
CHEMĂRI DE UN LARG ECOU
PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VA I

La cumpăna dintre ani, la ora bilanțului, întreaga țară, 
.amicul ei popor și-au prezentat impresionantele realizări, 
îcă un cincinal s-a înscris în marea carte a victoriilor ob- 
uiute de poporul român. Și, la ora aceea, ca ecou al Mesa- 
ului secretarului general al partidului și președintele Repu

blicii, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, întregul nostru 
>opor se angaja să obțină noi și noi succese.

Am pășit în noul an 1976. primul din cincinalul 1976—1980, 
n atmosfera de puternică efervescență care caracterizează 
uunca întregii noastre națiuni socialiste, animați de dorința 
Uerbinte de autodepășire, de a realiza azi mai mult decît 
ieri și mîine mai mult decît azi. Tara întreagă e dominată 
de acest fierbinte patriotism al muncii, animată de nobila 
-nisiune de a spori avuția națională, pentru prosperitatea 
României socialiste, pentru o viată tot mai fericită a fiilor 
ei. Milioane și milioane de oameni ai muncii, din toate 
sectoarele de activitate, sint puternic mobilizați de dorința 
arzătoare de a transpune in viață Istoricele hotărîri ale Con
gresului al XI-lea al P.C.R.

Cu deplină încredere în foița sa creatoare, în hărnicia lui, 
poporul român începe o nouă etapă „pentru împlinirea tu
turor năzuințelor și idealurilor de 
cum ne-a fost transmis în urările 
mvarășul NICOLAE CEAUȘESCU.

Din primele zile ale acestui an, 
de tumultul muncii creatoare. Primele 
primele succese. Au venit, apoi, chemările la întrecere, lan
sate de diferite colective de muncă fruntașe, chemări care 
însuflețesc pe toți oamenii muncii, le dau noi imbolduri și 
creează o puternică efervescență creatoare, chemări care au 
ca obiectiv, printre altele, creșterea eficienței economice, 
sporirea calității — adică mai mult și mai bun —, promo
varea noului, preocupare care își găsește deplina expresie 
in acest cincinal al revoluției tehnico-științifice.

„Avem deplina convingere că anul 1976, ca întregul cin
cinal viitor — se adresa țării secretarul general al parti
dului — va aduce poporului nostru noi satisfacții în muncă 
și viață, va adăuga noi și însemnate valori tezaurului avu
ției noastre naționale, va ridica pe o treaptă superioară bu
năstarea materială și spirituală, gradul de civilizație al în
tregii națiuni socialiste".

în această însuflețitoare atmosferă, alături de întregul 
popor, sportivii își aduc și ei contribuția la atingerea mă
rețelor obiective, cu entuziasmul caracteristic vîrstei lor. 
Acum, în această atmosferă de chemări la întrecere, asocia- 
iile și cluburile sportive au datoria de onoare de a mobi- 
iza eforturile tuturor sportivilor pentru o contribuție ma
joră în frontul muncii creatoare. Cu atît mai mult cu cit 
în chemările la întrecere se află și obiective sportive, care 
vor duce la o dezvoltare și mai mare a activității sportive 
:le masă și performanță în țara noastră.

Toți cei care activează în sfera largă a sportului se anga
jează plenar să muncească Ia nivelul cerințelor și condiți
ilor actuale, pentru ca anul 1976, anul Jocurilor Olimpice de 
Ia Montreal, să aducă noi sueeese de prestigiu mișcării 
noastre sportive pe plan mondial, izbinzi oare să se alăture 
ia marile realizări pe care întregul popor se angajează in 
aceste zile să le obțină.

progres și bunăstare" 
din Mesajul adresat de

...........

Sîmbătă start-1976 !a scrimă!

Primele asalturi
în Divizia A

la spadă și sabie
Asalturile din probele de 

spadă și sabie din cadrul Divi
ziei A de scrimă, programate 
sîmbătă și duminică în Capita
lă, inaugurează sezonul compe- 
tițional intern. Prima etapă ce 
se va desfășura în sala de scri
mă a federației (fosta „Floreas- 
ca II") aduce pe planșe 5 din
tre competitoarele ediției pre
cedente a întrecerii, alături de 
care vor evolua noile promova
te. Farul Constanța la spadă și 
Dinamo București la sabie.

Importanța competiției spo
rește de această dată, știut fiind 
că ne găsim în plin an olimpic. 
Altfel spus, eforturile sportivi
lor vor avea o dublă țintă : 
pe de o parte să-și aducă echi
pele respective pe o treaptă cît 
mai înaltă a ierarhiei autohto
ne, iar pe de altă parte să-și 
cucerească un loc in loturile

tara întreagă e cuprinsă 
zile au însemnat și

portul
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Concursul internațional de biatlon „Cupa Poiana"

INTERES MAJOR,
CONDIȚII EXCELENTE
Ieri dimineață, peste Poiana Brașov se așternea un 

strat nou și dens de zăpadă care dădea un aspect de 
prospețime frumoasei stațiuni de la poalele Postăva
rului. Este drept că ninsoarea afecta într-o oarecare 
măsură antrenamentele biatloniștilor, făcîndu-le difi
cultăți de vizibilitate la tragerile din poligon, dar în 
același timp ea crea condiții optime de desfășurare a 
importantului concurs „Cupa Poiana" care va avea 
loc sîmbătă și duminică, cu o participare deosebit de 
valoroasă. Fiind unul dintre ultimele teste dinaintea 
Jocurilor Olimpice de la Innsbruck 
români) „Cupa Poiana" a stîrnit 
cretizat prin faptul că toate 
delegațiile participante au 
nunțat că vor Veni cu cele mai 
valoroase loturi ce le au la ora 
actuală. De altfel, echipa Iu
goslaviei a și sosit ieri in Ca
pitală, de unde a plecat ime
diat spre Poiana Brașov unde, 
chiar azi, efectuează primul 
antrenament. Celelalte selecțio
nate sint așteptate astăzi fie 
direct la Brașov (Cehoslovacia, 
R.D. Germană, R.F. Germania). 
fie_ Ia București (Bulgaria și 

unde vor pleca 
gazdă a compe-

un

a-

U.R.S.S.) de 
spre stațiunea 
tiției.

Cît privește .
mâni, ei se află în febra fina
lizării pregătirilor și așteaptă

pe sportivii ro-

(Continuare în pag. 2—3)

Moment de așteptare, intr-un asalt de sabie, din ediția precedentă 
a Diviziei A.

campioanele de spadă și sabie, 
'în ambele cazuri reprezentan- 

sportiv Steaua, 
înfruntat. într-o 
care o dorim a 
cîteva formații

României pentru Montreal. Di
vizia A poate constitui un prim 
test pentru antrenori. Oricum, 
din acest dublu efort solicitat 
sportivilor va cîștiga, neîndoiel
nic, și scrima, calitatea asaltu
rilor, alt ‘ 
important 
1976, prin 
se impun.

La noua ediție a Diviziei A,

element de referință 
în contextul anului 

exigențele sporite ce

DEBUT IN ETAPA TIMIȘOREANĂ 
DE TENIS„INDOOR"

tele
fon/. — începînd de marți, 
cei 30 de participanți la etapa 
timișoreană a Circuitului in
ternațional de tenis „indoor" 
și-au dat întîlnire în sala „O- 
limpia". Deși în prima după- 
amiază au avut loc doar par
tidele preliminare, aproape 1 500 
de spectatori au ținut să 
prezenți pentru a-și face 
călzirea" înaintea 
gurale. Și ei nu 
regreta, deoarece 
preliminariilor au 
spectaculoase. în 
dintre ele, în care tînărul nos
tru jucător Laurențiu Țiței a 
obținut victoria în fața ceho
slovacului Jiri Prueha cu 2—6, 
7—6, 6—3, ca apoi un alt re
prezentant al generației tinere 
de tenismani, bucureșteanul 
Jean Bîrcu, să cedeze doar la 
mare luptă în fața timișoreanu
lui Ionel Spătaru, cu 6—7, 
5—7. Dintre celelalte rezultate 
se remarcă acela obținut 
Mihai Tăbăraș, învingător 
fața bulgarului E. 
cu 4—6, 6—4, _6—4. în 
V. Marcu ~ 
ca Timișoara) 6-4, 6—0; S. 
Mureșan — A. Dărăban (Dina-

A CIRCUITULUI
TIMIȘOARA, 14 (prin 

începînd de

fie 
„în- 

rundei inau- 
au avut ce 

majoritatea 
oferit jocuri 
special două

de 
_ în
Jeleaskov, 
2 rest:

R. Attl (Electri- 
6—0:

6—3, 6—4; O. Vîl- 
— Gh. Copăceanu 

6—2; I. Kerekes 
Gîlea (El.) 6—1, 

6—3; B. Csoknay (Ungaria) — 
O. ZOss (El.) 6—2, * * ~
Velev (Bulgaria) — 
trescu (Jiul 
6—2, 6—3.

Miercuri 
partidele din 
probei de simplu. Din 
jocuri frumoase, adesea răsplă
tite cu aplauze. Iată rezultatele 
(optimi de finală): G. Varga 
(Ungaria) — O. Vîlcioiu 6—4,
6— 4; J. Granat — M. Tăbăraș
7— 6, 6—2; K. Pugaev (U.R.S.S.)
— S. Mureșan 6—2. 2—6, 7—6 ; 
V. Marcu — B. Csoknay
3— 6, 2—6 ; T. Ovici — I. Spă
lam 6—1, 6—1 ; V. Borisov 
(U.R.S.S.) — L. Țiței 6—0,

4— 6, 6—4 ; Th. Emmrich (R.D.G.)
— St. Velev 6—1, 4—6, 6—1.

Partida dintre cîștigătorul 
turneului de la Brașov, D. Hă- 
rădău și I. Kerekes s-a înche
iat cu rezultatul de 6—4. 6—1.

Joi (ur. azi) se dispută pri
mele partide ale probei de du
blu, începînd de la ora 9,15.

mo Brașov) 
cioiu (Din.) 
(El.) 6—1,
(Din.) — L.

6—2; St.
C. Dumi-

Petroșâni) 1—6,

s-au
primul tur

desfășurat 
al 

nou

P. ARCAN, coresp.

tele clubului 
vor avea de 
întrecere pe 
fair-play-ului, 
care și-au anunțat candidatura 
la titlu. La spadă, I.E.F.S., 
C.S.U. Tg. Mureș și Eleetropu- 
lere Craiova, în primul rînd. Se 
așteaptă insă cu foarte mult 
interes și evoluția Farului, care 
promite mult chiar pentru pri
mul an al activității sale în 
„A“. O dispută strinsă este de 
anticipat și la sabie, unde 
Steaua va fi talonată de „Poli" 
lași, principala ei rivală spor
tivă din ultimii ani.

Joi 15 ianuarie 1976

(pentru sportivii 
viu interes, con-
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„Cupa Poiana",Itl
Cornel Mandruș are 
prilejul să confirme 
comportarea bună 
a vută in „Cupa 

A.S.A.".
Foto :

Dragoș NEAGU

Ședința de aseară a Biroului F. R. Fotbal

PRECIZĂRI ASUPRA CALENDARULUI
INIERN Șl INTEmTIIINAL

Române de
a l>-‘

etapă

etapă 
ultima

în Cupa

în 
etapă

Cupa 
a

ca,sens
Rornâ- 

la care 
divizio-

Biroul Federației 
Fotbal, întrunit aseară, 
în discuție unele probleme 
gate de alcătuirea calendar 
intern și internațional pînâ 
luna august a acestui an.

S-a stabilit în acest 
după etapa din Cupa 
niei din 29 februarie, 
vor lua parte echipele
nare A, campionatul Diviziilor 
A și B să se reia în ziua de 7 
martie. Prima etapă a returu
lui Diviziei C a fost programa
tă pentru 14 martie. Pină la 
meciul cu Franța din cadrul 
preliminariilor olimpice (pro
gramat în tara noastră. în ziua 
de 24 martie) se vor mai dis
puta două etape de Divizia A 
în zilele de 14 și 17 martie. 
După jocul cu Franța, progra
mul prevede :

28 și 31 martie, etape de 
campionat :

6 aprilie : meciul Olanda — 
România (tur) ;

8—13 aprilie : pregătire pen
tru meciul retur cu

14 aprilie : meciul
— Olanda ;

18, 25, 28 aprilie, 
etape de campionat :

12 mai : primul joc din ca
drul finalei Cupei Balcanice, 
Bulgaria — România, la Sofia ;

16, 23, 26, 30 mai, 6, 9, 13 
iunie : etape de campionat ;

16 iunie :
României ;

20 iunie :
României si 
Diviziei C ;

21—30 iunie : Balcaniada 
tineret, în Grecia ;

27 iunie : ultima etapă a 
viziei B.

Semifinalele și 
pei României, au 
mate în zilele de 
gust, deci înainte 
viitoarei ediții 
lui, prevăzută 
29 augusta

de

Di-

Cu-finala
fost progra- 
18 și 22 au
de începerea 
campionatu-

a se produce la
a

Olanda ; 
România

2, 6 mai:

Divizia A de handbal feminin

BRAȘOV, 14 (prin telefon). 
Miercuri după amiază a început 
in Sala sporturilor din locali
tate cel de-al treilea turneu al 
Diviziei A de handbal feminin. 
Peste 2 000 de spectatori au a- 
sistat la meciuri dirz disputate, 
spectaculoase.

VOINȚA ODORIIEI — CON
STRUCTORUL BAIA MAKE 
17—14. Voința Odorhei s-a pre
zentat bine în această partidă, 
practicînd un joc mobil și agre
siv în apărare și mizînd pe 
Mikloș — în formă bună ■— în 
atac. Handbalistele din Baia 
Mare, în evident progres, au 
ratat două aruncări de la 7 m 
și cîteva contraatacuri, care 
le-au costat mult in economia 
partidei. Principalele realiza
toare : Mikloș și Laczkowicz 
cite 5 — Voința, respectiv

Adochiței 9. Foarte bun arbi
trajul cuplului ploieștean N. 
Danieleanu — I. Nicolae.

PROGRESUL — MUREȘUL 
TG. MUREȘ 11—9. Mureșul a 
ratat în această partidă nu mai 
puțin de 5 aruncări de la 7 m. 
Progresul avînd în Velicu un 
înger păzitor al buturilor, a 
știut să speculeze lipsa de de
cizie a adversarelor. Cele mai 
multe goluri au înscris : Io- 
neseu și Ciobanu cîte 2 — Pro
gresul, respectiv Șoș 4 și Du- 
daș 3.

CONFECȚIA — RAPID 14—14. 
Meci dramatic, în care Rapid

Hristache NAUM

(Continuare in pag. 4)

în cadrul 
seară a Biroului F.R. Fot
bal au fost stabiliți antre
norii loturilor reprezentative 
olimpic, de tineret și de 
juniori.

După cum se știe, condu
cerea tehnică și răspunderea 
directă asupra pregătirilor 
tuturor echipelor naționale 
revine vicepreședintelui F.R.F. 
cu probleme tehnice, Ște
fan Covaci. Acesta va fi a- 
jutat de următorii antrenori : 
pentru lotul olimpic, Cor
nel Drăgușin și Gh. Constan
tin ; pentru loturile de tineret 
(sub 23 și sub 21 de ani), 
Octavian Popescu și Ion 
Nunweiller, a căror activitate 
va fi coordonată de antre
norul federal Nicolae Pe
trescu ; pentru lotul d<» ju
niori, Constantin Ardeleanu 
și Eugen Banciu.

ședinței de a-

în ceea ce privește calenda
rul internațional de toamnă, a 
fost fixat returul finalei Cu
pei Balcanice (România — Bul
garia) pentru 9 sau 10 octom
brie. Este prevăzut 
nea un meci amical 
Cehoslovacia pentru 
sau noiembrie, dar 
n-a fost încă perfectat.

Legat de calendarul interna
țional a fost discutată și pro
blema fixării jocurilor echipei 
noastre reprezentative din ca
drul ediției 1978 a Campionatu
lui mondial în care, după cum 
se știe, formația noastră face 
parte din grupa a 8-a europea
nă împreună cu Spania și Iu
goslavia. Pentru fixarea date
lor se va lua contact cu cele 
două federații interesate în ziua

de aseme- 
România — 

octombrie 
acest joc

(Continuare in pag. 2—3)



CIND NEPASAREA SE SUBSTITUIE
MUNCII DE EDUCAȚIE

al fiecărui tî- 
laolaltă, dez-

Destinul social 
năr și al tuturor

* voltarea armonioasă și pregăti
rea lor pentru a deveni oa
meni utili colectivității, educați 
în spiritul normelor eticii și e- 
chității socialiste, într-un cu- 
vînt grija față de viața lor in 
genera] constituie preocupări de 
mare răspundere ale genera
ției mai virstnice.

Cazul pe care îl dezbatem se 
referă la aceia — puțini la nu
măr — care uită adesea de no
bila lor 
ducători, 
sprijinul 
adoptînd 
maniere 
lei comuniste.

Cu cîtva timp 
sosit la redacție 
semnată de tatăl 
tian Gheorghițeanu. 
de 18 ani și jumătate, elev în 
anul III la Grupul școlar „Elec
trocontact" Botoșani și jucător 
în echipa de volei a Școlii spor
tive din localitate, participantă 
în divizia națională de juniori. 
Tatăl ne relata cazul de „încăl
care flagrantă a principiilor pe
dagogiei socialiste, a eticii spor
tive și profesionale" de către 
profesorul antrenor Gh. Cioacă.

După ce transcrie sesizările 
fiului și colegilor de echipă 
cum că Gh. C. își brutalizează 
și își înjură elevii, autorul re
latează un fapt petrecut relativ 
recent : „In ziua de 1 deccm- 

. brie fiul meu a venit acasă și 
mi-a spus că tov. antrenor 
Cioacă Ghcorghe, fiind într-o 
stare de ebrietate mai mult de- 
cit avansată, a pătruns in ca
mera în care el se odihnea îm
preună cu coechipierii Ivan 
Mihailov și Dan Ceornea — la 
hotelul „Pescăruș" din Brăila, 
unde jucaseră in deplasare. Ia 
orele 12 noaptea și pe motivul 
că au făcut „botezul" unui nou 
jucător, i-a luat la bătaie. Ti
nerii nu au ripostat, fiul meu 
a fost silit să ceară ajutor an
trenorului echipei de fotbal a 
Școlii sportive Botoșani, care 
jucase în aceeași zi tot în Bră
ila, și acesta, pentru restul 
nopții, l-a cazat intr-o cameră 
la hotelul Traian".

Zilele trecute am poposit la 
Botoșani cu intenția de a exa
mina acest caz care, 
cursul investigațiilor, 
trădeze implicații de

'largi decît
fi închipuit. Dar mai

mult maietică 
ne-am 
întîi cile ceva despre incidentul 
în sine. Profesorul Cioacă și 
echipa sa au fost nevoiți să 
înnopteze la hotelul „Pescăruș" 
din Brăila, neputînd pleca la 
Botoșani imediat după meci, 
din cauza dificultăților de 
transport pricinuite de înăspri
rea vremii. Dar, în loc să-și su
pravegheze sportivii rămînînd 
alături de ei. antrenorul i-a tri-

misiune socială, de e- 
lipsindu-i pe tineri de 
necesar 
față de 
desuete.

și cuvenit sau 
ei atitudini și 
străine mora-

în urmă ne-a 
o scrisoare 

tînărului Cris- 
in vîrstă

pe par- 
avea să 

natură

SPORT
SI ETICĂ
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mis, după masa de seară, la 
film. Iar el s-a dus 1„ 
hotelului „Traian" ca 
moare" timpul liber 
rul C.J.E.F.S. Botoșani. 
Bălluță, care însoțea echipa de 
fotbal a Școlii sportive, cazată 
la „Traian", nu a observat bine 
dacă Gh. C. consumă băuturi 
alcoolice tari sau numai se... 
sprițuia, dar bănuiește că a ple
cat puțin „afumat"). La întoar
cerea de la film, voleibaliștii, 
lăsați în voia soarlei, și-au a- 
dus și ei aminte că nu făcuse
ră „botezul" unor jucători mai 
noi, aflați pentru prima oară 
în deplasare (obicei nu . 
elegant, ba chiar brutal, eînd 
novicele refuză 
ment).

La întoarcerea antrenorului 
de la bar (după părerea sa pe 
la ora 22,30 : după cea a jucă
torilor pe la 23,30 cînd ei se 
aflau deja în paturi), acesta a 
aflat despre „botezuri" și, înfu
riat, l-a lovit pe căpitanul e- 
chipei, Cristian Gheorghițeanu. 
Ceilalți jucători colegi de ca
meră spun că au fugit din pa
turi la fereastră, scăpînd astfel 
de agresiune, și dintre ei doar 
Ivan Mihailov s-a ales cu o 
palmă, restul fiind... încasat de 
Gheorghițeanu. Acesta s-a îm
brăcat imediat și a plecat la 
celălalt hotel unde se aflau 
fotbaliștii pentru a cere împru
mut bani de tren. Acolo a fost 
reținut peste noapte de secre
tarul C-J.E.F.S. Botoșani, Gh. 
Băltuță...

la barul 
să-și „o- 
(secreta-

i, Gh.

prea

acest trata

• LA C.S. TRACTORUL BRAȘOV 
s-a înființat recent o secție de 
bob-sanie. Antrenorul FI. Beldică 
pregătește pentru apropiatele con
cursuri 25 de sportivi, printre ca
re ți 15 fete la sanie • ASOCIA
ȚIA SPORTIVĂ de pe lingă Fabri
ca de pălării din Timițoara a 
organizat o reușită competiție fe
minină 
„Cupa 
ticipot 
de pe 
echipei 
curile 2—3 s-au clasat Avîntul I 
și Electromotor • BAZA SPORTI
VA DIN NEHOIU (jud. Buzău) - 
distrusă vara trecută in urma inun. 
dațiilor — a fost complet refăcu
tă. Au muncit aici în orele lor 
libere sute de localnici, în frunte 
cu tineretul • LA BUFTEA (Jud. 
Ilfov) s-a organizat o mare între
cere de șah in cinstea apropiatu
lui Congres al U.G.S.R. Dintre 
cole patru competitoare, pe pri
mul loc s-a clasat formația locală 
Metalica, compusă din Stelian 
Bojuicâ, Dumitru Frone, Ion Stan- 
cea, Pavel Dumitru, Nicolae Oașe, 
Camelia Nepoată și Florina 
Barbu. • LA TG. MUREȘ s-a în
cheiat campionatul de minifotbbl 
organizat pentru reprezentative 
de străzi. Ediția a Vil-a a com
petiției a revenit echipei ,,Racing" 
din str. Sportivilor!! Pe locurile 
următoare s-au situat „Eindho
ven" (cartierul Mureșenii și „Crys
tal Palace" (bd. 1 Mai). Acum 
se disaută barajul pentru cele 
două locuri vacante in ediția a 
VIII-o a campionatului, la care 
se întrec nouă echipe a IN ORA
ȘUL BRAlLA s-a disputat ediția 
o IV-a a „Cupei Danubiana" la 
handbal, competiție școlară care 
o reunit 15 formații de fete și

de handbal, dotată cu 
Avîntul", Ic care au por
cinei formații din orașul
Bega. Trofeul a revenit 
Industriei lînii, iar pe lo-

băieți. jocuri frumoase,
victoria a surîs echipelor Liceu
lui de chimie (b) și Liceului ,,Pa- 
nait Cernea" (f) a IN CURÎND 
se va da în folosință în masivul 
Făgăraș o telecabină. Iubitorii 
sporturilor montane vor avea ast
fel un mijloc rapid și comod de 
transport 
Cascadă
ORAȘUL BEREȘTI
au avut loc nu de mult întreceri în 
cadrul „Cupei tineretului" la șah, 
tenis de masă, popice și gimnasti. 
că. Activitatea sportivă de masă 
are aici un sprijin deosebit din 
partea Consiliului popular (orese- 
dinte Anton Virgil) o IN TRADI
ȚIONALELE COMPETIȚII de masă 
ale iernii, organizate la Curtea de 
Argeș, au terminat învingătoare 
formațiile Agronomia și Carpați
— la șah. Știința și Carpați — la 
tenis de masă, Știința și Argeșul
— la volei, Foresta și Energia — 
la cros, Automobilul și I.T.Ă. — la 
fotbal. « MARILENA NEACȘU 
(din secția de gimnastică o Școlii 
sportive), Alexandru Bozon 
secția de călărie a 
Gonea (din secția 
sărituri a C.S.M.), 
mele trei locuri, în 
ta celor mai bunî 
județului Sibîu. <, 
PIRTIE de pe Valea 
(jud. Mureș) s-a ținut 
inaugural de schi al 
Printre câștigători s-au 
Lucian Cuieșdean, 
Ladislau Rech 
Comerțul Tg. Mureș.

între cabanele Bilea 
și Bilea lac « IN 

(jud. Galați)

(din 
C.S.M.) și Ion 
de notație și 

au ocupat pri- 
ordine, pe lîs- 
10 sportivi oi 

» PE NOUA 
Sălardului 
concursul 
sezonului, 
numărat : 

Alexandru si 
— toți de la A. S.

CORESPONDENT! : C. Gruia, 
Cretu, D. Soare, D. Slivna-Moraru, 
I. Păuș, Tr. Enache, I. lones.-u, M. 
Dumitru, E. Sterescu, I. Ilie, P. 
Ion.

C.

r—----------I
l%

ANUNȚ
Duminică, 18 ianuarie, la ora 11, se inaugurează cursurile 

de pregătire Ia ANATOMIA ȘI FIZIOLOGIA OMULUI, pen
tru candidatii Ia concursul de admitere in I.E.F.S. din anul 
1976.

Cursurile se vor desfășura în fiecare duminică intre orele 
11—13, la sediul Institutului, str. Maior Ene nr. 12, sectorul 6.

Mai prezintă importantă dacă 
„părțile" nu cad de acord asu
pra orei incidentului (oricum 
tirzie) sau asupra numărului de 
lovituri primite de Cr. Gheor- 
ghițeanu ?

Căința tirzie și inutilă („este 
o greșeală a mea că nu m-am 
stăpînit") a prof. Gh. Cioacă 
pentru intervenția brutală din 
seara cu pricina nu poate ate
nua actul în sine semnat de un 
pedagog, nu șterge nici bruta
litățile verbale folosite adesea 
de pe bancă în timpul meciu
rilor, nici lipsa de autoritate 
asupra colectivului („prof. 
Cioacă — ne spunea directorul 
Școlii sportive, Vasile Tcaciue 
— a greșit evident. Nu trebuia 
să lase singuri copiii. Dar gre
șise din capul locului incercind 
să-și apropie jucăiorii, fără insă 
a se face respectat și fără a 
manifesta mai multă exigentă 
fată de comportarea lor". Iar 
directorul adjunct Liviu Coval- 
ciuc avea la rîndul său să con
firme : „Nu prea se bucură 
de prestigiu în rîndul elevilor").

Ciudat ni se pare faptul că, 
deși se cunoștea cazul și fusese 
analizat in consiliul pedagogic, 
nu s-a luat nici o măsură !

Aurelian BREBEANU

(Urmare din pag. 1)

cu nerăbdare și încredere dis
putele acestui sfîrșit de săptă- 
mînă care constituie selecția 
decisivă în vederea Jocurilor 
Olimpice. în acest sens, 
vine să menționăm că 
frumoasa comportare 
săptămîna trecută, cu 
„Cupei A.S. Armata", 
Mandruș (cîștigătorul 
individuale) a fost indus 
ștafeta 4X7,5 km care va 
prezenta România Ia 
Poiana". Hotărîrile 
asupra componentei lotului care 
va lua parte la Jocurile Olim
pice vor fi luate de(, antrenorii 
Costică Tiron și Marcel Stupa- 
ru după desfășurarea probei de 
20 km 
ștafetei 
ora 10) 
Poiana

se cu- 
după 

avută 
prilejul 
Cornel 
cursei 

în 
re- 

„Cupa 
definitive

(simbătă la ora 10) și a 
4X7,5 km (duminică la 
care vor fi găzduite de 
Brașov.

★
la Poiana Brașov, darTot 

ne piftiile Postăvarului, sîmbă- 
tă și duminică va avea loc 
unul din concursurile tradițio
nale la probe alpine. Este vor
ba de „Cupa A.S. Armata" care 

ziua întîi o 
iar în

nrogramează în 
cursă de slalom uriaș,

doua spectaculoasa 
de coborîre, prima din 

sezon în tara noastră.
★

— Sibiu s-a dis- 
Oncești" la care 
44 de schiori din

cea de a 
probă 
acest

Păltiniș 
„Cupa

La 
nutat 
au participat 
Sibiu, Cisnădie și Rășinari. Ia
tă cîștigătorii probelor: fond
fete. 2 km: Iulia Grecu, 3 km; 
Lidia ștefan; băieți. 3 km: So
rin Milev, 5 km: Daniel Mun- 
teanu (toți de la Șc. sp. 
mii Sibiu); slalom special 
i.eți III: Nicu Oprea, fetițe 
Rardel Henning, băieți 
Constantin Noiță, juniori 
Nicolae Ilaneu, juniori II: 
Tora (toți de la Centrul 
schi Rășinari). (Die IONESCU- 
coresp. județean).

Comisia de schi a județului 
Maramureș a alcătuit un bogat

Soi- 
bă-' 
III: 

I: 
I:

Ion 
de

T. SIRI

Particip 
bilete Io 
rlți șans

„CUP

Cam

SIMBĂTĂ Șl DUMINICĂ, iN CAPI

MECIURILE DE HOCHEI ROMÂNIA
României în vederea participării 

au intrat în faza finală. La sfir-
Pregătirile lotului de hochei al 

Ia J.O. de iarnă de Ia Innsbruck 
șitul acestei săptămîni, reprezentativa noastră va susține ultimele 
partide de verificare în fața publicului bucureștean, întîlnind pe 
patinoarul „23 August" echipa Ungariei. Prin jocul 
rapid, bazat mai ales pe contraatacuri, hocheiștii 
fost totdeauna adversari incomozi pentru jucătorii 
nîrile dintre cele două formații furnizînd de fiecare 
interesante și echilibrate. Ambele jocuri (simbătă 
vor începe la ora 18 și vor fi conduse de im cuplu 
polonezi.

lor tehnic și 
maghiari au 
noștri. întîi— 
dată meciuri 
Si duminică) 

de arbitri

★
După jocurile cu Ungaria, lotul olimpic va întreprinde un turneu 

în R.F.G. și Elveția, urmînd ca la 2 februarie să dispute la 
bruck dificila partidă de calificare cu valoroasa formație a 
niei, din grupa A a Campionatului mondial.

Inns- 
Polo-

restabi 
Balogh 
pol și 
urmat 
Marin 
Lukar 
Dumit 
Cazacu 
Nagy 
treș 
tacanți 

în 
său, ec 
Ia Mie 
nuarie) 
riei, c 
a

UN SCURT TURNEU

IN CEHOSLOVACIA

Aflată într-un scurt turneu 
de jocuri de verificare în 
Cehoslovacia, selecționata de 
hochei a țării noastre a susți
nut trei partide în compania 
puternicei formații din prima 
ligă a campionatului țării gazdă 
VZKG Ostrava. Meciurile s-au 
disputat în localități învecinate 
orașului Ostrava și s-au bucu
rat de prezența unui mare nu
măr de spectatori. Prima întil- 
nire a avut loc la Orlova, unde 
VZKG a învins selecționata ro
mână cu 5—3 (3—2, 1—0, 1—1),

a

program ai 
ționale din 
concursurile 
fi.gurînd „Cupa Mogoșa", 
Oțelul", „Cupa C.S.M. Baia Ma
re", precum și etapele „Cupei 
tineretului". Pentru a asigura 
întrecerilor condiții cît mai 
bune de disputare, au fost lu
ate o serie de măsuri, printre 
care lărgirea pîrtiei principale 
de pe Mogoșa care poate fi fo
losită acum în deplină securita
te pe toată lungimea ei (2 400 m). 
La Borșa vor avea loc 
cursurile de sărituri la 
vor lua parte specialiștii 
tei probe din întreaga țară. De 
altfel, aici este programat șf 
campionatul național de seni
ori (29 februarie). (Vasile SA- 
SÂRANU, coresp.)

activității competi- 
acest sezon, printre 

mai_ importante 
„Cupa

con- 
care 

aces-

acolo,iar în a doua, jucată tot 
victoria gazdelor a fost mai ne
tă : 10—4 (6—1, 2—1, 2—2).

Ultima confruntare s-a des
fășurat marți după amiază în 
orașul Novyjicin, partida^ înche- 
indu-se cu rezultatul 
(2—1, 2—2, 4—2) în 
echipei cehoslovace.

Echipa noastră se 
astăzi in Capitală.

de 8—5
favoarea

înapoiază

JUNIORII, IN UNGARIA

Pe
Miercu 
dubla î 
micală 
Sport 
slovacă 
toriile 
prim
cu 7—4 
de-al d 
revanșa 
3-2). (

și 
in 
B

Continuă cu intensitate 
pregătirile lotului de juniori 
vederea participării la grupa 
a Campionatului european pro
gramat in martie, la București. 
Astăzi, tinerii jucători pleacă la 
Budapesta pentru două jocuri 
de verificare cu echipa Unga
riei (și ea în grupa B a C.E.). 
După cum se știe, la recentul 
„Turneu al celor 6 națiuni" în- 
tilnirea celor două selecționate 
a prilejuit un 
ciștigat cu 7—6 
mâni.

în linii mari 
rămas același. Nu va face de
plasarea Hălăucă, reținut în 
prima echipă, în schimb este

meci palpitant 
de juniorii ro-

lotul nostru a

Pe
Ghcorgl 
diționai 
„Cupa 
să la a 
revenit 
din Mi 
trecut 
dorhei 
Gheorg 
Gheorg 
echipa
(C. Mal

TURNEU INTERN
DE VOLEI MASCULIN

Incepînd de vineri, în Sala 
.sporturilor djn GMați este pro
gramat' un interesant turneu 
amical de volei, la care parti
cipă echipe masculine din Di
vizia A și Divizia B. precum

S-A ÎNCHEIAT CONCURSUL REPUBLICAN
DE TENIS AL JUNIORILOR

HUNEDOARA, 14 (prin tele
fon). — în sala »,Constructorul” 
din localitate s-au încheiat în
trecerile din cadrul concursului 
republican de tenis pe teren 
acoperit, rezervat juniorilor și 
junioarelor. Ca și precedentele 
faze ale competiției, finalele 
s-au bucurat de o excelentă 
organizare, iar partidele tineri
lor jucători au fost răsplătite 
cu numeroase aplauze.

Iată acum rezultatele fina
lelor. care au desemnat pe cîș- 
tigătorii competiției: BĂTEȚI
Categ. 17—18 ani: FI. Niță 
(Construcții București) — R. 
Vintiiă (Poli. Cluj-Napoca) 7—6, 
7—6: categ. 15—16 ani: S. Nicu- 
Icscu (Progresul București) — 
S. B icătaru (T.C. București) 
6—3. 6—2. FETE: Categ. 17—18 
ani: Lucia Romanov (Tot îna
inte) — Elena Popescu (Dinamo 
București) 6—3, 6—4: categ. 
15—16 ani: Gabriela Dinu (Di-

namo București) — Camelia 
Popescu (Tot înainte) 6—0,
2—6. 7—5. Dublu băieți: T. 
Vlad, R. Vintiiă — R. Opreanu, 
FI. Zaharia 
fete: Elena 
Dinu — G.
6-3, 7—6. 

întrecerile 
au demonstrat, 

pregătire

6—2, 6—3.
Popescu, 
Szoke, L.

Dublu
Gabriela
Orășanu

de la Hunedoara 
în general, bu

na pregătire a celor mai ti
nere rachete ale tenisului nos
tru. Au participat, în total, a- 
proane 100 de concurenți. băieți 
și fete, din 15 cluburi, secții 
de tenis și asociații sportive. 
Aproape întreaga elită a tine
rei generații din acest sport. 
Nu putem trece cu vederea, to
tuși. unele absente, cum a fost 
aceea a juniorilor din Brașov, 
un centru care și-a creat, pînă 
acum, o bună reputație în des
coperirea și creșterea talentelor 
în tenis. . >

Ioan VLAD, coresp.

următorii alergători : 
Paul Mul

LUPTF TURNEUL
TERNAȚTONAL 

„LIBERE" (juniori), ce va 
loc la Varșovia în zilele de 17. 
18 și 19 ianuarie, vor participa și 
11 juniori români > LA „ME
MORIALUL ROGER COULON" 
care va avea loc în Franța, în 
zilele de 14 și 15 februarie, vor 
lua startul și patru reprezentanți 
ai țării noastre (cîte doi’ la fie4- 
care stil). « LUNI, A ÎNCETAT 
DIN VIATA, în vîrstă de 72 de 
ani. ANTRENORUL GALÂTEAN 
ȘTEFAN BABIN. Neobosit cău
tător și șlefuitor de talente, a- 
cest cunoscut tehnician și-a de
dicat cea mai mare parte a vie
ții profesiei de antrenor, în care 
a obținut rezultate 
motiv pentru 
cu titlul de

rile reprezentative la un ciclu de 
pregătire. La prima reuniune vor 
participa 
motocros (antrenor
ner) — M. Banu, P. Filipescu, Tr. 
Moașa, N. Oproiu, A. Benedek, 
R. Diaconu. S. Paraschiv, Gh. 
Voicu ; dirt-track (antrenor — 
Ion Cucu) — I. Bobîlneanu, N. 
Kîureanu, A. Pîs, C. VoicuJescu, 
I. Marinescu, Gh. Terzea, N. Mi
trofan, I. Dragu. Antrenor coor
donator : Ghcorghe Ioniță.

concurs dotat cu „Cupa Harghi
ta". Iată învingătorii : 500 și
1500 m — Liana Cardaș (Mureșul 
Tg. Mureș), 1000 m — Roxana Sa- 
lade (I.E.F.S.) ; 1500 m — Au
gustin Demeter (Agronomia Cluj- 
Napoca) ; 1 000 in — Victor So- 
tirescu (Dinamo Brașov). 3 000 in 

Tzimbalmoș (I.E.F.S.).
Andrei Erdely (Dinamo

— t.aszlo 
5 000 m — 
Brașov).

remarcabile.
care a fost distins 

antrenor emerit.

MOTO
PUBLIC ANE.
a forului de 
începind de la 21 ianuarie, lotu-

PRIMA REUNIUNE 
A LOTURILOR RE- 
Conducerea tehnică 
resort va convoca,

PATINAJ FINALA CAMPIONA- rnilivru TULUI DE SPRINT 
AL SENIORILOR. Viteziștii seni
ori vor deschide seria finalelor 
în competițiile republicane. Ast
fel, cei mai buni alergători vor 
participa în zilele de 18 și 19 ia
nuarie. pe pista naturală din 
M. Ciuc, la ultimele întreceri ale 
campionatului național de sprint. 
Patinatorii din Tg, Mureș, Bucu
rești Brașov, Cluj-Napoca. Sibiu 
și M. Ciuc și-au verificat stadiul 
pregătirilor in cadrul recentului

TENIS 
DE MASA

„MEMORIALUL VI- 
CENȚIU TULCEA" 
a reunit — la prima 

sa ediție, desfășurată in Capitală. 
— un număr de opt echipe din 
București și Giurgiu. Concursul 
a fost ciștigat de formația 
bului Progresul București 
a aliniat următorii sportivi : 
rel Onețiu, Florentin Henț. 
vin Tabac, Lorin Blănaru și 
nando Godini (antrenor 
Georgescu). Pe locurile următoa
re s-au clasat A. S. Armata și 
IEABS.

clu- 
care 
Do- 
Er- 

Fer- 
Ion

și form 
(Cehosl

Timp 
voleiulu 
tea ur 
atit din 
amiaza, 
un bun 
divizion 
Timișoa 
iova și 
rea i 
național 
ticipă și 
eșalonul 
nil Bră 
care vo 
rește. d 
cu forn

Anali 
rilor di 
sală al 
can de 
zia «A. 
zilele d 
s-au s 
suri :

— Joc 
Napoca 
șoara, d 
11 ianu 
zultatul 
1ogat 
(meci 
echipe.

flotări 
de faptu 
nu și-a 
mod sp
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UN INTERESANTI

Ieri a avut loc tragerea la sorți

MECIURILE DIN 16 imile
CUPEI ROMÂNIEI

[mului 
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PRIVIND FOTBALUL ACTUAL

1 din 
pputat 
ală a- 
ttocală 
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două zile în urmă ne-a 
la redacție Gheorghe 

Constantin, antrenorul divizio
narei A Sport Club Bacău. Și, 
ca totdeauna, fostul atacant al 
C.C.A.-ului și al echipei noas
tre naționale avea ceva de spus. 
Cu atît mai mult cu cit reve
nea de ta Berlin unde. împreu
nă cu Mihai Birsan, lector la 
Institutul de educație fizică si 
sport, a participat la un 
viu al antrenorilor de 
din țările socialiste. La 
au fost prezenți cîțiva 
cieni recunoscuți pe plan mon
dial — majoritatea actuali an
trenori ai reprezentativelor — 
cum sînt Gorski (Polonia), Ba- 
roti (Ungaria), Ormand jiev
(Bulgaria), .lezck (Cehoslovacia) 
etc. Pe agenda dezbaterilor au 
figurat destul de multe proble
me ale fotbalului actual. Gh. 
Constantin le-a grupat în pa
tru mari categorii :

rapiditate și pe spații foarte 
mici. Rezolvarea ? Folosirea 
pirghiilor necesare pe filiera 
procesului formării jucătorului, 
în acest sens, de Ia cea mai 
fragedă virsță... fotbalistică a 
acestuia.

coloc- 
fotbal 
Berlin 
tehni-

j din 
i tra- 
Icanță 
lajun- 
teu! a 
lortive 
|a în- 
lin O- 
a din 

din
10—3 

knhei.

I
I
I

PROBLEME DE ORDIN 
TEHNICO-TACTIC. S-a vorbit 
despre rolul tot mai mare al 
tacticii de joc în raport - cu o- 
biectivul propus, cu adversarul 
întîlnit. evidențiindu-se impor
tanța receptivității jucătorilor 
1a ideile expuse de conducăto
rul tehnic al echipei și con
cretizarea acestora pe parcursul 
desfășurării jocului.
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FORMAREA UNEI ECHIPE. 
O problemă, în general, mai 
puțin dezbătută atunci cind se 
întîlnesc mai mulți antrenori 
la masa discuțiilor. Marele ade
văr subliniat ia acest capitol al 
dezbaterilor și care rezolvă... 
eu ușurință problema este acela 
al necesității de a avea în fie
care compartiment cel puțin un 
jucător de certă valoare. Par- 
ticipanții fiind, în marea ma
joritate. antrenori ai formațiilor 
naționale, referirile 
desigur, la echipe 
tive și mai puțin 
de club. Principiul 
general valabil, la 
lurile. Posibilitățile

PERSONALITATEA JUCĂ
TORULUI. „A fost, ered, cea 
mai interesantă temă_ — susți
ne Gh. Constantin, 
multe lucruri care 
lie știute, sau dacă 
măcar reamintite, 
du-se cu acuitate 
cului colectiv pe 
nu l-a negat sau 
ordin minor, unii 
cam... uitat că pe 
lor 90 de minute 
din acțiunile ofensive 
fășurate, pină Ia un punct, co
lectiv — trebuie să se transfe
re, in totalitate, asupra unui 
singur jucător ; jucător care, 
prin posibilitățile sale individu
ale, să le rezolve in bune con- 
dițiuni. Este vorba, in fond, 
despre necesitatea de a avea 
in echipă fotbaliști cu o perso
nalitate bine conturată”.

Discuțiile purtate în capitala 
R. D. Germane, între 4 și 10 
ianuarie, au fost punctate de o 
serie de lecții practice. Și an
trenorul Gh. Constantin a con
dus o astfel de lecție (cu for
mația de tineret a lui Dynamo 
Berlin) axată pe modalități prin 
care jucătorul aflat în atac 
poate depăși apărătorul advers 
pentru a încheia acțiunea ofen
sivă cu șut 1a poartă.

S-au spus 
merită să 
sînt știute, 
Promovin- 

principiul jo- 
care nimeni 

considerat de 
tehnicieni au 
parcursul ce- 
foarte multe 

des

L D.

MOBILITATE,

s-au făcut, 
reprezenta
ta formații 
este. însă, 

toate ’nive- 
diferă...

SUPLEȚE. 
Chestiune ridicată de reprezen
tanții fotbalului atletic, dispu
tat în forță, pe care-i frămîn- 
tă mai puțin pregătirea fizică 
generală. S-a observat că foarte 
mulți dintre jucătorii acestui 
tip de fotbal — atacanții în mod 
special 
pitolul 
trebuie

— sînt deficitari la ca- 
mobilitate atunci cînd 
să acționeze cu o mare

HANDBAL
eticiicarc contravine normelor 

sportive.
— Secțiile de handbal 

versilatea CIuj-Napoca și 
tehnica Timișoara sînt 
zate cu această ocazie pentru 
modul in care au înțeles să-și 
apere șansele intr-o întrecere 
oficială, cu caracter republican.

Federația română de handbal 
atrage atenția tuturor secțiilor 
cu echipe în campionatul repu
blican, Divizia A, că au obliga
ția să se pregătească și să-și 
dispute șansele în mod sportiv 
în competițiile oficiale, aducîn- 
du-li-se ta cunoștință că în caz 
contrar se vor lua măsurile re
gulamentare împotriva lor.

Uni-
Poli- 

averti-

SI DIVIZIONARELE
IN PERIOADA

în aceste zile și divizionarele 
B au terminat vacanța de iarnă 
și, după o minuțioasă vizită 
medicală, au reluat pregătirile 
în vederea returului campiona
tului. Iată scurte relatări de la 
unele echipe din Seria I :

0 F.C.M. GALAȚI. Antreno
rul Gh. Nuțescu a fixat ca loc 
de pregătire orașul Galați. La 
antrenamente nu va participa 
Ion Ionică, nerefăcut după frac
tura de tibie. însă în lot au fost 
promovați doi juniori : Balaban 
și Pantazis.

0 F.C. BRĂILA. După vizita 
medicală făcută zilele trecute, 
elevii antrenorului Titus Ozon 
se vor pregăti în localitate pînă 
la 25 ianuarie, apoi vor efectua 
antrenamente comune la Borsec. 
De Ia 8 februarie, este prevă
zută susținerea a opt meciuri 
de verificare.

0 PRAHOVA PLOIEȘTI. Și 
antrenorul Romeo Catană și-a 
propus ca, după perioada rea
daptării jucătorilor la efort, să 
continue pregătirile la munte, 
probabil la Predeal, între 25 
ianuarie și 10 februarie. Apoi, 
antrenamentele se vor desfășu
ra la Ploiești.

0 F. C. PETROLUL 'PLO
IEȘTI. în aceste zile, pregăti
rile se desfășoară sub condu
cerea lui Valentin Ștănescu la

PRONOSPORT INFORMEAZĂ
risme Dacia 1300 și Skoda S 100, 
excursii în U.R.S.S.. 11. D. Germa
nă, Grecia și Turcia, premii in 
bani.

CIȘTIGURILE CONCURSULUI 
PRONOSPORT DIN 11 IANUA

RIE 1976

CATEGORIA 1 : (13 rezultate)
6.30 variante a 16.567 lei

CATEGORIA
175.95 variante

2 : (12 rezultate)
a 712 lei

CATEGORIA 1
1.812,20 variante

3 : (11 rezultate) 
: a 104 lei

NUMERELE EXTRASE LA 
GEREA PRONOEXPRES DIN

IANUARIE 1976

TRA-
14

FOND GENERAL DE CÎȘTIGU-
RI : 1.740.749 lei din care 805.906 lei 
report

EXTRAGEREA 
EXTRAGEREA

li 33 2 29 12 16 43 
a Ii-a : 5 34 8 7 17

CIȘTIGURILE ' 
NOEXPRES DIN

TRAGERII PRO- 
I 7 IANUARIE 1976
l I : Categoria 1 : 

autoturism Da-
EXTRAGEREA

1 variantă .100% ________
cia 1300 ; cat. 2 : 1 variantă 50% a 
23.933 lei și 5 variante 10% a 4.787 
lei ; cat. 3 : 10.05 a 4.763 let ; cat. 
4 : 32.80 a 1.459 lei; cat. 5: 102,70 a 
466 lei; cat. 6: 4.109 a 40 lei.

REPORT CATEGORIA 1 : 193.166 
lei.

EXTRAGEREA a H-a : Categoria 
B : 9.20 variante a 11.547 lei ; cat. 
C : 38.95 a 1.364 lei ; cat. D : 1.774,90 
a 60 lei; cat. E : 121 a 200 lei ; cat. 
F: 2.674.10 a 40 lei.

REPORT CATEGORIA A 
lei.

Autoturismul Dacia 1300 
categoria 1 a fost obtinut
RENTZ IACOB din București.

: 612.740

de la 
de FE-

• CINCI PARTIDE ÎNTRE
Ieri 1a amiază a avut loc ia 

F.R.F. tragerea 1a sorți a me
ciurilor din 16-imile „Cupei 
României" care vor avea loc la 
29 februarie, deschizind astfel 
sezonul oficial. Iată programul 
acestei importante etape :

Pitești : Dacia (Div. C) — 
Jiul (Div. A)

Orăștie : F.I.L. (Camp, jud.)
— Metalul Drobeta Tr. Severin 
(Div. C)

București : Rapid (Div. A) — 
Politehnica Iași (Div. A)

București ; Progresul (Div. 
B) — F. C. M. Reșița (Div. A)

Orșova : Dierna (Div. C) — 
F. C. Baia Mare (Div. B)

Timișoara : Politehnica (Div. 
A) — F. C. Constanța (Div. A)

Buzău : Gloria (Div. B) — 
F. C. Bihor (Div. A)

Turț ; Minerul (Camp, jud.)
— Sp. studențesc (Div. A)

ECHIPE DIVIZIONARE A
Satu Mare : F. C. Olimpia 

(Div. A) — Steaua (Div. A)
Sibiu : Șoimii (Div. B) — 

Univ. Craiova (Div. A)
Bacău : Lelea (Div. C) — 

Tractorul Brașov (Div. B)
Tg. Mureș : A.S.A. (Div. A) 

— Dinamo (Div. A)
Galați : C.S.U. (Div. B) — 

C.F.R. CIuj-Napoca (Div. A)
C. Lung Moldovenesc : A. S. 

(Div. C) — „U“ CIuj-Napoca
(Div. A)

Orașul Gh. Gheorghiu-Dej ; 
Energia (Div. C) — F. C. Ar
geș (Div. A)

Bacău : S. C. (Div. A) — 
U.T.A. (Div. A)

Reamintim că, în caz de ega
litate după 90 de minute, se 
dispută prelungiri (două repri
ze a cite 15 minute). Dacă ega
litatea persistă se vor executa 
penaltyuri pînă la desemnarea 
formației cîștigătoare.

ȘEDINȚA DE ASEARĂ A BIROULUI F.R.F.
{Urmare din pag. 1)

de 29 ianuarie a.e., cu prilejul 
ședinței președinților și secre
tarilor generali ai federațiilor 
de fotbal din Europa, convocată 
de U.E.F.A., și care va avea 
loc 1a Madrid.

Privitor la echipa de tineret 
sub 23 de ani. au fost confir
mate următoarele jocuri : 24
martie. România — R. D. Ger
mană ; 12 mai : România — 
Bulgaria ; echipa de tineret 
sub 21 de ani are prevăzut 
pentru 23 martie un meci în 
deplasare cu reprezentativa si
milară a R.D.G. și un meci cu 
echipa Cehoslovaciei, în depla
sare. în sezonul de toamnă.

Tot în ședința de aseară. Bi
roul federal și-a definitivat 
planul de activitate și grafi
cul acțiunilor de control, în
drumare și analize a activității 
fotbalistice pentru semestrul I 
al anului in curs.

S-a stabilit ca in ziua de 11 
februarie a.e. să fie convocată 
plenara comitetului federal.

ACTUALITĂȚI
• Șl ALȚI JUCĂTORI DIN LOTUL 

REPREZENTATIV AU EFECTUAT CON
TROLUL MEDICAL. Lo Centrul de me
dicina' sportiva ,,23 August" din Capitală 
au continuat, marți, testările privind 
starea de sănătate a jucătorilor pro
vinciali din loturile reprezentative. 
R:nd pe rînd, pe la toate cabinetele 
medicale, au trecut Dobrin, Boloni, 
Romilă II, Baled, Crîșan, Hajnal, Kun 
II, Marca, Mulțcscu, I. Ciocan, V. Mu- 
reșan, Porațchi, Purima, Florescu, Ka. 
îxer, Radu II. Zamfir (F. C. Argeș) și 
Ene (C. S. Tîrgovlște). Pină la sfirși- 
tul acestei sâptâmîni sînt obligați să 
se prezinte la acest control și cei 5 
jucători absenți. Este vorba de lorgu- 
lescu, Beldeanu, Gabel, Manea (Ra
pid) și FI. Marin.

lată și primele constatări ale testu
lui: Răduccrnu, Cheran, Dobrâu, Cio
can, Sătmăreanu II și Lucuțâ s-au pre
zentat cu surplusuri la greutatea nor
mală: Moraru și Mulțescu trebuiau să 
se opereze de amiadale în vacanța de 
iornă, dar n-au făcut-o; Kun II nu 
s-a predeupot de tratarea corespunză. 
toare a afecțiunii de la genunchi. In 
schimb portarul lordache, mult timp 
suferind de hepatită, s-a prezentat 
intr-o excelentă stare de sănătate, 
ceea ce îi permite să-și reia imediat 
antrenamentele cu echipa Steaua.

• PRIMELE MECIURI DE VERIFICA
RE ALE SELECȚIONABILILOR. După 
exact o lună de antrenamente intense 
la echipele lor de club, jucătorii se
lecționați vor fi convocați din nou la 
București (la 16 februarie) pentru a 
efectua al doilea control medical. In 
continuare, la 18 februarie, împărțiți 
în două echipe selecționabilii vor sus
ține primele meciuri de verificare în 
compania unor echipe din țară. La 
21 februarie, lotul reprezentativ va 
disputa un ioc amical cu o formație 
de club de peste hotare.

• ECHIPA SLAVIA SOFIA EFECTU
EAZĂ UN TURNEU |N ȚARA NOAS
TRĂ. In zilele de 6 și 8 februarie, cu
noscuta formație Slavia Sofia va sus
ține două jocuri în tara noastră. Par
tenere de joc vor fi două echipe de 
Divizia A, care urmează să fie de
semnate.

• F. C. CONSTANȚA — CERNO- 
MOREȚ. Și in această iarnă va ovea 
loc un meci amical între F. C. Con
stanța și formația Cernomoret din 
Odesa. Partida este programată la 12 
februarie, la Constanța.

R AU INTRAT
PREGĂTIRILOR
Ploiești. în ultima decadă a lui 
ianuarie antrenamentele vor a- 
vea Ioc la Bușteni, iar la 1 fe
bruarie este prevăzut primul 
meci amical : cu Dinamo Bucu
rești sau F.C. Constanța.

0 METALUL PLOPENI. 
Doar zece zile vor lipsi de la 
Plopeni elevii antrenorului Ni- 
eolae Marinescu : perioadă în 
care se vor deplasa 1a Cheia 
pentru pregătirea în comun. 
Conducătorul tehnic are în ve
dere promovarea a doi jucători 
de la echipe de Divizia C.

0 GLORIA BUZĂU. în pla
nul antrenorului Ion Pircălab, 
în afara ședințelor de pregătire, 
sînt prevăzute rezolvarea, cu 
sprijinul substanțial al conduce
rii clubului, a unor probleme 
administrative, cum ar fi : re
facerea terenului de joc, ame
najarea unuia de antrenament, 
precum și punerea Ia punct, in 
mod corespunzător, a anexelor 
sanitare.

0 CEAHLĂUL P. NEAMȚ, 
în lot, nume noi : juniorii Va- 
silaehe și Vrăjitoru. Antrena
mentele, conduse de Al. Con- 
stantinescu, vor avea loc la P. 
Neamț și Tușnad (în ultima de
cadă â lui ianuarie),

0 C.S.M. SUCEAVA. De la 
10 ianuarie și pînă ta 22 ianua
rie, echipa aflată sub condu
cerea lui Ion Ioneseu se află la 
Vatra Dornei. în 23 ianuarie — 
primul joc amical cu Metalul 
Rădăuți. Noutăți : Chiriță
(UREMOAS București), Corun- 
dan și Szakacs (ambii de la 
Voința Cărei).

0 CIMENTUL MEDGIDIA, 
în ultima decadă a lunii, an
trenamentele, conduse de V. 
Stancu, vor avea loc ta Sinaia. 
Jucătorii accidentați în toamnă 
(Hogea, Eftimie, Girip, Bărbu- 
lescu) nu .sînt încă restabiliți, 
dar se speră că vor putea fi 
recuperați intr-un timp scurt.

0 VIITORUL VASLUI. Echi
pa va lipsi din localitate intre 
18 și 31 ianuarie, cînd N. Oaidă 
va conduce antrenamentele la 
Predeal. O indisponibilitate : 
Filer, nerefăcut încă după frac
tura de tibie. din partida cu 
Victoria Tecuci.

5 minute cu

„SPER SĂ JOC 
DECÎT CONTRA

La jumătatea ultimei luni a 
anului trecut, pe gazonul ma
relui stadion din Glasgow, in
tr-o partidă interțări din ca
drul Campionatului Europei, o 
partidă de orgoliu. Scoția — 
România, in formația „tricolo
rilor" a debutat un jucător 
despre care s-a spus, nu o dată, 
că in toamna lui '75 s-a aflat 
mereu intr-o formă sportivă 
care să-l recomande selecțione
rilor : Mihai Romilă, sau Romi
lă II cum apare in formația lui 
de club. Politehnica Iași. Mo
dest si sirguincios, mijlocașul 
echipei antrenată de Ilie Oană 
— „produs" sută la sută al pe
pinierei ieșene — se remarcă 
prin mare travaliu, clarviziune 
in joc, șut puternic. Se pare că 
este, in prezent, jucătorul cu 
cel mai tare sut din prima 
noastră divizie, calitate care 
i-a adus frumoase goluri mar
cate din afara careului de 16 m.

— Mihai Romilă, cărui fapt 
crezi că-i datorezi selecționarea 
■în rîndul „tricolorilor" și debu
tul din Scoția ?

— Probabil meciului de la 
Galați dintre selecționatele de 
tineret ale României și U.R.S.S 
A fost cel mai bun meci ju
cat de echipa de tineret, o e- 
chipă bine alcătuită si extrem 
de ambițioasă. După acest meci, 
antrenorul Cornel Drăgușin 
mi-a întins mina si m-a luat 
la Glasgow in prima echipă a 
tării. Acolo, in meciul din 17 
decembrie, am fost dominat de 
trac. Cred, totuși, că mi-am în

Romilă II:

Șl MAI BINE 
LUI GEMMIL"

deplinit intr-o oarecare măsură 
sarcina aceea de a-l marca 
strict pe cunoscutul Gemmil. 
Cu Scoția n-am jucat, insă, așa 
cum as fi vrut. Sper să mi se 
mai ofere prilejul, și să joc și 
mai bine decit contra lui 
Gemmil...

— în toamna trecută Poli
tehnica Iași a avut cel mai bun 
sezon al ei din ultimii ani. Cu 
ce atuuri s-a prezentat în fa
ța celorlalte partenere de în
trecere ?

— Înainte de a încerca să 
dau un răspuns la această în
trebare aș vrea să subliniez un 
fapt. „Poli". de azi, ocupanta 
locului III in clasament la în
cheierea turului, este creația 
antrenorului Ilie Oană. După 
doi ani de frămîntări, in care 
am înfruntat riscul retrogradă
rii, în care aproape că a dispă
rut vechea echipă — dintre ju
cătorii „bătrini" au mai rămas 
doar Simionaș și cu mine — ia
tă că eforturile făcute au înce
put să rodească. Politehnica 
Iași se prezintă acum ca un 
„11“ foarte tinăr, care practică 
un fotbal in continuă mișcare, 
in forță, cu o dăruire exempla
ră din partea tuturor jucători
lor. In plus, echipa a devenit 
mult mai disciplinată, a înce
put să capete și încredere in 
forțele proprii...

— Vizează Politehnica Iași o 
viitoare participare în cupele 
europene ?

— La așa ceva nu ne prea 
gindim noi ! E mult prea mult. 
Diferențele de puncte dintre e- 
chipe sînt foarte mici. Nu tre
buie uitat că in urma noastră 
se află formații cu loturi 
mult mai puternice, cu o
experiență competițională mai 
mare mai mature deci, care
pot reveni pe prim-plan in
retur. Ne vom strădui to
tuși să ne menținem in plu
tonul fruntaș. $i cine știe... 
Dacă apărarea va fi mai atentă 
in deplasare, dacă noi, mijloca
șii, vom fi mai întreprinzători, 
dacă Nemțeanu va mai... slăbi 
puțin — Nemțeanu este un bă
iat foarte cuminte, cu excelente 
calități de golgeter. și nu mă 
îndoiesc că va da jos cele ci- 
teva kilograme in plus s-ar 
putea ca Politehnica Iași să-și 
mențină locul actual și la în
cheierea returului Repet însă, 
va fi foarte greu.

Laurențiu DUMITRESCU



IERARHII IN SCHIMBARE sZJHî EEIns PE SCURT

LA SABIE Șl LA SPADA PE GHEAȚA Șl PE ZAP ADA
Cînd Victor Sidiak (U.R.S.S.), 

campion olimpic la Miinchen și 
Mario Montano (Italia), cam
pion mondial in 1973 și 1974. 
părăseau în semifinale întrece
rea sabrerilor la C.M. ’75. de
venise clar pentru toată lumea 
scrimei, prezentă la Budapesta, 
că noi candidaturi vor fi de
puse pentru podiumul laurea- 
ților de la Montreal.

Fapt demonstrat apoi de fi
nala probei care, pe lingă re
venirea în plutonul fruntaș a 
maghiarului Peter Marot, aflat 
pe teren propriu — locul II la 
J.O. ’72 și locul III la C.M. ’75 
— a relevat două asensiuni: cea 
previzibilă a sovieticului Vladi
mir Nazlîmov (31 de ani), de
venit campion mondial, după 
un sezon excelent, pe baza u- 
nui aliaj prețios de tehnicitate 
șj mobilizare psihică fără fi
suri (a pierdut un singur a- 
salt, la Bierkowski. în cele 
două finale, la individual și 
pe echipe) și cea imprevizibi
lă a polonezului Jacek Bier
kowski, revelația concursului, 
medaliat cu argint, după ce la 
Grenoble fusese clasat pe locu
rile 13—24 !

li VOM 
ÎNTÎLNI 
LA 
MONTREAL

NUMEROASE

CONCURSURI DE SCHI

De miine, la Perugia,

VOLEIBALIȘTII NOȘTRI 
ÎN CURSĂ

PENTRU MONTREAL
a plecat laIeri dimineața 

Perugia (Italia) reprezentativa 
de volei a tării noastre, 
participă la turneul de califi
care pentru J. O. de la Mon
treal. După cum am mai 
tat, voleibaliștii noștri 
in grupa a IV-a, alături 
prczentativele Spaniei, 
Germania și Bulgariei.

Jocurile preliminare se des
fășoară la Roma (grupele I și 
a II-a), Faenza (grupa a IlI-a) și 
Perugia, între 16 și 18 ianuarie, 
iar 
lua 
lor, 
tre 
Montreal 
chi pe.

Iată programul jocurilor din 
grupaaIV-a: vineri 16 ianuarie: 
Bulgaria — Spania și Româ
nia — R. F. Germania. Sîm- 
bătă 17 ianuarie: România — 
Spania și Bulgaria - 
Germania. Duminică : 
Germania 
nia

care

anun- 
joacă 

de re-
R. F.

turneul final, la care vor 
parte cîștigătoarele grupe- 
va avea loc la Roma, în- 
21 și 23 ianuarie. Pentru 

se califică două e-

R. F. 
R. F. 

Spania și Româ- 
Bulgaria (meci consi

derat, pe bună dreptate, hotă-
ritor pentru cîștigarea grupei). 
Favorite în celelalte grupe sînt 
considerate Italia (grupa I), 
Iugoslavia (grupa a II-a) și 
Cehoslovacia (grupa a III-a). 

Din lotul țării noastre fac 
parte Schreiber, Udișteanu, O- 
ros, Dumănoiu, Tutovan, Dudu- 
ciuc, Arbuzov, Păușescu, Chiș, 
I. Cristian, Pop și Pădurarii. 
Antrenori : A. Drăgan și FI. 
Balaiș.

DIVIZIA A DE
(Urmare din pag. 1)

sabrerilor 
echipe) și 
a forma

Marcatul declin al 
italieni (locul IV pe 
confirmarea valorică 
ției României (locul III) ridică 
multe semne de întrebare pen
tru proba pe echipe, cu atît 
mai mult cu cit Ungaria (lo
cul II) s-a impus cu dificulta
te pentru finală, media sa de 
vîrstă fiind în jur de 30 de 
ani. Formația U.R.S.S., campi
oană mondială, are drept atri
but esențial o ridicată omoge
nitate care cu greu poate fi 
contracarată.

Spada a înscris prin proba 
individuală cea mai mare sur
priză a campionatelor mondi
ale de la Budapesta, tinărul 
de 21 de ani, campionul Ale
xander Pusch (R. F. Germa
nia) nefiind clasat pînă în anul 
trecut printre primii 30 de spa
dasini ai lumii ! în schimb, 
Rolf Edling (Suedia), campion 
mondial în 1973 și 1974, n-a a- 
juns nici în finală. Este ade
vărat că acesta din urmă, „leul 
rănit". și-a luat o strălucită re
vanșă în finala pe echipe, prin 
cele patru victorii obținute în 
fața formației R. F. Germania 
(inclusiv la Pusch !), contribu
ind decisiv la obținerea titlu
lui mondial, dar surpriza ră- 
mîne surpriză. Cu evidente im
plicații psihologice pentru lupta 
de la Montreal.

Finala individuală a spada
sinilor a punctat net asaltul 
tineretului, pe lingă Pusch mai 
fiind prezenți sovieticii Alek
sandr Abnșahmetov (21 ani) și 
Boris Lukomski 
triacul Hubert 
ani), maghiarul 
(26 ani).

La echipe, pe 
primelor locuri in ultimii 
ani, cvartetele Suediei,

La Spindleruw Mlyn (Ceho- 
lovacia) într-o probă de sla- 
om special pentru juniori, vic

toria a revenit lui W. Ortner 
(Austria). Pe locul 10 s-a cla
sat juniorul român Csaba Por- 
tik.

Slalomul uriaș de Ia Winter 
Park (Colorado), din cadrul 
campionatului mondial al pro
fesioniștilor, a foșt cîștigat de 
Henri Duvillard (Franța), care 
și-a consolidat, astfel, poziția 
de lider al clasamentului gene
ral.

„Cupa Europei" Ia Kranjska 
Gora (Iugoslavia), unde slalo
mul special a revenit lui 
Andrea (Austria), urmat 
Bertl Gensbichlcr (Austria) 
Jorge Garcia (Spania).

„Cupei Mondiale" 
(Elveția). marți

A. 
de
Și

In cadrul 
Ia Adelboden 
a avut loc un slalom special, 
în care victoria a revenit lui 
Gustavo Thoeni (Italia2. secun
dat de Ingemar 
(Suedia) și Engelhard 
(Elveția).

Concurs de sărituri 
rile la Le Brassus (Elveția): 1,

Stenmark 
Parga etzi

cu schiu-

AU ÎNCEPUT C. E
DE PATINAJ ARTISTIC

(24 ani), a”*-
Lindner (23 

Istvân Ostrics

lingă „abona-
tele" 
trei .. .
R. F. Germania și Ungariei (la 
care schimbul de ștafetă între 
generații se face la inalt nivel), 
a apărut pe locul IV forma
ția Elveției. Se apropie Jocu
rile Olimpice și spadasinii din 
țara cantoanelor și-au reamin
tit că la ediția munchenezâ au 
obținut medal'ile de areint...

Paul SLĂVESCU

GENEVA, 14. — Marți au în
ceput campionatele europene de 
patinaj artistic. După disputa
rea celor trei figuri impuse la 
masculin conduce V. Kovalev 
(U.R.S.S.) — 45,84 p, urmat de 
S. Volkov (U.R.S.S.) 45,08 p și 
de John Curry (Anglia) 45.06 p.

în continuare a 
„programul scurt" 
perechi, clasamentul 
cheierea acestei probe fiind ur
mătorul : Rodnina 
(U.R.S.S.) — 35,56 p, Kremer — 
Oesterreich (R.D.G.) —34,59 p, 
Vorobieva — Vlasov (U.R.S.S.) 
34,07 p.

După desfășurarea a două 
exerciții „impuse" în proba de 
dansuri conduce cuplul Ludmi
la Pahomova — Al. Gorskov 
(U.R.S.S.) cu 102 90 puncte.

avut
în proba de

după

loc

in-

Zaițev

CAMPIONATUL EUROPEAN DE ȘAH PE ECHIPE
Ungaria - România 41/2-31/2> în prima rundă

în localitatea elvețiană Mon- 
tana-Crans a început turneul 
grupei a 2-a preliminare a 
Campionatului european de șah 
pe echipe, la care participă 
formațiile Belgiei, Danemarcei, 
Elveției, României și Ungariei, 
primele două clasate urmînd să 
se califice în turneul final de 
la Moscova.

Prima rundă a programat

HANDBAL FEMININ
a condus cu 5—3 (min. 18), 7—6 
(min. 22) și 14—13 (min. 50), 
dar a fost egalată in extremis. 
Principalele realizatoare : Se- 
rediuc 8 și Pițigoi 4 — Con
fecția, respectiv Amarandei 7, 
Alcxandrescu 2 și Oancea 2.

„U“ TIMIȘOARA — TEX
TILA BUHUȘI 15—14. Partida 
a ținut sub tensiune publicul, 
care a întrevăzut la un moment 
dat o mare surpriză. Prin golul 
înscris în min. 48 de Gurzu, 
Textila conducea cu 14—13. în 
același minut Cojocarii a ega
lat insă, iar în min. 49 Marcov 
a recuperat o minge în apărare, 

■a lansat-o fulgerător pe contra
atac pe Terezia Popa și „U“ 
Timișoara a reușit să cîștige 
cu 15—14 o partidă in care s-ar 
fi mulțumit la un moment dat 
și cu o remiză. Textila a ju
cat cu mare ambiție, a tras 
mult și bine la poarta lui Hris- 
tov, s-a apărat cu o dîrzenie 
rar întilnilă. Firește, textilis- 
tele au profitat și de jocul pa
lid al adversarelor, departe de 
nivelul și valoarea pe care le 
are de fapt campioana țării. 
Principalele realizatoare : Co- 
jocaru și Popa cite 4 — „U“, 
respectiv Șerban 8. Foarte bun 
arbitrajul bucureștenilor P. 
Cîrligeanu — D. Racoveanu.

I.E.F.S. — „U“ BUCUREȘTI

Rezultate tehnice : Voința O- 
dorhei — Constructorul Baia 
Mare 17—14 (9—5). Progresul
București — Mureșul Tg. Mureș 
11—9 (4—4), Confecția — Rapid 
14—14 (7—8), ,11’ Timișoara —
Textila Buhuși 15—14 (8—6), 
I.E.F.S. — „U” București 13—10 
(6—6), Constructorul Timișoara — 
Rulmentul 10—9 (8—5).

Programul de azi (de la ora 14) : 
Rapid — Mureșul Tg. Mureș, Pro
gresul — Constructorul Baia 
Mare, „U" București — Construc
torul Timișoara, Voința Odorhei — 
Textila Buhuși, ~ ‘ 
șov — Confecția, 
I.E.F.S.

I____ '

două partide derby Ungaria 
România și Elveția — Dane
marca. opunînd cele patru for
mații care candidează la pri
mele 
dintre
României a 
palpitantă, în care șahiștii 
maghiari (cu un lot de valoroși 
mari maeștri) au cîștigat Ia li
mită: 4’Zz—3'/i. Iată rezultatele 
individuale : Portisch — Gheor
ghiu */2—*/2, Ciocâltea — Ribli 
1—0 (!), Sax — Ghițescu */2—*/2, 
Parlos — Csom 0—1, Adorjan 
— Pavlov 1—0, Urzică — Barc- 
zay 1—0, Vadasz — Ungureanu 
1—0, Vaisman — Pinter */2—*/2. 
Cu același scor (4‘A—3*/z), El
veția a învins Danemarca (e- 
chipa Belgiei a fost liberă).

în runda a 2-a : Ungaria 
Danemarca 5—3 și Elveția 
Belgia 6*/a—l'/z. Echipa Româ
niei a fost liberă.

Aseară, la ora închiderii e- 
diției, se disputau partidele 
România — Danemarca și Un
garia — Belgia.

două locuri. întîlnirea 
echipele Ungariei și 

furnizat o luptă 
în care

Rulmentul Bra- 
„U" Timișoara —

Simona Ar-13—10. 
ghir și 
dentată . 
executarea aruncărilor de la 
7 m), ,,U“ București nu a pu
tut ține piept unei formații 
tinere și ambițioase. Principa
lele realizatoare : Boși, Radu și 
Lăcustă cite 3 — I.E.F.S., res
pectiv Furcoi și Mihoc cite 3. 
Foarte bun arbitrajul cuplului 
P. Tircu — Th. Curelea (Bucu
rești).

CONSTRUCTORUL TIMI
ȘOARA — RULMENTUL BRA
ȘOV 19—9. Meci de 
cu numeroase greșeli, 
cipalele realizatoare : 
Iov și Cișmaș cite 3 - 
structorul, respectiv Oancea 8.

Fără
cu Doina Furcoi acci- 
(n-a intrat decît pentru 

aruncărilor

uzură, 
Prin- 

Gavri- 
■ Con-

BASCHET • 
turi de finala 
mans 65—59 ; Juventud — Rieti 94—59; 
JugoplastiKa — Standard Liege 78—71; 
Leverkusen — Partizan Belgrad 96—88 
(meciuri tur) © La Praga, în Cupa 
Ronchetti: Slavia — Beijerl (Olanda) 
74—62

BOX © Echipa S.U.A. va sjsține 
1 meciuri in U.R.S.S.; prima întîlnire, 
la 24 anuarie, la Moscova.

CICLISM © După 3 etape 
Venezuelei conduce 
(U.R.S.S.). care 
a 3-a (160 km) în

FOTBAL • Sel.
Moscova 0—5.

HANDBAL © |n . 
desfășurată în Norvegia: Iugoslavia — 
Bulgaria 31—24; Norvegia — Franța 
25—20; Iugoslavia — Franța 21—16; 
Norvegia — Bulgaria 31—20. In clasa
ment conduc Norvegia și Iugoslavia 
cu cite 4 p © In „Cupa cupelor" 
(m) : Pari» Universite Club — B.S.V. 
Berna 20—16.

NATAȚIE © Concursul de la Pointe 
Claire (Canada) : 100 m liber (f) :
KorneEia Ender (R.D.G.) 57,79; 100 m 
liber (m) : Andy Coan (S.U.A.) 53.23; 
200 m spate (f) : Brigite Treiber 
(R.D.G.) 2:20,05; 200 m spate (m): 
Mike Scarth (Canada) 2:12,03.

ȘAH © Turneul de ,q Hastings: Kor- 
cinoi — Bisguier, Jansa — Steane, 
Keene — Miles 1—0 (runda 13) ; 
Korcinoi — Keene, Sosonko — Miles 
1—0 (runda 14). în clasament con
duc Bronstein și Uhlmann cu 9l/2 P-

SCRIMA © Concursul de spadă de 
la Paris a fost cîștigat de Michel 
Poffet (Elveția), urmat de Riboud și 
Letin (ambii Franța).

TENIS © Turneul feminin de la 
Houston : Morozova — Fernandez 6 -1, 
6—1; Durr — Jausovec 6—2, 7—5.

VOLEI © R.F.G. — Belgia (m) 1—3, 
la Dortmund.

in Cupa Koraci, sfei 
(m): Monceau — Le

245,5 p. 2. 
(Elveția)

V. Steiner (Elveția)
E. Von ~
234,7 p.

Proba de ștafetă 
cursul de biatlon de ...
(4X7.5 km) a fost ciștigată de 
formația ” “ 
Tokarev.
cu 2 h 00:22,63.
Italia. R.F. Germania și Franța.

Grueningen

din con
ta Inzell

in Turul 
Mihailov 

etapa

U.R.S.S. 
Fedotov.

urmată

(Nikolaev.
Romanov)

de

REZULTATE EXCELENTE

LA PATINA) VITEZA

Ia Innsbruck:
A. Malikov

2. E. Kulikov
1.

(U. R.S.S.) 
Averina

luri 
a cîștigat 
4h 23:24.
Delhi — Locomotiv

,,Cupa Polară" (m)

Concursul de
500 m (b): 1.
(U. R.S.S.) 39,19; _ _
(U.R.S.S.) 39,54; 500 m (f): 
Liubov Sadcikova ~ 
43,47; 2. Tatiana
(U.R.S.S.) 43,48!

In campionatele de 
viteză ale Olandei au 
vingători Hans van Helden la 
bărbați cu 177,821 p și Sijteje 
van der Lende la femei cu
195,193 p.

patinaj
ieșit in-

★
Rezultate de hochei: Aripile 

Sovietelor — New-York Islan
ders 2—1 (0—0, 2—0, 0—1), Scl. 
Ottawa — Hirnik Voskresensk 
5—2.

FIȘIER ȘAH

NONA GAPRINDAȘVILI (U. R. S. S.)
In persoana Nonei Gaprin- 

dașvili, deținătoarea titlului 
suprem, șahul feminin are o 
autentică supercanipioană I 
Născută la 3 mai 1941 (Zug- 
dide — R.S.S. Gruzină), Nona 
a învățat șahul de la o vîrstă 
fragedă, in familie, unde a- 
cest joc era intens practicat. 
Se perfecționează, apoi, în 
cadrul secției de la Palatul 
pionierilor din Tbilisi. La 15 
ani a devenit campioană a 
Gruzlel, In 1961 cîștlgă tur
neul candidatelor, iar în anul 
următor, în meciul pentru ti
tlul mondial, o învinge pe E- 
lisabeta Bîkova cu scorul de 
9—2 (fără înfringeri). Iși apă
ră, apoi, cu succes coroana, 
cîștigind două meciuri la Al
ia kușnir (ambele cu 8*/2—4*/2) 
iar, recent, în noiembrie — 
decembrie 1975, pe acela cu 
Nana Aleksandria (8'/2—3’/2). 
Toate victoriile Nonei au fost, 
după cum se vede, „înainte 
de limită". Deține un strălu
cit palmares internațional (a 
clștigat turnee cu procentaje 
de sută la sută — Belgrad și

Timișoara), evoluînd cu suu-
ces în turnee masculine de
maeștri și mari maeștri. De
profesie profesoară, este că.
sătorită și are un băiat în
vîrstă de 6 ani.

încă înainte de a împlini 
20 de ani, a devenit o strălu
cită apariție de cometă în 
constelația schiului alpin 
mondial. Născut la 18 martie

SCHI

INGEMAR STENMARK (Suedia)
195G la Josojo (la peste 1000 
km nord de Stockholm), in
tr-o regiune laponă, Ingemai 
Stenmark a învățat schiul 
mic și s-a impus repede, 
un talent natural, susținut 
gabaritul de azi (1,80 ni 
73 kg). In numai două sezoa î 
ne a devenit unul din lideri | 
Cupei mondiale, deși la cam- ? 
plonatele mondiale de la St. i 
Moritz nu obținuse decit lo ; 
cui 9 la slalom uriaș. Cu e ; 
mobilitate extremă și reacți 2 
de sprinter, el se distinge i f 
probele de slalom (special ș: ; 
uriaș). In sezonul actual, ni- S 
meni nu a acumulat la aceste ? 
două probe atîtea puncte ca J 
el în Cupa mondială, ceea ce 5 
l-a și adus, marți seara, po- | 
ziția primă în clasamentul ; 
general. In aceleași domenii' « 
Ingemar Stenmark se înscrie 
printre favoriții concursului 
olimpic de la Innsbruck. Prin, 
tre preferințele sale se află 
ciclismul, pescuitul și... mer
sul pe sîrmă (ca excelen 
exercițiu de echilibru) I

Competițiile europene de fotbal

de 
Ci 
d-
$1

TRAGEREA LA SORTI A SFERTURILOR DE FINALA
Ieri, la Zurich, în sala de festi

vități o hotelului „Atlantis" au avut 
loc tragerile la sorți ale meciurilor 
din sferturile de finală ale compe
tițiilor europene de fotbal, lată pro
gramul complet.

CAMPIONATUL EUROPEAN : Olan, 
da — Belgia; Spania — R. F. Ger
mania (sau Grecia); Iugoslavia — 
Țara Galilor; Cehoslovacia — U.R.S.S. 
Meciurile sînt programate la 24—25 
apriiie (tur) și 22—23 mai (retur).

In competiția rezervată echipelor de 
tineret:

Ungaria — Anglia; Bulgaria — Iu
goslavia; Italia (sau Olanda) — Sco- 
tia; Franța — U.R.S.S. Meciurile se vor 
Misputa pînă la 2 mai. De aseme-

nsa, au fost programate și jocurile 
din semifinalele celor două compe
tiții. La seniori, învingâtoarea dintre 
Cehoslovacia și U.R.S.S. va juca cu 
ciștigâtoarea dintre Olanda și Belgia, 
iar învingâtoarea dintre Iugoslavia și 
Țara Galilor va întîlni pe ciștigâtoarea 
dintre Spania și R.F.G. (sau Grecia), 
în semifinalele echipelor de tineret: 
Ungaria sau Anglia va întîlni Bulga
ria sau Iugoslavia, iar U.R.S.S. sau 
Franța va juca cu ciștigâtoarea dintre 
Olanda, Italia sau Scotia.

CUPA CAMPIONILOR EUROPENI : 
Bsr.fica Lisabona — Bayern Munchen; 
Dinamo ICiev — St. Etienne; 
Split — P.S.V. Eindhoven; 
Monchengladbach — Real

jncnen;
Hujduk 

Boruesia 
Madrid.

Meciurile sînt programate la 3 și 17 
martie.

CUPA CUPELOR : Celtic Glas ow — 
Sachsenring Zwickau; Eintracht Frank
furt pe Main — Sturm-Graz; Ander- 
lecht — Wrexham United; F. C. Den 
Haag — West Ham United. Mec:,.iriie 
s nt programate la 3 și 17 martie.

CUPA U.E.F.A.: Dynamo Dresci^ — 
F. C. Liverpool; F. C. Bruges — A. Z. 
Milan; C. F. Barcelona — Levski 
Spartak Soria; S. V. Hamburg — Stal 
Mielec. Meciurile sînt programate la 
3 si 17 martie.

Turneul final al C.E. (seniori) se 
va desfășura între 16 și 20 iunie, într-o 
țară care va fi desemnată la sfîrșitul 
lunii ianuarie.
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