi
ei" a fost cîștigată de selecțio
nata orașului Praga, urmată de 
echipele Varșovia I, Kaunas, 
Moscova, București, Varșovia 

_ II, Helsinki, Varșovia III și 
Phenian.

în meciul pentru locul 5, e- 
chipa orașului București a în
trecut cu scorul de 109—105 
(după prelungiri), formația se
cundă a Varșoviei. Coșgeterii 
echipei române au fost Cernat 
și Popa, care au înscris 32 și, 
respectiv, 23 puncte.

Alte rezultate din ultima zi 
a turneului : Helsinki — Var
șovia III 91—70 (41—35) ; Pra
ga — Varșovia I 97—81 (54—34).

TENIS • Al doilea turneu W.C.T., 
început săptămlna trecută la Co
lumbus (Ohio), s-a încheiat cu 
victoria lui Arthur Ashe, învingă
tor cu 3—6, 6—3, 7—6 în finala 
susținută cu Andrew Pattison. In 
finala de dublu: Hewitt, McMillan 
— Ashe, Okker 7—6,' 6—4 • Proba 
de simplu din cadrul campionate
lor internaționale ale Noii Zeelan- 
de, desfășurate la Auckland, a 
fost cîștigată de Onny Parun: 6—2, 
6—3, 6—4 în finala cu Brian Fa- 
irlle. Celelalte finale nu s-au dis
putat din cauza unei ploi toren
țiale. a Tenismanul maghiar Ba
lazs Taroczy a cîștigat proba de 
simplu masculin a campionatelor 
„indoor** ale R. F. Germania, în
cheiate la Bremen. El l-a învins 
în finală cu 6—3, 3—6. 6—3, 6—4 
pe americanul N. Holmes. Finalele 
de dublu : Plotz, Gebert — Fas
sbender, Mlgnot 6—4, 4—6, 5—7, 
6—4, 6—4; Linda Mottram, Anne
tte Coe — Cora Creydt. Brigitt 
Portscheller 6—1. 7—6. « Un al
doilea turneu feminin, desfășurat 
în Texas, la Lakeway. a revenit 
aceleiași Chris Evert, care se arată 
imbatabilă în acest debut de se
zon; învinsa sa din finală a fost 
australianca Evonne Goolagong- 
Cawley: 6—3. 7—6. 

supliment de puncte în Cupa 
mondială !).

Deci, ce se poate spune pină 
la această oră ? Spre deose
bire de anii trecuți — cînd 
Klammer, prin suita sa de vic
torii la coborîre, sau Gustavo 
Thoeni, prin polivalența ■ sa. 
stăpîneau de-a lungul sezonu
lui clasamentele — de astă 
dată, de la concurs la concurs, 
liderii s-au schimbat cu regu
laritate. Iată-i cum s-au suc
cedat, de la 5 decembrie și 
pînă acum : G. Thoeni, cana
dianul Ken Read, elvețianul 
Philippe Roux, italianul Piero 
Gros și suedezul Ingemar Sten- 
mark. Cu această ocazie, aproa

Iată medaliafii probei de coborîre de sîmbătă, de la Wengen, in 
cadrul „Cupei mondiale" (de la stingă la dreapta) : Jim Hunter 
(Canada) — locul 3, Franz Klammer (Austria), — locul 1 si Phi
lippe Roux (Elvefia) — locul 2. Telefdto : A.P.-AGERPRES

pe că am numit pe marii fa
voriți ai sezonului — surprin
zători în varietatea lor, uneori 
de-a dreptul neașteptați (cum 
sînt canadienii Read și Dave 
Irwin, care au irupt în frun
tea ierarhiilor la proba de co
borîre, fără nici o altă prefe
rință pentru probele de spe
cialitate tehnică).

Dar. in perspectiva olimpică, 
ne interesează mai puțin poli
valența marcată prin pozițiile 
în clasamentele generale (pen
tru că la Olimpiadele albe nu 
se decern medalii pentru com
binata alpină) și mult mai mult 
opțiunile pentru una sau alta 
dintre specialități.

La coborîre, deși nu a mai 
strălucit ca altădată, austriacul 
Franz Klammer — cel puțin 
prin numărul de puncte acu
mulate, ceea ce înseamnă pre
zență constantă pe locuri punc
tate — se arată unul din fa- 
voriții de temut, secundat de 
compatrioții săi Klaus Eberhard 
și Wamer Grissmann. Elveți-

CAMPIONATE DE FOTBAL ÎN EUROPA
ITALIA. în cadrul etapei a 

12-a, meciul dintre Sampdoria 
și Internazionale, desfășurat la 
Genova, a fost întrerupt în 
min. 89, cînd publicul, nemul
țumit de arbitraj, a invadat 
terenul. în acel moment scorul 
era 2—1 în favoarea echipei In
ternazionale. Milanezii au mar
cat al doilea gol din penalty, în 
min 84, după care gazdele au 
egalat, dar arbitrul nu a vali
dat punctul, meciul fiind între
rupt în condițiile amintite. Ră- 
mîne ca federația italiană să 
hotărască asupra omologării re
zultatului.

PORTUGALIA (etapa a 16-a): 
Unio Tomar — FC Porto 0—5 ; 
Academico — Setubal 0—0 ; Be- 
lenenses — Guimaraes 2—0 ; 
Farense — Estoril 1—1 ; Braga
— Atletico 4—0 ; C.U.F. — 
Beira Mar 1—1 ; Sporting Lisa
bona — Leixoes 3—0 ; Benfica 
Lisabona — Boavista 4—1. Cla
sament : 1. Benfica — 27 p ; 2. 
Boavista — 26 p ; 3. Sporting
— 25 p.

OLANDA (etapa a 17-a) : 
FC Amsterdam — NAC Breda 
3—1 ; Feyenoord Rotterdam — 
FC . Utrecht 3—1 ; GO Ahead 
Deventer — AZ ’67 Alkmaar 
1—1: N.E.C. Nijmegen — Graaf- 
schap 0—0 ; M.V.V. Maastricht
— P.S.V. Eindhoven 1—6 ; 
E.E.V. Eindhoven — Kerkrade 

enii prezintă o serioasă con- 
tracandidatură. prin Roux și 
Bernhard Russi, ca și cuplul 
canadian pomenit (Read și Ir
win). După rezultatele sezonu
lui în curs, se pare că italienii 
l-au specializat pentru coborîre 
pe Heriberto Plank. Schiorii 
francezi nu par să mai fie ca
pabili a juca vreun rol în a- 
ceastă probă, care rămîne to
tuși deschisă — prin neprevă
zutele traseului de peste 3 km 
de la Patscherkofel. Out-sideri: 
Erik Alaker (Norvegia) și Mi
chael Veit (R. F. Germania).

Italienii scot „tunurile grele" 
la slalom uriaș, unde trebuie 
contat pe excelentele prestații 
ale lui Gustavo Thoeni. Piero 
Gros și chiar ale tinărului 
Franco Bieler. Și aici, elveție
nii pot opune un cuplu valo
ros format din Engelhard Par*

gatzi și neașteptatul Ernst 
Good, cărora li se adaugă ca o 
curiozitate. talentatul Peter 
Luscher (fost campion de schi... 
nautic al Elveției !). Un out
sider de luat în seamă : aus
triacul Thomas Hauser.

Abia slalomul special va pro
duce „marea bătălie" a întrece
rilor olimpice de schi, pentru 
că pe scurta pîrtie de la Axa- 
mer-Lizum se. vor afla fără 
indoială cei mai buni specia
liști ai probei și ei și-au ară
tat de pe acum valorile : In- 
gemar Stenmark, austriacul 
Hansi Hinterseer, Gros — la 
fel de bun și aici. Mai puțin 
probabilă este intervenția, prin
tre ași, a lui Fausto Rădici (Ita
lia), Walter Tresch (Elveția) 
sau Alois Morgenstern (Aus
tria), dar mai virtuală cea a 
lui Christian Neurenther (R. F. 
Germania), fără a-1 uita pe 
campionul de la Sapporo : spa
niolul Juan Manuel Fernandez 
Ochoa.
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D'JDU GEORGESCU ÎN ECHIPA
„BALONULUI DE AUR"
Ziarul „Nepsporl" din Buda

pesta, a alcătuit cea mai 
bună echipă a Europei pe 
baza anchetei efectuate, de 
revista pariziană „France- 
Football" dotată cu „Balonul 
de aur“. In linia de atac a 
acestei echipe figurează și 
Dudu Georgescu. Iată for
mația : Maier (Bayern Miin- 
chen) — Vogts (Borussia 
Monchengladbach), Becken
bauer (ÎBayern Miinchen), 
Breitner (Real Madrid), Pi- 
varnik (Slovan Bratislava) — 
Pirri (Real Madrid), Geels 
(Ajax Amsterdam) — Lori
mer (Leeds United), Cruyff 
(C.F. Barcelona), Dudu Geor
gescu (Dinamo București), 
Blohin (Dinamo Kiev).

0—1 ; Twente Enschede — FC 
den Haag 2—0 ; Telstar — Ex
celsior Rotterdam 2—0 ; Aiax 
Amsterdam — Sparta Rotter
dam 2—0. Clasament : 1. A jax 
— 27 p (un joc mai puțin) : 2. 
P.S.V. — 25 p ; 3. Feyenoord — 
25 p.
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