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Vești din locali tățile-gazdă ale întrecerilor

Cea de a treia ediție, de iarnă, a „Cupei tineretului" este in 
plină desfășurare. Pină in prezent, pretutindeni in țară, au fost 
organizate întreceri in unitățile .% bază, centre de comună, orașe, 
ajungindu-se, la unele discipline, pină la faza județeană. Avind in 
vedere că pină la începerea unor întreceri finale ne mai despart 
doar două săptămâni, ne-am propus să luăm legătura cu cîteva Con
silii județene pentru educație fizică si sport — in raza cărora sint 
localitățile gazdă — pentru a afla ce s-a întreprins din punct de 
vedere organizatoric pentru a asigura reușita acestor concursuri 
finale.

• IOAN FERENCZ, prim-vi- 
cepreședinte al C.J.E.F.S. Har
ghita : „La noi, în acest an, 
mai precis în zilele de 31 ia
nuarie și 1 februarie, se vor 
desfășura întrecerile finale ale 
.Cupei tineretului" la categoria 
pionieri și școlari în vîrstă 
de 10—14 ani. Bineînțeles, so
cotim că acest eveniment de
osebit al sportului de masă tre
buie sărbătorit așa cum se cu
vine și tocmai de aceea ne-am 

ECHIPELE DE RUGBY
LA RELUAREA ACTIVITĂȚII...
Consfătuirea metodică de la Snagov domină agenda precompetițională

gîndit ca întrecerile propriu- 
zise să fie precedate de o fes
tivitate de deschidere organiza
tă în. centrul orașului Miercurea 
Ciuc. La ora actuală, un co
mandament special .a asigurat 
toate condițiile, incepînd cu ga
zarea concurenților și tcrminînd' 
cu stabilirea locurilor unde Vor 
avea loc concursurile : băile 
Harghita — pentru săniUș ■ și 
schi ; Miercurea Ciuc (pe pati
noarul artificial) — pentru pa

tinaj. Vă asigurăm că totul se 
va desfășura in condiții opti- 
me“.

• TEODOR CONSTANTI- 
NESCU, prim-vicepreședinte al 
C.J.E.F.S. Prahova : „Se poate

; spune că avem de-acum o-, ex
periență în organizarea întrece
rilor finale ale „Cupei tinere- 
tului". Nu mai departe decit 
anul trecut am .avut la noi in 
județ o finală care a însemnat 
o reușită și, evident. în această 
iarnă vrem să > reedităm succe
sul, Știind că nouă ne revțne 
sarcina do a organiza con
cursurile de sariie, .la-. Sinaia — 
pentru categoria elevi de 11 
pină ,1a .19 ani — am luat mă
suri ca totul , să se desfășoare 
așa. cum șe cuvine. Traseul 

- ales este vechiul drum ce duce 
spre Cota 1400. pe care ne vom 
îngriji ca în zilele de 7 .-și. 8 
februarie, să existe zăpada, ne
cesară",

• GEORGE RUSE, secretar 
al C.J.E.F.S. Cluj : „Orașul 
Cluj-Napoca va găzdui in zi
lele de 11—15 februarie întrece
rile finale, rezervate studenți
lor. la șah. In scopul bunei or-

(Continuare in pag 2—3)

Concursul infcrnafiondil de Dhillon „Cupa Poiana-

ULTIMELE TESTE PENTRU
FORMAREA ȘTAFETEI ROMÂNIEI

Ziua de ieri a fost caracterizată de o vie activitate de pregătire 
pentru îmbunătățirea preciziei la trageri

După ninsoarea căzută în pri
mele ore ale. dimineții, norii 
s-au răsfirat, lăsind loc soare
lui să lumineze feeric Poiana 
■Brașovului); gazda importantu
lui concurs internațional ' de 
biatlon „Cupa Poiana". în aces
te condiții, participanții la ul
timul test dinaintea Jocurilor 
Olimpice de la Innsbruck au 
putut efectua antrenamentul de 
ieri fără a întîmpina impedi
mentele din zilele precedente.

Printie cei mai harnici s-au 
aflat componenții lotului olim
pic român ai cărui- antrenori — 
Costică Tiron, Marcel Stuparu, 
ajutați de armurierul Cristea 
Gabrian și medicul Constantin 
Novac — și-au putut îndeplini 
întocmai programul propus, 
care a constat din cotidiana a- 
lergare de fond și tragerile în 
poligon. De fapt, așa cum s-a 
petrecut în ultima săptămînă, 
antrenamentul a constituit încă 
un prilej de încercare a forțe
lor, în special pentru candida
te la ștafeta 4 X 7.5 km : Ni- 
colae Cristoloveanu, Corne! 
Mandruș și Victor Fontana (ul

timul înlocuindu-1 pe Ferenc 
Foriko, dedjeat schiului de 
îond). fieci, cei trei luptă pen
tru două locuri, celelalte două 
aparpnînd lui Gheorghe Gîrni- 
ță și Gheorghe Voicu. a căror 
formă sportivă constant bună 
le-a asigurat participarea la 
ștafeta României in „Cupa Po
iana". Aceleași eforturi le-am 
constatat și la componenții lo
tului de tineret pregătit’ db; Ni- 
colae Burchi. Cornel Potroan- 
chen. Ion Ripean, Ion Păunescu 
și Iosif Tamas sînt dornici să 
obțină o performanță cit mai 
apropiată de cea a seniorilor, 
ceea ce le-ar confirma perspec
tivele.

Dintre oaspeți, găzduițl de 
ospitalierul hotel „Șoîihul", 
i-am remarcat pe biatlonișții din 
Iugoslavia (veniți de miercuri); 
ceilalți (reprezentanții ’Bulga
riei. Cehoslovaciei, U.R.S.SJ au 
ajuns la Poiana Brașov în 
cursul după amiezii zilei-, de 
joi. Sportivii din R. D. Germa
nă și din R. F. Germania sînt 
așteptați azi.

Agenda rugbystică precompc- 
tițională cuprinde, în această 
lună, un eveniment care va po
lariza atenția specialiștilor noș-

Nicolae Gheracopol, are o nou
tate : Varga, accidentat, in 
vară. în turneul din Noua Ze- 
elandă, este complet refăcut. “1 î™1”1 SURPRIZE ÎN PARTIDELE DE DUBLU

Steaua a efectuat ieri o ședință de pregătire fizică la Pădurea Bâ- 
neasa. lată o secvență, avind in prim-plan ..perechile" Murariu și 
Zafiescu (stingă), Șerban și Pintea. Foto : S. BAKCSY

tri.- Este vorba despre Consfă
tuirea metodică a antrenorilor 
și arbitrilor (Snagov, 23—25 ia
nuarie). Multiplele probieme 
care frămîntă, sub aspect teo
retic. dar și... practic, lumea 
sportului cu balonul oval de la 
noi (și nu numai de la noi) 
anticipează discuții pasionante 
gi. sperăm, rodnice.

Dar să vedem ce fac, intre 
timp, formațiile noastre frun
tașe...

CAMPIONII : TRATAMENTE 
Șl ANTRENAMENTE 

LA MANGALIA

Reîntîlnirea campionilor în 
noul an a avut loc la 5 ianua
rie. După o săptămînă de re- 
acomoda-re, Farul a plecat la 
Mangalia, unde beneficiază de 
moderne instalații de refacere. 
O noutate în lot : Motrescu III 
(fratele internaționalului), aflat 
Ia vîrsta majoratului, despre 
care antrenorul Mihai Naca 
orede că va deveni un valoros 
jucător pe linia de treisferturi : 
„Are calități deosebite. Dacă 
va fi la fel de serios ca și fra
tele său Petre, îi poate călca 
pe urme". Și doctorul echipei 
constănțene (și al naționalei), 

O veste bună, deci, și pentru 
antrenorul federal Valeriu Iri- 
mescu...

După Mangalia, va urma o

(Continuare in pag. 2-3)

în Divizia A de handbal feminin — etapa a X-a

„U‘‘TIMIȘOARA - I.E.F.S. 1713,
BRAȘOV, 15 (prin telefon). 

Joi după amiază, Sala sportu
rilor din localitate a fost din 
nou arhiplină, aproape 3 000 de 
spectatori asistînd la meciurile 
etapei a X-a din Divizia A de 
handbal feminin. Au fost din 
nou întîlniri spectaculoase, une
le de bun nivel tehnic, cu sco
ruri egale sau victorii la limită. 
Iată cîteva amănunte de la ce
le 6 partide :

RAPID BUCUREȘTI — MU
REȘUL TG. MUREȘ 13—13. 
Deși conduse cu 10—7 în min. 
35. rapidistele au găsit resurse, 
grație efortului colectiv al e- 
chipei și îndeosebi al Nataliei

TIMIȘOARA, 15 (prin tele
fon). — Al doilea turneu inter
national de. tenis „indoor" găz
duit de țara noastră a conti
nuat in sala ..Olimpia" din lo
calitate cu disputarea partide
lor de dublu. în prezenta unui 
număr mare de spectatori — 
cărora li s-a oferit odată cu bi
letul de intrare, prin, grija unui 
pasionat al „sportului all)“, 
fostul jucător și antrenor Beta 
Horosz, un interesant și cu
prinzător program. preznntifid 
date . despre parțicipanți. pre
cum și un autograf in facsimil 
al lui Ilie Năstase — a avut 
loc o partidă de mare atracție, 
încheiată cu o surpriză de pro
porții : eliminarea din compe
tiție a redutabilului, cuplu so
vietic K. Pugaev — V. Bori
sov, în turul doi. învingătorii, 
brașovenii I. Kerekcs și 0. 
Vilcioiu, au adoptat . o tactică 
de joc bine gindită. cu atacuri 
repetate și reușite la fileu. Cu 
deosebire setul decisiv a pii- 
mit îndelungi aplauze aproape 
după fiecare minge jucată, 
cînd românii s-au impus cate
goric, cu un avans de 3 ghe
muri. Rezultat final : 3—6, 7—5, 
6—3 pentru Kerekcs—Vilcioiu. 
în primul tur. aceiași depăși-
seră destul de ușor (6—3. 6—2).

Alexandrescu și Anei Siănișel, 
să egaleze in două minute : 
10—10 (min. 37) ! Apoi, cele 
două formații au mers „cap la 
cap“ și rezultatul de egalitate 
consfințește echilibrul de forțe 
de pe teren. Principalele reali 
zatoare : Stănișel 7, lagăru, A- 
lexandrescu și Oancca cite 2, 
respectiv Pereș 6. Dorgo. Frîncu 
și Șoș cite 2.

CONSTRUCTORUL BAIA 
MARE — PROGRESUL BUCU
REȘTI 10—8. La capătul unei 
prestații net superioare parti
delor anterioare, Constructorul 
Baia Mare a‘reușit de această 
dată o victorie de prestigiu 

cuplul timișorenilor R. Altl — 
L. Gilea.

în fața foarte tinerilor J. 
Bîrcu — L. Țiței, mai experi- 
mentații Th. Emmrich (R.D.G.) 
și S. Murcșan (România) s-au 
impus destul de greu, chiar da
că setul decisiv s-a încheiat cu 
un rezultat (un singur ghem 
pierdut) concludent pentru în
vingători. Emmrich — Mure- 
șan cîștigă cu 4—6, 6—1, 6—1. 
în turul întii- Bircu — Țiței 
s-au impus cu 4—6. 7—5. 6—3 
in . fața perechii Gh. Copăceanu
— I. Șpătaru (ambii Electrica 
Timișoara). Tot in prima run
dă, V. Marcu și M. Tăbăraș au 
dispus în două seturi (6—4, 
6—1) de bulgarii E. Jeleaskov
— S. Velev, iar maghiarii G. 
Varga — B. Csoknay au termi
nat învingători cu 6—1. 6—4 in 
fața cuplului C. Dumitrescu 
(Jiul Petroșani) — A. Daraban 
(Dinamo Brașov).

Al treilea sfert de finală al 
probei de dublu a pus față, îți 
față perechile T. Ovici — D. 
Hărădău și V. Marcu — M. Tă
băraș. Primii au ciștigat cu 
6—3, 6—4. Ovici a excelat prin 
loviturile Sale de stînga, iar 
Hărădău cu puternice servicii. 
De remarcat, totuși, că învin
șii egalaseră în setul doi. de

ÎN MECI DERBY
care firește va însemna un pu
ternic stimulent pentru evolu
ția sa viitoare în lupta de su
praviețuite în prima divizie a 
țării. Handbalistele din Baia 
Mare s-au aflat în permanență 
la cîrma jocului. Ele au condus 
cu 5—2 (min. 20) și 10—4 (min. 
36), acumulind astfel un avan
taj insurmontabil. Progresul, cu 
o evoluție ștearsă in primele 45 
de minute, a reușit în final să 
reducă din handicap dar, fi
rește, nu mai putea pretinde

Hristache NAUM

(Continuare in pag. 4) 

la 1—4. în ultima partidă a zi
lei, cuplul cehoslovac J. Gra- 
nat — J. Prucha a dispus de 
G. Varga— B. Csoknay cu 7—6, 
6—4.

Vineri (n.r. azi) — de la ora 
14, se dispută „sferturile" de 
simplu, în următoarea succe
siune : G. Varga — Th. Emm
rich, T. Ovici — V. Borisov, 
J. Granat — K. Pugaev, D. 
Hărădău — B. Csoknay.

ton GAVRILESCU

RESTANȚE CiN CAMPIONATUL 
DE BASCHET FEMININ

Cele d<?u6 meciuri rfeștonte din eta
pa'a 17-a a campionatului republican 
de baschet feminin (grupa 7—12) s-au 
încheiat cu următoarele rezultate : Să
nătatea Ploiești — CfiȚul Oradea 
64—58 (33—22) și 58—51 (32—29) :
Cutov (Sănătatea) și Szekely (Crișul) 
ou fost cete mai bune; ou arbitrat 
M. Negulescu și V. Ilin (I. CORNEA — 
coresp.); Voința București — Progre
sul București 86—61 (42—36) și 75—60 
(35—30).

CONSFĂTUIREA
ANTRENORILOR DE LUPTE

în intenția de a perfecționa pro
cesul de pregătire ce se desfășoară 
in secțiile de pe întreg teritoriul ță
rii, Federația română de lupte or
ganizează In zilele de 23, 24 și 25 
ianuarie, la Brașov, o consfătuire cu 
toți antrenorii de lupte libere și 
greco-romane. Cu acest prilej, tehni
cienilor noștri le vor fi transmise ul
timele modificări ale regulamentului 
F.I.L.A., ca Și schimbările metodice 
ce decurg din acestea.

„CUPA FEDERAȚIEI" 
LA HOCHEI

La cea de a XVIII-a ediție a tra
diționalei competiții de hochei 
„Cupa Federației", vor participa se
lecționata de tineret a Cehoslovaciei, 
echipa Avtomobilist Sverdlovsk și re
prezentativa secunda a Poloniei sau 
a R. D. Germane. Federația de spe
cialitate a stabilit ca jocurile să aibâ 
Ioc între 28 februarie și 4 martie.



1976, CU UN NOU SISTEM 
ÎN CONCURSURILE DE

DE CALIFICARE 
SCRIMĂ

Scrima a intrat odată cu 
1976 in zodia unui nou sistem 
de calificare, bazat pe elimi
nări directe și recalificări. „O 
zodie fastă sau nefastă 2“ se 
vor întreba devotații acestei im
portante discipline olimpice.

înainte de a schița un răs
puns. vom preciza că. de fapt, 
sistemul — preconizat la con
gresul F.I.E. din anul 1975 —- 
a mai fost folosit, cu mici di
ferențieri, la Jocurile Olimpice 
din 1968. din Mexic. Deci, ni
mic nou sub soare în scrimă? 
Nu se pot eluda totuși, căută
rile forului internațional pen
tru a conferi concursurilor de 
scrimă un plus de spectaculo
zitate. Că aceste căutări s-au 
dovedit pînă acum mai intere
sante pentru trăgători decît 
pentru spectatori este iarăși 
adevărat, așa incit căutările 
continuă, noile măsuri îpscri- 
indu-se efectiv în acest con
text.

în ce constă actualul sistem 
de calificare, aplicabil pe plan 
mondial la toate cele patru ar
me, de la 1 ianuarie ? Denu
mit „sistemul mixt", el îmbină 
cele două forme clasice de ca
lificare : turneul și eliminările 
directe. Concursul debutează 
cu grupe eliminatorii pentru a 
se ajunge la 32 (său 16) com
petitori. Cei calificați din a-

PREGĂTIRI PENTRU FINALELE „CUPEI TINERETULUI"
(Urmare din pag. 1)

ganizări a competiției s-au luat 
toate măsurile organizatorice, 
stabilindu-se și locul de desfă
șurare a partidelor : sala mare 
a Casei de cultură a studenți
lor. Ne vom strădui să facem 
din întrecerea reprezentanților 
celor 19 centre universitare din 
țară o bună propagandă pen
tru șah și. evident, pentru 
populara competiție de masă 
„Cupa tineretului".

• TRAIAN TODORAN, prim- 
vicepreședinte al C.J.E.F.S. Si
biu : „Beneficiind și de expe
riența concursurilor de schi or
ganizate cu regularitate în se
zonul de iarnă, dorim și de a- 
ceastă dată, să asigurăm fina
lelor de schi rezervate elevilor 
(cat. 14—19 ani) și tinerilor din 
mediul rural un cadru de des
fășurare dintre cele mai bune. 
Avînd în vedere numărul mare 
de concurenți, aproape 400, am 
alcătuit din vreme un minu
țios plan de măsuri pentru re
zolvarea tuturor problețnelor. 
în cîteva. cuvinte, este vorba 
de reamenajarea locurilor de 
întrecere, de procurarea și con
fecționarea materialelor nece
sare, de asigurarea cazării în 
stațiunea Păltiniș a tinerilor 
sportivi. în ceea ce privește 
probele din program este pre
văzut ca slalomul să se desfă
șoare pe pîrtia „sub teleferic", 
iar fondul în „Grădina Oncești". 
în prezent există un excelent 
strat de zăpadă, iar traseele au 
fost verificate continuu prin or
ganizarea, cu regularitate, a nu
meroase concursuri. Așadar, ti
nerii finaliști ai „Cupei tinere
tului" au pîrtie deschisă".

• CONSTANTIN ALEXA, 
prim-vicepreședintc al C.J.E.F.S. 
Suceava : „Vatra Dornei aș
teaptă concurenții ! Pentru a- 
ceasta ne-am străduit. în cola

LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ

LA 20 IANUARIE 1976, PRI
MA TRAGERE EXCEPȚIONA
LA LOTO DIN ACEST AN. SE 
ATRIBUIE : AUTOTURISME
„DACIA 1300“ ȘI „SKODA 
S 100", EXCURSII ÎN U.R.S.S., 
R. D. GERMANA. GRECIA ȘI 
TURCIA. CÎȘTIGURI ÎN BANI 
DE VALOARE FIXA ȘI VA
RIABILA. 

ceste grupe intră în eliminări
le directe, pe baza cărora ajung 
direct în finală trăgătorii care 
au încheiat acest tur fără in- 
frîngere (4, dintr-o parte a ta
bloului). Pentru completarea 
celorlalte două locuri în fi
nala de șase, urmează recali-

• Turneul și elimi
nările directe # E- 
galrtate, la 5, între 
floreta masculină și 
cea feminină I * A- 
salturi de 8 sau 10 
tușe

ficările cu cei care au pierdut 
primul asalt in eliminările di
recte. Astfel, cei care știu va
lorifica această ultimă șansă 
(la al doilea asalt pierdut ești 
eliminat) acced în finala pro
bei, care revine Ia sistemul ini
țial, de turneu. Și încă un amă
nunt esențial : spre deosebire 
de asalturile-turneu, unde vic
toria se asigură la 5 tușe, în șase 
minute (egalitatea fiind aici 
restabilită între întrecerile mas
culine și feminine, acestea din 
urmă bazindu-se pînă în acest 

borare cu organele locale, să 
luăm toate măsurile pentru a 
nu se ivi nici o fisură, por
nind de la amenajarea locuri
lor de întrecere pînă la cele 
de asigurare a unui judicios 
program pentru sportivi. La 
Vatra Dornei a nins cum nu 
s-a mai întâmplat de mult, fapt 
care ne-a permis realizarea u- 
nor trasee bine alese. Fondul 
va avea loc pe Dealul Negru 
în „Poieniță", iar probele al
pine pe pîrtia de lîngă „Par
cul" stațiunii. Tot lîngă „Parc", 
sub trambulină, a fost amenajat 
ca rezervă, încă un traseu de 
fond. De asemenea, au fost 
pregătite toate materialele de 
concurs, iar cei aproape 30 de 
arbitri au fost instruiți. Aș mai 
menționa că, în completarea 
programului, alături de cei 200 
de tineri finaliști din întreprin
deri și instituții și din coope
rația meșteșugărească, vor mai 
lua parte. în afara de concurs, 
și sportivi de la centrele de 
schi din comunele Iacobeni. 
Dorna Condreni și Ciocănești “■

• VIOREL JIANU, prim-vi- 
cepreședinte al C.J.E.F.S. Hu
nedoara : „Cum era și firesc, 
studenții își vor disputa întîie- 
tatea în aceste finale pe cunos
cuta pîrtie din Paring, gazdă 
a multe alte concursuri. Totuși, 
pentru o reușită deplină, am 
trecut — cu sprijinul comisiei 
județene de scbi — la reamena
jarea pîrtlilor. Sperăm ca totul 
să decurgă în condiții normale".★

Miercuri, la sediul C.N.E.F.S. 
a avut loc o ședință de lucru 
Ia care au luat parte reprezen
tanți ai organelor centrale cu 
atribuții. Cu acest prilej s-au 
pus la punct ultimele amănunte 
referitoare Ia organizarea apro
piatelor finale ale celei de a 
treia ediții, de iarnă, a „Cupei 
tineretului".

CIȘTIGURILE TRAGERII EXTRA
ORDINARE LOTO A NOULUI AN 

DIN 4 IANUARIE 1976 :

FAZA I : Cat. A : 1 variantă 25% 
a 17.500 lei și 2 variante 10% a 
7.000 lei ; Cat. B : 5.15 variante a 
33.328 lei. din care 1 excursie în 
U.R.S.S.. R.D.G. sau Turcia și di
ferența în numerar ; Cat. C : 22.75 
a 7.544 lei ; Cat. D : 139.55 a 1.230 
lei : Cat. E: 315.50 a 544 lei; Cat. F: 
884.50 a 194 lei î Cat. G: 3764.35 a 
100 lei.

FAZA II: Cat. 1: 6.65 autoturisme 
..Dacia 1300" sau ..Skoda S 100". 
la alegere, și diferența în numerar 
pînă la valoarea de 70.000 lei : Cat. 
2 : 13.85 variante a 11.891 lei. sau 
la alegere. 1 excursie în U.R.S.S.. 
R.D.G. sau Turcia și diferența în 
numerar : Cat. 3 : 84.25 a 1.955 lei: 
Cat. 4 : 338.75 a 486 lei ; Cat. 5: 
591 95 a 278 lei: Cat. 6 : 1.181.65 a 
139 lei : Cat. 7: 5.187.80 a 100 lei.

FAZA HI : Cat. M : 1 variantă 
50% a 35 090 lei. 2 variante 25% 
a 17.500 lei si 4 variante 10% a 7.000 
lei ; Cat. N : 8,70 variante a 25.000 
lei. sau la alegere. 1 excursie în 
Italia sau în U.R.S.S. și diferența 
în numerar : Cat. O: 30 20 variante 
a 5.000 lei. din care 1 excursie în 
U.R.S.S.. R D. Germană sau Tur
cia si diferența în numerar ; Cat. 
P ; 3054,95 a 40 lei. 

an pe 4 tușe...) asalturilc-cli- 
minatorii directe desemnează 
învingătorii, la masculin după 
10 tușe (timp : 12 minute), iar 
la feminin după 8 tușe (timp : 
10 minute). Acest amănunt di
ferențiază actualul model de 
cel aplicat în 1968, cînd elimi
nările directe se efectuau pe 
baza a două victorii din trei 
asalturi.

Care au fost motivele ce au 
determinat noua formulă, din
colo de încercarea de a dina
miza întrecerile, de a le ino
cula mai mult neprevăzut ? Ne 
răspunde, succint, secretarul 
general al Federației române 
de scrimă, prof. Dionisie Tep- 
șan : ,,a) scurtarea timpului de 
desfășurare ; b) evitarea cedă
rilor asalturilor".

Introducînd hazardul sorți
lor nu pot ajunge față în față, 
într-o fază mult anterioară fi
nalei, doi trăgători acreditați 
cu șanse la podium, cel care 
pierde fiind aruncat în purga
toriul recalificărilor, sau chiar 
eliminat din concurs ? Iată pă
rerea interlocutorului nostru : 
„Sistemul actual favorizează pc 
scrimerii eu valoare certă, cu 
un grad mare de tehnicitate și 
experiență, pentru că intr-un 
asalt de 8 sau 10 tușe, dublu 
celui clasic, mult mai lesne poa
te fi recuperată o neatenție sau 
o eroare soldată cu o tușă pier
dută. Gîndiți-vă mai ales la 
floreta feminină, unde un han
dicap de 0—3 era, cel mai ades, 
insurmontabil, in clasicul asalt 
de 4 victorii. La „Cupa Româ
niei", disputată ca o repetiție 
generală a noului sistem, spre 
sfîrșitul anului trecut, am avut 
la floretă fete senzaționale răs
turnări <11 scor, ca de pildă 8-6 
de la 1—6 ! Și scorurile pe mu
chie de cuțit decise la o tușă, 
se împuținează in eliminările 
directe, mult mai rar intilnin- 
du-se un scor de 10—9 sau 8-7. 
Crește, de asemenea, responsa
bilitatea arbitrului, acesta ne- 
permițindu-și să dea peste cap 
un asalt care poate dura 12 
minute, timp în care se poate 
trezi la planșă eu tot juriul;.."

Să sperăm că pentru repre
zentanții României la Montreal 
(J.O. fiind principala confrun
tare a anului) noul sistem de 
calificare se va dovedi favora
bil.

Paul SLAVESCU

IHT “wlrai PROGRES EVIDENT PE ORIZONTALĂ. DAR PE
A fost un an de tenis cu acti

vitate bogată, realizări, multiple, 
precum și prețioase învățăminte 
pentru viitorul acestei discipline 
în plină afirmare. Acestea sînt 
caracteristicile generale care se 
disting din lectura unui imaginar 
.‘jurnal de bord" al sportului cu 
racheta pe 1975.

In primul rînd, avem acum cer
titudinea împlinirii unor vechi de
ziderate, pe linia transformării te
nisului într-un adevărat sport al 
maselor. Dovadă sînt cei 200 000 
de participant la Cupa „Scînțeii 
tineretului", competiție sportivă 
de masă care și-a programat, în 
anul care a trecut, cea de-a doua 
ediție. Dacă ținem cont de limi
ta de vîrstă stabilită la această 
întrecere (25 ani) putem trage 
ușor concluzia că numărul total 
al celor care practică tenisul în 
țara noastră se ridică la mai 
multe sute de mii. O referință 
statistică foarte concludentă este 
și aceea a numărului de terenuri 
afectate exclusiv disciplinei noas
tre, care trece acum de 3 000. Față 
de cele aproximativ 200, existente 
cu zece ani în urmă, este o creș
tere într-adevăr spectaculoasă. Dar 
— vom nota de la început — mai 
puțin satisfăcătoare se arată cifra 
legitimărilor în secțiile de perfor
manță, care rămîne la numai 
10 000 de sportivi de toate catego
riile. însuși numărul acestor sec
ții se situează la o cotă insufi
cientă. 14 pe toată țara, la care 
s-ar adăuga cele 16 școli sportiv^ 
Tot la un asemenea capitol al re
surselor insuficient folosite tre
buie pusă și contribuția cadrelor 
de specialitate. a antrenorilor. 
Dintr-un total de 180 antrenori ca
lificați. abia 70 depun activitate 
constantă

Să ne întoarcem, însă, la cifrele 
pozitive din bilanț, rezervîndu-ne. 
spațiul de încheiere a articolului 
nostru pentru ceea ce mai rămîne 
de împlinit în anul care începe. 
S-a mărit considerabil anvergura 
programului competițional. în evi
dența Federației române de tenis 
au fost consemnate în total 33 de 
competiții cu caracter național, 
față de numai 7 cîte figurau în 
calendar în anii de la începutul 
acestui deceniu. Iar la participări 
internaționale de la un total de 
20 pe an s-a ajuns acum la peste 
50. Sînt prezențe care solicită in 
mod deosebit eșalonul dc vîrf al 
tenisului nostru dar ii și creează 
obligații deosebite.

România a fost reprezentată în 
majoritatea marilor competiții, in
dividuale și pe echipe. Este de 
menționat că juniorii și junioarele 
noastre, ca și formațiile de tine

ECHIPELE DE RUGBY 
LA RELUAREA 

ACTIVITAJII
(Urmare din pag. 1)

scurtă perioadă de intrare în 
ritm total, apoi una de prepa
rative montane.

$1 DUMITRU ALEXANDRU 
A RELUAT PREGĂTIRILE

Petre Cosmănescu se află cu 
Steaua în cea dc a doua săptă- 
mînă de la reîntîlnirea cu ga
zonul din Ghencea. Obiectivul 
— calificarea în turneul final 
de elită — se cere pregătit cu 
maximă atenție. După luni de 
inactivitate. Alexandru face 
gimnastică medicală și mișcări 
ușoare, astfel că fractura sa de 
peroneu va deveni curînd doar 
o amintire. Radu Ionescu a 
contractat, la un antrenament, 
entorsă la genunchi, care însă 
nu-i creează probleme deose
bite.

La 25 ianuarie. Steaua va 
pleca, pentru două săptămîni, 
la munte.

CENTRUL DE RUGBY... 
SPORTUL STUDENȚESC

Va deveni Teiul un nou car
tier al balonului oval ? Greu 
dc dat, încă, un răspuns. In ori
ce caz, aici, rugbyul e la un loc 
tot mai... privilegiat. Sportul 
studențesc are acum formații 
pentru toate nivelele : copii, ju
niori, tineret, Diviziile A și B ! 
Alături de antrenorul primei e- 
chipe, Theodor Radulescu, o 
muncă intensă depune Constan
tin Fugigi, coordonatorul gră
mezii și, totodată, responsabil 
tehnic al divizionarei B, Spor
tul studențesc-A.S.E.. pre
cum și antrenorii Telu Diaman - 
di, Grigore Aman etc. Baza 
materială s-a îmbunătățit con
siderabil, ceea ce îndrituiește 
speranțele în calificarea pentru 
întrecerea celor mai bune gat- 
nituri din țară. In vederea ob
ținerii ei, Nicolescu, frații Ha- 
riton, Galanda, frații Atanasiu. 
Alexandrescu și toți ceilalți au 
făcut pregătiri non-siop în sală 
și în aer liber. O veste surprin
zătoare, care ne bucură : fos
tul component al naționalei 
Constantin Drăgulescu, și-a re
luat ghetele din cui, după o în
trerupere de cîțiva ani 1

ret, au luat startul în toate com
petițiile internaționale pe echipe. 
Cea mai pregnantă afirmare re
vine fetelor (Virginia Ruzici, Ma
riana Simionescu, Florența Mihai) 
calificate în turneul final al Cu
pei „Annie Soisbault" pentru echi
pele feminine de tineret. Tot ele
mentul feminin ș-a evidențiat și 
la tradiționala întrecere a Balca
niadei (seniori), unde țara noas
tră ocupă locul doi cu echipa de 
junioare — surorile Lucia și Ma
ria Romanov, Elena Popescu — 
performanță cu totul deosebită.

Un element nou în activitatea in-

CAMPIONII NAȚIONALI 1975
SENIORI

Simplu (b): Toma Ovici (Pro
gresul) .

Dublu (b) : T. Marcu (Dinamo 
Brașov) — V. Marcu (Dinamo). 
Simplu (f) : Virginia Ruzici (Di
namo) .

Dublu (f): Virginia Ruzici — 
Mariana Simionescu (Dinamo)

Dublu mixt : Virginia Ruzici 
(Dinamo) — T. Marcu (Dinamo 
Brașov).

JUNIORI

Cat. 17—18 ani: M. Mirza (Pro
gresul), Lucia Romanov (Tot îna
inte) ; dublu : J. Bîrcu — R. 
Opreanu (ambii T. C. București); 
Dorina Brăștin (U. T. Arad) — 
Elena Popescu (Dinamo); J. Bîrcu 
(T.C.B.) — Mariana Socaciu
(U.T.A.).

ternă de tenis a constituit-o mă
rirea considerabilă a numărului de 
competiții în sală. Pentru prima 
dată s-a organizat un Circuit „in
door" al României, cu 7 turnee. 
Valoarea propagandistică a unor 
asemenea acțiuni se cuvine rele
vată. Totodată, interesul pe care 
îl arată publicul nostru tenisului 
de sală a putut fi măsurat prin 
afluența din tribunele Palatului 
sporturilor. în acea zi de noiem
brie cînd pe noul teren de „Ma- 
teflex" au apărut doi autentici 
ași ai rachetei. Meciul Năstase — 
Connors ne-a convins, încă o dată 
de oportunitatea organizării în Ca
pitală a unor competiții de tenis 
cu reală consistență.

Am mai notat în acest jurnal 
’75, o sporită activitate de formare 
și ridicare a cadrelor tinere. Ac
țiune binevenită, acum, cînd în 
fruntea listei noastre de perfor-

OMUL CĂLARE'.

al nostru cu 
cucerește 

carierei 
lacrimi, 

știm de 
pină la

Intre rugbyul în direct și 
schiul înregistrat prompt, 
la zi, Cristian Țopescu, în
tr-o formă de zile mari, 
transfigurat, ca și noi, pînă 
la poezie, de spectacolul ca
ilor, ne-a adus timp de o 
oră marile evenimente hi
pice ale anului, de la su
perbele performante ale lui 
„Grundy". armăsarul englez 
care a cîștigat în ’75 două 
derby-uri celebre, trecînd 
pe la „Ivoriu" 
care Dinu Traian 
primul derby al 
sale, storeîndu-n» 
nouă, celor care-1 
cînd era apprenti, 
fantastica surpri
ză (139 contra 1 !) 
realizată în Arcul 
de Triumf francez 
de „Star Appeal", 
în acea zi cînd la 
Longchamp a avut 
loc „catastrofa fa- 
voriților", după ex
presia răgușită, la 
capătul puterilor, 
a crainicului, faimos ca un 
centaur, Leon Zitrone, om 
care zici că-și dă duhul la 
capătul fiecărei transmisii 
de pe turf, dar care tot mai 
are timp ca între două fu- 
leuri să plaseze o glumă 
duioasă, precum aceea „că 
e pr.ea tîrziu pentru mine 
să devin cal..." Omagiu o- 
mcnesc acestor crainici care 
au făcut din exacta vestire, 
o artă a sufletului adus Ia 
granița electrocardiogramei !

Dar mi-aș permite să 
merg mai departe de .ma
rile și sfișietoarele fraze ale 
omului vorbitor — care, în 
paroxismul luptei nu mai 
poate să rostească decît nu
mele calului din frunte •— 
și să mă opresc la un gest 
al omului călare, gest tăcut, 
scurt dar atotcuprinzător, de 
o mare valabilitate în rug
by, schi și alte asociații, 
(în paranteză : surprinzătoa
rea victorie a Franței la E- 
dinburgh. intr-un meci din 
care au sărit seîntei teribile, 
dar nu de superclasă, cred 
că n-are de ce să ne descu
rajeze, ba dimpotrivă, ar 
trebui, așa, de-al naibii, să 
ne dea și mai mult curai, 
„C-așa-i în rugby", vorba 
cupletului lui Caragiu...). 
Revenind : în barajul acela 
„de forță", dacă vă mai a-
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meri se impune un schimb de ge
nerații. mult dorit și așteptat. Evi
dent, este vorba de o muncă ee 
se întinde pe o perioadă îndelun
gată și ale cărei rezultate nu vor 
fi vizibile decît peste ani; Și, tot
odată. nu ne putem ascunde re
gretul că ea n-a început mai din 
vreme, pentru a nu se ajunge la 
golul existent azi, care separă pe 
vechii fruntași de tinerii jucători 
ce ar trebui să-i suplinească. 
Oricum, schimbul de mîine se pre
gătește, cu sîrguință și ambiție. 
Putem menționa nume de poten
țiali performeri ca M. Mîrza, L.

Cat. 15—16 ani: A. Dîrzu (Pro
gresul), Gabriela Dinu (Dinamo); 
dublu : FI. Segârceanu — S.
Zaharia (Dinamo) ; Gabriela Di
nu (Dinamo) — Camelia Chiriac 
(Dinamo Brașov); A. Dîrzu (Pro
gresul) — Lucia Romanov (Tot 
înainte).

COPII

Cat. 13—14 ani: A. Mîrza, Cos- 
mina Popescu (ambii Tot înainte).

Cat. 11—12 ani: E. Hnat (T.C.B.), 
Marilena Totoran (Dinamo).

Cat. 9—10 ani: Cr. Moroșanu, 
Daniela Nemeș (ambii Progresul).

ECHIPE

Băieți : Steaua
Fete: Dinarno
Camp, absolută: Steaua
Juniori: Dinamo

Tiței, J. Bîrcu, S. Orășeanu. A. 
Dîrzu. Doi dintre aceștia — după 
cum se știe — au inaugurat parti
cipările românești la tradiționalele 
concursuri pentru juniori din Flo
rida, la ediția din acest an.

Mai sînt lucruri de făcut în do
meniul creșterii de tineri tenis- 
mani. Dacă activitatea depusă la 
Palatul pionierilor din Capitală 
poate fi dată ca exemplu, iar dacă 
din rîndui secției „Tot înainte" se 
impune o serie întreagă de tinere 
talente în urcare. în schimb ma
joritatea școlilor sportive rămîn 
datoare pe acest plan. Poate doar 
cu excepția Școlii sportive din 
Constanța, unde se simte un im
puls în activitate, celelalte uni
tăți școlare de acest orofil nu se 
prezintă cu realizări deosebite. Iar 
campionul de mîine. ieșit de pe 
porțile acestor școli, se mai lasă 
încă așteptat. După cum așteptați
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BOGATĂ „AGENDĂ DE LUCRU" A BIROULUI FEDERAL
• Cîteva comentarii asupra calendarului competițional 9 Stimulent
tinerilor antrenori • Pregătirea viitoarei plenare a Comitetului federal

• După cum am anunțat în 
ziarul de ieri, Biroul federal 
a alcătuit. în detaliu, progra
mul competițional intern și 
internațional al sezonului de 
primăvară și, în liniile sale 
generale, pe cel de toamnă. 
Nu vom reveni asupra datelor 
publicate, ci vom face doar 
cîteva comentarii asupra orien
tării care a stat la baza ca
lendarului.

Astfel, reiese că s-a ținut 
seama, în primul rînd. de obi
ectivul principal al echipei na
ționale în acest an, califica
rea la Jocurile Olimpice de la 

: care și-o 
propune F.R.F. de acum înain
te. de a organiza stagii de pre- 

: a Iotului cit mai reduse, 
pentru a nu perturba prea mult 
desfășurarea campionatului, s-a 
decis ca înaintea meciului cu 
Franța (24 martie), jucătorii să 
nu fie convocați decît pentru 5 
zile (19—23. III). în schimb, 
pentru următoarele două me
ciuri. cu Olanda, campionatu1 
va fi întrerupt o perioadă mai 
lungă, etapa a 22-a a Diviziei A 
disputîndu-se la 31 martie, iar 
etapa a 23-a la 18 aprilie. S-a 
ajuns la această situație din 
cauza datelor prea apropiate 
una de alta Ia care au fost pro
gramate cele două meciuri cu 
Olanda (6 aprilie în deplasare. 
14 aprilie la noi) și care nu 
mai permit intercalarea unei 
etape de campionat. în schimb, 
pentru prima manșă a finalei 
Cupei Balcanice cu Bulgaria 
(12 mai la Sofia) timpul de pre
gătire afectat este, din nou, de 
numai 5 zile.

De menționat, tot în legătu
ră cu calendarul de primăvară, 
că din cele 17 etape ale retu
rului Diviziei A, șase sînt pro
gramate in cursul săptăminii. 
în privința Cupei României, a- 
pare o modificare importantă 
față de calendarul ultimilor

Irea la Jocurile Olimp 
Montreal. Pe linia pe 
nrnnunp F.R.F. de aci
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MICR0-STATIST1CĂ
Amatorilor de statistică fot

balistică, al căror număr este 
destul de mare în rîndurile iu
bitorilor sportului cu balonul 
rotund, campionatul celei de a 
treia divizii naționale le furni
zează numeroase date, credem, 
nu lipsite'”de interes. Deci...

• în campionatul Diviziei C 
activează, precum se știe, 191 
de echipe grupate — după cri
terii geografice — în 12 serii, 
în turul campionatului, în cele 
15 etape, ele au susținut 1433 
de jocuri. în 949 de meciuri 
victoria a revenit gazdelor, în 
298 s-au obținut rezultate de e- 
galitate (în 88 de partide scorul 
a fost 0—0) și in 186 de partide 
au ciștigat oaspeții. • în prima 
jumătate a competiției, ediția 
1975—1976, s-au înscris 3992 de 
goluri, media de meci fiind de 
2,78. Cele mai eficace linii o- 
fensive sînt în seria a II-a, 
unde s-au marcat 413 goluri ; 
în schimb, în seria a VIII-a 
s-au înscris cele mai puține — 
289. • Din cele 30 de puncte 
posibile, cite 25 — adică un 
procentaj de 83,3 la sută — au 
reușit formațiile Relonul Săvi- 
nești și Petrolul Moinești, 
fruntașele seriei a II-a, precum 
și primele două clasate în se
ria a Vl-a — ROVA Roșiorii de 
Vede și Flacăra-Autonjeca- 
nica Moreni. Trei dintre liderii 
seriilor : Portul Constanța, Ar
mătura Zalău și Chimica Tîr- 
năveni au totalizat cite 24 de 
puncte. • Doar o singură echipă. 
Flacăra-Automecanica Moreni, a 
reușit să 
să prima 
pionatului 
tigate și

neinvin- 
i cam- 

10 jocuri cîș- 
,remize"). Două 

cite o sin- 
Armăiura 
Tirnăveni.

termine i 
jumătate a 

(are 
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competitoare au 
gură înfrîngere : 
Zalău și Chimica 
La polul opus se află Voința 
Caracal și Chimia Buzău cu 
nici un și, respectiv, un singur 
meci ciștigat. • Cele mai puți
ne puncte le au, în momentul 
de față, Voința Caracal și Trac
torul Văleni : cîte 4. • Un nu
măr mare de echipe, 35, aparțin 
întreprinderilor metalurgice. Ur
mează, în ordine, „minerii" — 
cu 20 echipe, „constructorii" —

ICUL ECRAN
fUARIE, ora 16,20 : rugby : Anglia — 
1 celor 5 națiuni), transmisie directă de 
or Anton Groman.
WAR1E, ora 15 : hochei 
(rezumat înregistrat de la

C. Diamantopol ; ora 
in — proba masculină de 
•anța). Comentator

pe gheață î 
patinoarul „23 
15.30 : „Cupa 

coborire de la 
Cristian Țopescu.

ani : sezonul nu se mai încheie 
cu semifinalele și finala, aceste 
ultime faze ale competiției fi
ind transferate în debutul celui 
de toamnă (18—22 august). A- 
ceastă măsură a fost luată in 
ideea că echipa noastră olim
pică se va califica pentru J. O., 
ceea ce — pentru rațiuni de 
aclimatizare și pregătire — im
pune o deplasare din timp. în 
cazul — bineînțeles; puțin do
rit — că echipa .noastră nu se 
va califica, se' vor produce mo- - 
difîcările de rigoare și în pri
mul rînd programarea finalei 
Cupei României în încheierea 
sezonului de primăvară.

• Așa cum s-a anunțat, la 
sfîrșitul 
tîlni la 
rațiilor 
via și 
datelor
VIII-a 
rului C.
piu a federației noastre este ca 
cele patru meciuri pe care le 
avem de susținut să fie pro
gramate. toate, în 1977. Cum 
însă acest lucru nu depinde nu
mai de noi. s-ar putea ca un 
joc din preliminariile C. M. să 
fie programat în toamna aces
tui an, ca și returul finalei bal
canice și un amical cu 
slovacia. Tot în legătură 
chipa noastră olimpică, 
că — în cazul calificării 
va susține două meciuri de pre
gătire, în S.U.A. sau Canada, 
înainte de începerea J. O.

• In ședința de miercuri a 
Biroului federal, vicepreședin
tele F.R.F. Ștefan Covaci, an
trenor al echipei reprezentati
ve, a propus (și Biroul a apro
bat) lista antrenorilor și a me
dicilor cu care va colabora în 
îndeplinirea dificilelor sarcini 
asumate. Privind atent această 
listă, reținem intenția lui Co
vaci — și a Biroului federal — 
de a aeorda credit unor antre-

lui ianuarie se vor în- 
Madrid delegații fede- 
din România, Iugosla- 
Spania pentru fixarea 
meciurilor din grupa a 
a preliminariilor viito- 

M. Poziția de princi-

Ceho- 
cu e- 
notăin
— ea

1 DIVIZIEI L
cu 19, „chimiștii" — cu 17, „ce
feriștii și cei din transporturi" 
— cu 16, „forestierii" — cu 15 
etc. în clasamentele pe ra
muri industriale — neoficiale, 
firește — conduc : la „metalur- 
giști" Armătura Zalău 24 p, la 
„petroliști" Petrolul Moinești 25 
p, la „cbimiști" Relonul SăviT 
nești 25 p, la „mineri" Minerul 
Cavnie 23 p, la „constructori" 
Constructorul Vaslui 21 p, la 
„C.F.R. și transporturi" Portul 
Constanța 24 p, la „textiliști" 
Textila Cisnădie 15 p, la „fores
tieri" Foresta Bistrița 19 p. • 
în campionat activează 5 for
mații sătești dintre care o si
tuație bună în clasament are 
Viitorul Scornieești — locul al 
4-lea cu 18.-pfIn seria a Vl-a. 
• In cele 1433“ de jocuri au fost 
utilizați 4299 de arbitri. • în 
turul campionatului au fost eli
minați de pe teren 219 jucători, 
iar 237 au fost suspendați (98 
în urma primirii a trei cartona
șe galbene). Comisia de disci
plină a F.R.F. a dictat, pentru 
infracțiunile comise, suspendări 
exprimate in 342 de etape, 
totalul sancțiunilor grave, 
perioade mai lungi de timp, 
prezintă 55 de luni ! • în 
zonul de toamnă 11 echipe 
fost sancționate cu ridicarea 
dreptului de organizare a me
ciurilor, pe cile o etapă sau 
două.

nori tineri, promovați în ac
țiuni de răspundere. în acest 
spirit se încadrează, desigur, 
numirea lui Gh. Constantin (a- 
lături de Cornel Drăgușin, care 
a lucrat bine cu ocazia recen
tului meci de la Glasgow), la 
lotul reprezentativ olimpic, pro
movarea lui Octavian Popescu, 
alături de un alt antrenor tî- 
năr, Nelu Nunweiller, la lotu
rile de tineret, precum și a lui 
Eugen Banciu, care va colabora 
CU Constantin Ardeleana la lo
tul de juniori. S-a precizat însă 
că, pentru toate loturile, con
ducerea tehnică; responsabili
tatea directă asupra pregătiri
lor și, în primul rînd, chestiu
nea selecției și a alcătuirii e- 
chipelor revin lui Ștefan Co
vaci care, firește, nu putea lu
cra efectiv cu toate loturile, cu 
atît mai mult cu cit numeroase 
acțiuni sînt concomitente. A 
fost examinată atent și proble
ma medicilor de lot. Ia cel 
limpic fiind reconfirmat 
Dumitru Tomescu (membru 
Biroului federal) la 
tineret 
Mircea 
Marcel

• în 
cu caracter operativ. Biroul fe
deral a abordat și unele pro
bleme de perspectivă, legate de 
unele acțiuni pe care-și pro
pune a le întreprinde în pri
mul semestru al anului. în pri
mul rînd, vom reține analiza
rea Planului de măsuri privind 
îmbunătățirea activității fotba
listice, plan care va fi supus 
discuției în plenul Biroului în 
viitoarea ședință (miercuri 28 
ianuarie), în vederea definiti
vării lui, pentru a fi apoi su
pus aprobării Comitetului fe
deral, la 11 februarie. Tot pen
tru viitoarea sa ședință. Biroul 
federal și-a înscris pe ordinea 
de zi discutarea și aprobarea 
planului de măsuri privind îm
bunătățirea activității copiilor 
și juniorilor din cluburi și uni
tăți școlare, referitoare la se
lecție, instruire, 
competiții, bază 
dre tehnice.

în încheierea 
miercuri, Biroul 
cultat o informare privitoare la 
constatările recentului control 
medical la care au fost supuși 
jucătorii de loturi și a dat in
dicații activului F.R.F., antre
norilor federali pentru atenta 
urmărire și îndrumare a pregă
tirilor pentru noul sezon la 
cluburi.

5 minute cu Florescu (F. C. Bihor):

VOM RĂMÎNE MULTĂ VREME ÎN DIVIZIA A“

iar 
pe 
re
se
au

Toma RĂBȘAN

ACTUALITĂȚI
• în legătură cu pregătirile echipei 

naționale de juniori pentru dublul 
meci cu Cehoslovacia (calificare în 
turneul U.E.F.A.), s-a renunțat la tur
neul proiectat pentru 2—9 februarie în 
Turcia. în a treia decadă a lunii vi
itoare, juniorii noștri se vor deplasa, 
probabil, la un turneu în U.R.S.S.» în 
Tașkent.
• La o lună după începerea pre

gătirilor la cluburi (16—17 februarie), 
cei 40 de jucători din loturile repre
zentative vor fi supuși unor noi exa
mene medicale complexe la Centrul 
,,23 August" din Capitală.
• Printre problemele care se vor 

discuta la ședința U.E.F.A. din 28 ia
nuarie a.c., de la Madrid, figurează 
și cea a competiției europene pentru 
echipe de tineret șî a reorganizării 
turneului de juniori U.E.F.A., după 
noi criterii.

■
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_— Nicolae Florescu, se știe 
că ai debutat in prima divizie 
la Steagul roșu Brasov. Mai 
puțin se cunosc împrejurările 
in care ai făcut acest frumos 
pas-salt in fotbal.

.— Am început să joc la 14 
ani. La Colorom Codlea. Trei 
ani am îmbrăcat tricoul acestei 
formații. Cind aveam 17 ani 
m-a văzut regretatul antrenor 
Silviu Ploeșteanu. El m-a adus 
la Steagul roșu, la care am fost 
promovat. Primul meu meci în 
Divizia A l-am jucat la 10 sep
tembrie 1967. Un meci cu 
Steaua, la București. Steagul 
roșu a fost învinsă atunci cu 
2—0. Un debut a cărui bucu
rie în sine a fost umbrită, di
minuată mult, de o înfrîngere. 
După meci eram... sfirșit. Plîn- 
geam. Cineva mi-a spus însă 
pe un ton cam aspru : „Omule, 
fii calm că mai. avem meciuri 
de jucat!". Și am continuat să 
ioc la Steagul roșu pînă în 
1973. A fost echipa care m-a 
lansat și pe • care n-aș fi vrut 
s-o părăsesc. Pentru că de 
felul meu sînt un om care nu 
uită ușor pe cei care l-au a- 
iutat.

— Si totuși ai părăsit Bra
șovul !...

— La Metrom. unde am fost 
transferat, n-am jucat decît 
trei luni, după care am plecat 
să-mi satisfac stagiul militar 
la Oradea. Aici am început să 
joc la F. C. Bihor, dominat de 
gîndul că nu pot fi chiar atît 
de inutil, cum se afirmase. în 
primul an. am ratat promova
rea. Olimpia Satu Mare avind 
un retur mai bun. Un an mai 
tîrziu însă, am condus noi os
tilitățile și F.C. Bihor a revenit 
acolo unde merita de mult să 
fie. Pentru că Oradea a fost și 
rămîne un oraș fotbalistic.

— Cu alte cuvinte. prevezi 
lui F.C. Bihor o viată lungă in 
Divizia A ?

— Cu două argumente sus
țin afirmația. Primul : avem o 
echipă bună ; o apărare cu Săt- 
măreanu. Bigan și Popovici. un 
mijloc alcătuit dintr-un trio 
cum au puține echipe in Divizia

A, Naom — Al. Naghi — Gher- 
gheli. un atac cil Suciu și Kun. 
Al doilea : F. C. Bihor este 
condusă. în prezent, de doi an
trenori priccpuți. care cunosc 
foarte multe din problemele fot
balului. care știu să-și apropie 
și să îndrume jucătorii. în 
plus, echipa mai are și. aș zice, 
un fel de prospețime izvorită 
din... dorul de Divizia A și o 
mare ambiție de a-și menține 
o poziție cîștigată cu atîta 
trudă.

— Ce-si propune pentru 1976 
virful de atac al formației oră- 
dene ?

— Un an cu mai multe goluri 
ca acelea marcate în meciurile 
cu Sportul studențesc și Steaua, 
goluri pentru care am fost mult 
aplaudat de spectatori ; un de
but în echipa reprezentativă (e 
un vis pentru împlipirea căruia 
mă voi pregăti cu cea mai 
mare seriozitate) : un loc în 
primele 6 echipe pentru F.C. 
Bihor. Și aș mai vrea ceva. Să 
reîntîlnesc pe... Steagul roșu, 
în Divizia A.

Laurențiu DUMITRESCU

DIVIZIONARELE B SI-AU ÎNCEPUT
Și-au reluat, așadar, antrenamentele și echipele care activează 

in eșalonul secund al fotbalului nostru. Continuăm să publicăm 
astăzi scurte relatări referitoare la programul de pregătire al 
unora dintre formațiile Diviziei B, seriile a II-a și a IlI-a.

SERIA A II-A

• C. S. TÎRGOVIȘTE. Dc 
ieri și pină la 31 ianuarie, echi
pa condusă de N. Tătaru se an
trenează la Sinaia și, apoi în 
ultima perioadă, la Pucioasa. 
Se intenționează transferarea a 
trei jucători din echipe de Di
vizia C.

• PROGRESUL BUCU
REȘTI. Tot de ieri, bucurește- 
nii se pregătesc la Slănic Mol
dova sub conducerea lui V. Ma- 
teianu. Alături de jucătorii cu- 
noscuți, au fost promovați ju
niorii Mihai, Lica și Iordăcheș- 
cu. Fundașul Gh. Ștefan conti
nuă să fie indisponibil, fiind 
bolnav dc hepatită.

• DINAMO SLATINA. Pină 
la 26 ianuarie, antrenorul Gh. 
Dungu va conduce cite două 
ședințe în fiecare zi. Apoi, pină 
la 8 februarie, antrenamentele 
vor avea Ioc la Căciulata. Lotul 
va fi completat cu doi juniori.

• STEAGUL ROȘU BRA
ȘOV. Dună o săptămînă de lu
cru în Brașov, antrenamentele 
vor continua în Poiana Brașov. 
Antrenorul N. Proca contează 
pe același lot din prima parte 
a campionatului.

• ELECTROPUTERE CRA
IOVA. Antrenorul Șt. Coidum a 
pierdut o ..piesă" importantă, 
pe înaintașul Dașcu. în pro
gram, sînt prevăzute, printre 
altele, antrenamente la Cîmpu- 
lung Muscel și zece meciuri a- 
micale.

• CHIMIA TR. MĂGURELE. 
Și H. Eftimie a prevăzut o pe
rioadă de pregătire la munte, 
la Predeal, după 20 ianuarie. 
Asociația este preocupată de 
rezolvarea unei probleme im
portante și anume amenajarea 
unui teren de antrenament.

• TRACTORUL BRAȘOV. 
Antrenorul Al. Meszaroș speră 
ca în perioada actuală să com
pleteze lotul cu cițiva jucători 
din campionatul județean. Pre
gătirile vor avea loc în locali
tate.

• METALUL MIJA. Din
planul întocmit de antrenorul 
Al. Caricaș : 15—18 ianuarie
pregătirea la Mija, 18—30 ia
nuarie antrenamente la Pre
deal, apoi din nou la Mija. Lo
tul va fi completat cu cițiva 
jucători tineri.

• AUTOBUZUL BUCU
REȘTI. De la 20 pină la 30 ia
nuarie, pregătirile vor avea loc 
la Herculane. Antrenorul D. Ig
nat va beneficia de serviciile 
jucătorilor Matache și Bujor.

• VOINȚA BUCUREȘTI. 
Două săptămîni (23 ianuarie — 
8 februarie), echipa se va pre
găti la Mamaia. Antrenorul P. 
Gavrilă este preocupat să pro
moveze cițiva tineri, dornici de 
afirmare.

SERIA A III-A

• F. C. COR VINUL HUNE
DOARA. Antrenamentele sînt 
prevăzute, conform planificării 
făcută de I. Savu, să se desfă
șoare în localitate. De la 1 fe
bruarie eehipa va susține 10— 
12 meciuri amicale, cu formații 
de Diviziile A și B.

• F. C. BAIA MARE. După 
o săptămînă de pregătire în 
localitate, antrenamentele vor 
avea loc la Izvoarele, de la 18 
ianuarie la 31 ianuarie. Există 
în proiectul antrenorului V. 
Stănculescu promovarea a cîțiva 
tineri.

• F. C. ȘOIMII SIBIU. An
trenorul C. Teașcă a stabilit ca 
pregătirile să se desfășoare a-

ANTRENAMENTELE
casă, cuprinzind o primă parte 
care vizează îmbunătățirea ca
lităților fizice, apoi prin jocuri
— cristalizarea formației de 
bază.

• VICTORIA CALAN. De la 
16 ianuarie pină la 1 februarie
— perioadă de pregătire la 
Geoagiu. în perspectivă : pro
movarea unui junior și transfe
rarea unui inaintaș, bineînțeles, 
din categorie inferioară.

• C. F. R. TIMIȘOARA. în 
ultima decadă a lui ianuarie — 
antrenamente la Herculane. De
oarece sînt trei jucători indis
ponibili (Covaci, Manta și Bo- 
cănici — toți bolnavi), se pre
vede transferarea unor tineri.

• METALURGISTUL CU- 
GIR. Antrenorul N. Voinescu 
intenționează să completeze lo
tul cu 2—3 jucători, iar pînă 
la 1 februarie pregătirea să fie 
efectuată la Geoagiu.

• MUREȘUL DEVA. Tot la 
Geoagiu se va pregăti și echi
pa condusă dc L. Vlad. Jucă
torii accidentați în tur (Mihala- 
che, Gruber, Marian și Stark) 
sînt refăcuți și vor lua parte la 
pregătiri.

• RAPID ARAD. După cî- 
teva zile de antrenamente în 
localitate, antrenorul T. Jurcă 
va pleca cu echipa sa pentru 12 
zile la Herculane. T. Jurcă in
tenționează să completeze lotul 
eu 2—3 tineri.

• GAZ METAN MEDIAȘ. 
Cu același Iot la dispoziție, an
trenorul Tudor Mihai va con
duce pregătirile în localitate 
pînă la sfîrșitul lunii. Apoi, an
trenamentele se vor desfășura 
la Păltiniș.

• DACIA ORAȘTIE. Pînă 
la sfîrșitul lui ianuarie, antre
namentele vor avea loc la O- 
răștie. în continuare, de la 1 
februarie, antrenorul Constantin 
Ștefan, cu întregul lot, se va 
deplasa pentru două săptămîni 
la Geoagiu. Indisponibilități : 
Nuche și Silaghi.



Preliminariile C. E. de șah pe echipe

ROMÂNIA - DANEMARCA 6-2
întrecerile preliminare ale 

Campionatului european de șah 
pe echipe (grupa a 2-a) au con
tinuat la Montana-Crans cu 
meciurile rundei a 3-a-

Echipa noastră a intîlniț Da
nemarca pbținînd o victorie, ca
tegorică cu scorul de 6—2. Iată 
rezultatele individuale (jucăto
rii români au avut albele la 
mesele fără soț) : Gheorghiu — 
Hamann 1—0, Ciocâltea — Feti
dei- Ghițescu — Sloth
0—1, Partoș — Kristiansem 
Vi—7i. Pavlov — Iskov 1—0, 
Urzică — Rath 1—0. Ungurea-

nu — Rosenlund 1—0, Vaisman 
— Virthendun 1—01

Ungaria a învins Belgia du 
6‘.2—l'/t. Elveția a fost liberă.

în clasament : Ungaria 16 p, 
Elveția 11 (dip 2 jocuri), Roma
nia'S'/î (din 2). Danemarca 8'/?, 
Belgia 3 (din 2).

Aseară, la închiderea ediției, 
se jucau intilnirile
România și 
(Danemarca, 
rundă va 
România — 
marca — Belgia.

Belgia —
Elveția — Ungaria 

liberă). Ultima 
programa partidele 

Elveția și Dane-

PE GHEAȚA ȘI PE ZAPADA

PROGNOZA OLIMPICĂ ÎN SCHIUL FEMININ
• Annemarie Proll-Moser a lăsat succesiunea deschisă • Noile favorite

Brigitte Totsching si Roși Mittermaier 9 Originale» out-sidere

< ■
„OLIMPIADA ALBĂ" 

NU SE AMINĂ !
Răspunzînd unor știri potri

vit cărora Jocurile Olimpice de 
iarnă de la Innsbruck ar putea 
fi suspendate din cauza lipsei 
de zăpadă, purtătorul de cuvînt 
al Comitetului de, organizare a 
J. O., Berti Neumann, a dc- 
clarat : „Deși în «Rima. : lună 
vremea a fost călduroasă și în 
Tirol a căzut puțină zăpadă. 
Olimpiada albă va începe la 4 
februarie, cum s-a stabilit ini
țial. Datorită experienței dobîn- 
dite cu prilejul organizării edi
ției din 1964, noi sîntem pe de
plin pregătiți pentru toate e- 
ventualitățiîe, inclusiv aceea a 
penuriei de zăpadă. Astfel, ca
mioanele au început să trans
porte mari cantități de zăpadă 
de pe virful Patscherkofel la 
locurile de întrecere, iar pom
pierii au pulverizat mii de li
tri de apă pentru a asigura o 
fundație solidă de gheață pîr- 
tiilor de coborire și de sla
lom".

IN „CUPA MONDIALĂ"
Miercuri a fost programată 

în localitatea Les Gets (Fran
ța) o nouă probă de slalom

special (feminin), în care vic
toria a revenit schioarei fran
ceze Danielle Debernardl Joi 
s-a disputat proba de slalom 
uriaș, care a fost ciștigată de 
Lise Marie 
urmată în 
Mittermaier 
și Monika Kaserer (Austria).

MECIURI DE HOCHEI
■ în cadrul turneului între

prins în S.U.A., echipa ȚSKA 
Moscova a jucat cai formația 
profesionistă Philadelphia Fly
ers, în fața căreia a cedat cu 
1—4 (0—2, 1—1, 0—1).

■ în derbyul campionatului 
R. D. Germane : Dynamo Weiș- 
swaset — Dynamo Berlin 5—3 
(3—2, 0—1, 2—0).

Morerod (Elveția), 
clasament de Roși 

(R. F. Germania)

S-a încheiat prima perioadă 
și în concursurile .feminine pen
tru Cupa mondială, concurente
lor rămînindu-le de asemenea 
(ca și bărbaților) doar trei mari 
întreceri înaintea Jocurilor O- 
limpice de iarnă de la Inns
bruck. Așadar sînt și aici în
deplinite condițiile pentru un 
prim succint bilanț, capabil să 
ne dea măsura valorilor înain
tea confruntărilor olimpice.

în schiul feminin — acum 
cînd abandonul Annemariei 

• Proll-Moser a devenit absolut 
sigur — moștenirea și-o dispu
tă mai multe candidate (și nu 
dintre cele mai tinere), care 
au descoperit subit veleități 
multă vreme estompate de mi
tul invincibilității austriecei 
care și-a încheiat cariera în 
triumf.

Candidatele la succesiune sînt 
cel puțin cinci și — element 
notabil — provenind din 4 țări 
diferite, ceea ce dovedește dir- 
zenia luptei pentru întiietate 
între concurente care pînă a- 
cum un an păreau resemnate 
cu tocurile de onoare. E- 
xemplul cel mai elocvent este 
al favoritei nr. 1 a sezonului, 
Roși Mittermaier (R. F. Ger
mania) care, la 25 de ani, deși 
excelentă tehniciană și plină de 
temperament, nu a cîșțigat încă 
nici o ’ medalie mondială, nici o

Laureatele slalomului special de la Les Diablerets, contind pentru 
Cupa mondială (de la stingă la dreapta) ; Patricia Emonet (franța) 

— locul 3, Lise-Marie Morerod (Elveția) — locul 1_ și Rosi^^Mitțerr 
maier (R.F.G.) — locul 2. Telefoto : A.P.-AGERPRES

VEȘTI OLIMPICE

C. t. de i)<ilin<ij artistic

RODNINA-ZAITEV 
IMBATABILI >

GENEVA 15 (Agcrpres). — Proba 
de /perechi din cadrul campionate
lor europene de patinaj artistic, 
s-a încheiat cu victoria scontată a 
sportivilor sovietici Irina Rodnin.i 
și Aleksandr Zaițev. Este pentru 

patra oară cînd acest cuplu ciș- 
tigă titlul continental. Clasamentul 
final,: 1. Rodnina — Zaițev
(U.R.S.S.) — 141,36 p : 2. Ker-
mer — Oesterreich (R.D.G.) — 
137,69 p : 3. Vorobieva — Vla
sov (U.R.S.S.) — 136,67 p ; 4.
Gross — Kagelmann (R.D.G.) —
135,43 p ; 5. Kuenzie—Kuenzle (El
veția) — 131,90 p ; 6. stolfig — 
Kempe (R.D.G.) — 130,83 p.

în proba individuală masculină, 
după executarea „Programului 
sourt“, în frunte este patinatorul 
sovietic Vladimir Kovalev — 87,08 
p. urmat de John Curry (Anglia) — 
86,28 p și Jan Hoffmann (R.D.G.) — 
Errath — 41,20 p.

A început și proba feminină in
dividuală. După <?ele 3 figuri obli
gatorii, este consemnată o surpri
ză : conduce patinatoarea vest- 
germană Isabel De Navarre — 
43,88 p, înaintea deținătoarei titlu
lui, olandeza Dianne De Leeuw — 
43,56 p. Urmează cele două con
curente din R. D. Germană, Annet 
Poetzsdh — 42.32 p șl Christine 
Errath — 41,20 p.

• Programul cultural-artis
tic al Olimpiadei de vară a foșt 
conceput pentru întreg „triun
ghiul olimpic" : Montreal — 
Ottawa — Kingston, cuprinzînd 
două sectoare : arta scenică și 
arte vizuale. în cadrul primu
lui sector, vor evolua cele mai 
bune trupe și cei mai mari ar
tiști canadieni. Sînt prevăzute 
trei mari activități vizuale : 
„mosaicart" — expoziție de 
artă canadiană, prezentată la 
Stadionul olimpic ; „corridart" 
— proiect de animație cultu- 

„la ve- 
Sherbrooke ;

— proiect care va 
un teren din Par- 
peste 100 de ar- 

vor fabrica pe loc

3000 de specialiști din 74 
țări. Acest congres pluridisci
plinar, pus sub patronajul 
UNESCO, avind drept temă

rală, cu artiști lucrind 
dere“ pe strada 
„artisanage" 
regrupa, pe 
cui olimpic, 
tizani ce își 
produsele.

• Cu prilejul ceremoniei de 
deschidere a celei de a 12-a 
ediții a Jocurilor Olimpice de 
iarnă, care vor începe la 4 fe
bruarie, la Innsbruck, ultimii 
purtători ai flăcării olimpice 
vor fi sportivii austrieci Christi 
Haas, campioană olimpică de 
schi, și Josef Feistmantl, cam
pion olimpie la săniuțe.

• Au fost lansate, în Cana
da, primele discțiri cuprinzind 
semnalul olimpic, indicativele 
sonore și „Cîntecul de bun ve
nit" la Montreal. Toate acestea 
— respectînd un anumit lirism 
popular — sînt orchestrate pe 
trei ritmuri : marș, bossa-nova 
și rock ușor.

• La Congresul internațional 
al științelor privind activitatea 
fizică, ce-și va desfășura, lucră
rile între 11 și 16 iulie Ja Que
bec, și-au

Iată imaginea purtătorului flă
cării olimpice la Jocurile de la 
Montreal : tricou alb. chiloti ro
șii și o bandă de cap in culo- 

■ rile curcubeului.

anunțat participarea

principală : „Activitatea fizică 
și bunăstarea oamenilor", va 
constitui, într-un fel, comple
mentul științific al întrecerilor 
sportive din cadrul Jocurilor 
de la Montreal.

DIVIZIA A DE HANDBAL FEMININ
(Urmare din pag. 1)

nici măcar un meci egal. Prin
cipalele realizatoare ; Bunea 5 
și Adochiței 3 — Constructorul, 
respectiv Butan 3, Ionescu si 
Stefan cite 2.

CONSTRUCTORUL TIMI
ȘOARA — „U" BUCUREȘTI
14—13. Nu putem consemna a- 
cest rezultat ca o surpriză, în- 
trucît bucureștencele, lipsite de 
aportul celor mai bune jucă
toare ale tor, nu mai repre
zintă o formație redutabilă. Ti- 
mișorencele au făcut o primă 
repriză excelentă, pentru ca a- 
poi, cînd Elena Răducanu a ți
nut-o om la om pe Hrivnak, 
să-și scadă simțitor din poten
țial și să fie la un pas de 
remiză. Cele mai multe goluri 
au înscris : Hrivnak 4, Vezelici 
și Cișmaș cite 3 — Construc
torul. respectiv Andronache 8.

TEXTILA BUHUȘI — VO
INȚA ODORHEI 14—14. Meci 
echilibrat, de bun nivel tehnic, 
de mare luptă, disputat însă în 
limitele fair-play-ului. Echipele 
au condus alternativ la dife

rențe minime, după care un fi
nal dramatic — în care Voința 
Odorhei a condus cu 12—10, a- 
poi Textila Buhuși a avut un

Rezultate tehnice : Rapid 
București — Mureșul Tg. Mu
reș 13—13 (6—7). Constructo
rul Baia Mare — Progresul 
București 10—8 (6—4), Con. 
structorul Timișoara — „U"
București 14—13 (9—5), Tex
tila Buhuși — Voința Odor
hei 14—14 (8—9), Rulmentul
Brașov — Confecția 26—24 
(12—-13), „U", Timișoara —
I.E.F.S. 17—13 (7—6).

Programul de azi (de la ora 
14) : Constructorul Baia Mare— 
Rapid. Textila Buhuși — Pro
gresul București, Constructorul 
Timișoara —• Confecția, I.E.F.S. 
— Voința Odorhei, Mureșul Tg. 
Mureș — Rulmentul Brașov, 
.U' București — ,.U" Timi
șoara.

avans de două goluri (14—12) 
— a încheiat această partidă 
spectaculoasă, ap'audată adese
ori la scenă deschisă de publi

cul brașovean. Principalele rea
lizatoare ; Mikloș 7 și Țeglaș 4 
pentru Voința, respectiv Serban 
și Florea cite 4. Foarte bun ar
bitrajul cuplului bucureștean 
P. Tircu — Th. Curelea.

RULMENTUL — CONFEC
ȚIA 26—24. Meci frumos, cu 
contribuția ambelor formații. 
Rulmentul a evoluat ca o e- 
chipă mare, avind în Irene 
Oancea o jucătoare în formă 
excelentă. Localnicele au reușit 
un uimitor tur de forță : 8—13 
(min. 20), 15—13 (min. 31). Prin
cipalele realizatoare ; Oancea 
14 — Rulmentul, respectiv Se- 
rediuc 10.

„U“ TIMIȘOARA — I.E.F.S. 
17—13. Derby-ul etapei a fost 
cîștigat clar de echipa cam
pioană. Elevele antrenorului C. 
Lache au jucat mai aproape de 
valoarea tor reală, știind să 
speculeze carențele partenerei 
în sistemul defensiv. Principa
lele realizatoare ; Cojocaru 6 și 
Popa 5 — „U“, respectiv Lă
custă 5. Foarte buh arbitrajul 
cuplului buzoian R. lamandi — 
I. Dumitrc-cu.

medalie olimpică ! Ea are acum 
ocazia să-și valorifice calități
le, mâi ales în proba de slalom 
special, în care va suporta con
curență acerbă a frumoasei 
(Schioare din Franța Fabienne 
Serrat (ca și a compatrioate
lor acesteia : Danielle Debei- 
nard și Patricia Emonet) sau a 
elvețiencei Lise-Marie Morerod, 
dacă nu chiar a coechipierei 
sale : Pamela Behr.

Și în proba de slalom uriaș. 
Roși Mittermaier rămîne de te
mut, 
dată, nu numai de Morerod, și 
Serrat. ci și de o mult mai pe
riculoasă concurentă, distinsă < 
în cursul sezonului trecut, și 
anume : austriaca Monika Ka
serer.

O cu totul altă pereche do
mină proba de coborire : Bri
gitte Totschnig (o austriacă de 
21 de ani) și Bernadette Zur
briggen (Elveția), prezente în 
fruntea tuturor curselor lungi 
ale sezonului. Ele au găsit pe 
parcurs o puternică și omogenă 
coaliție vest-germană, condusă 
de sora liderei Roși : Evi Mit
termaier și de Irene Epple.

tatonată însă, de astă

Dar nici o formație nu poate 
probabil să întreacă îri valoare, 
cantitativă ’ j 
din Austria, care — în afară de 
Totschnig — mai cuprinde pe 
Elfi Deufl, veterana Willrud 
Drexel, Nicola Spiess. Irmgard 
Lukasser, Martina Ellmer ș.a.

Din această scurtă trecere in 
revistă lipsesc nume consacra
te în sezoanele trecute sau la 
ediția de la Sapporo a Jocuri
lor Olimpice. Dubla campioană 
olimpică Marie-Therese Nadig 
(Elveția) s-a arătat doar în 
două coborîri, fără a străluci. 
Campioana . mondială -.. Hanni 
Wenzel (Liechtenstein) riu 
șește să atingă forma de 
trecut, t intre americance, 
Cindy Nelson (S.U.A.) se 
dențiază : mult 
Lindy Cochran 
Betsy Clifford (Canada).

Acestea sint numele care cir
culă astăzi în lumea schiului 
feminin. în care încearcă să-și 
facă toc și originale out-sidere: 
cehoslovaca Jana Soltysova, a- 
mericanca Abigail Fisher și ita
lianca Ctondia G’ordani.

Victor BANCIULESCU

lotul coborîtoarelor

reu-
anul
doar 
evi- 

mai puțin 
(S.U.A.) si

PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT
ATLETISM • Elfi Zinn (R.D.G.) 

a stabilit un nou record mondi
al ne te~en acoperit în proba 
feminină de 80C m cu timpul de 
2:01,4. Vechiul record era de 
2:01.8 si aparținea atletei ameri
cane Mary Decker.

BASCHET • tn partidele retur 
ale ..Cupei Cupei er“ — mascu
lin (turul I): Mobil Girgi Varese
— Villeu'banne «8—67: Rabotm- 
cki Skloplie — Aspo Tours 
(Franța) 107—90: t.S.K.A. Sofia
— Olympiakos Pireu 99—77; Crys
tal Palace Londra — Estudiantes 
Madrid 87—87: Cinzano Milano — 
S. V. Hagen (R.F..GJ 107.-84. • în 
C.C.E. (f). la Cracovia, echipa, lo
cală Wisla a terminat la egalitate: 
84—84- cil Akademik Sofia (in pri
mul joc 78—56). • La Calcutta. în 
întîlnirea amicală dintre selecțio
nata masculină de tineret a 
U.R.S..S. și echipa reprezentativă a 
Incției. baschetbaliștii sovietici au 
terminat învingători cu 111—54 
(61—32).

HANDBAL • La Oslo, competiția 
internațională masculină ..Cupa 
Polară“ a fost ciștigată de repre
zentativa Norvegiei, care- a termi
nat neînvinsă, totalizînd 6 puncte. 
Pe locurile următoare; Iugoslavia
— 4 p, Bulgaria — 2 p și Franța
— 0 p. în meciul decisiv, handba- 
liștii norvegieni au întrecut cu

20—18 (9—8) formația Iugoslaviei, 
deținătoarea titlului olimpic. Gol- 
geterii celor două echipe au fost 
Gjerde (6 p) și Pavicevici (8 p). 
într-unt alt joc, selecționata Bul
gariei a dispus cu 26—20 (12—8) 
de cea a Franței.

TENIS • Au început două noi 
turnee în cadrul Circuitului W.C.T. 
La Indianapolis: Ashe — Pasareli 
2—6. 7—6. 6—1: Ruffels — Okker 
6—2. 6—3; Gerulaitis — McMillan 
G—3. 6—4. La Atlanta: Borg — Dent
6— 4. 6—4; Alexander — Giltinan
7— 6, 2—4>. 6—4; Pattison — Creai y
7—5. 3—6, 7—6. • Două surprize în 
turneul feminin -de la Hous
ton : Renata Tomanova învin
ge cu 6—4. 6—2 pe Fran-
Qoise Durr. iar Marcie Louie 
pe Betty Stove cu 6—1. 6—4.

volei « Tn R. F Germania 
încep astăzi întrecerile unei grupe 
de calificare pentru turneul olim
pic feminin. Participă: Elveția, 
Bulgaria. S.U.A., R.F.G. (gr. A): 
R.D.G.. Polonia, Olanda. Italia 
(gr. B). Primele două clasate în 
fiecare grupă își vor disputa ca-, 
lificarea pentru Montreal. După 
cum se știe în turneul final olim
pic sînt calificate selecționatele Ja
poniei (campioană mondială), 
U.R.S.S. (deținătoarea titlului o- 
limpic). Cubei. Coreei de Sud. Un
gariei, Peru și Canadei.

SFERTURILE DE FINALA 
ale competițiilor europene, pro
gramate în primăvara acestui 
an, vor fi deosebit de atractive. 
Ne referim îndeosebi la parti
dele Cehoslovacia — U.R.S.S. și 
Spania — R.F.G. (sau Grecia) 
— în campionatul Europei ; 
Borussia Miinchengiadbach — 
Real Madrid și Benfica — Ba
yern Miinchen —• in C.C.E. ; 
Celtic Glasgow — Sachsenring 
Zwickau — în Cupa cupelor sau 
C. F. Barcelona — Levski Spar
tak și Dynxmo Dresda — F. C. 
Liverpool — în Cupa U.E.F.A.

PREȘEDINTELE F.I.F.A. 
Joao Have’ange — scrie ziarul 
parizian „l’Equipe" — a făcut 
propuneri interesante privind 
luarea unor măsuri care să 
protejeze activitatea arbitrilor

în teren. Astfel, Havelange pre
conizează sincronizarea crono- 
metrului arbitrului de centru 
cu ceasul stadionului, pentru a 
se evita discuțiile în rindul 
spectatorilor, care consideră că 
timpul regulamentar a fost pre
lungit sau scurtat ! în plus, pre
ședintele F.I.F.A. propune in
stalarea în interiorul barelor a 
unor celule fotoelectriee, care să 
semnaleze (prin aprinderea u- 
nui bec roșu) înscrierea goluri
lor valabile (mareînd trecerea 
balonului peste linia porții).

PENTRU A TREIA OARA 
consecutiv celebrul fotbalist 
Oleg Blohin (Dinamo Kiev) a 
fost desemnat de revista sovie
tică „Futbol — Hochei" dreot 
cel mai bun jucător din U.R.S.S.
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