
Concursul internațional de biatlon „Cupa Poiana11

VICTORII ROMÂNEȘTI

IN AMBELE PROBE

am- 
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soa- 
i-au 
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in cursă. Gheorghe Girniță
Foto : I. MIHAlCA

POIANA BRAȘOV, 18 (prin 
telefon). Simbătă și duminică 
s-au desfășurat în stațiune pro
bele concursului internațional 
de biatlon „Cupa Poiana", ul
timul test preoiimpic al spor
tivilor români care se vor ali
nia la startul întrecerilor de la 
Innsbruck. Au fost prezenți 
schiori din șase țări : Bulgaria, 
Cehoslovacia. Iugoslavia, R. F. 
Germania, U.R.S.S. și România, 
în proba individuală, profitind 
de o zăpadă excepțională, 
foarte alunecoasă, 42 de concu- 
renți au luat startul, angajin- 
du-se incă după primele sute

de metri într-o dispută aprigă. 
S-a văzut de la început că 
principalii pretendenți la vic
torie sint reprezentanții Româ
niei, Gheorghe Girniță și Gheor
ghe Voicu, precum și schiorii 
sovietici Zahir Hasanov și A- 
leksandr Selifonov. Ultimul a 
fost descalificat din cauza unor 
greșeli comise pe traseu. Dacă 
zăpada a fost favorabilă și 
bianța excelentă pentru 
gare, în schimb strălucirea 
relui și reflexele zăpezii 
încurcat pe cei mai mulți
tre concurenți, care au acuzat 
greutăți în luarea liniei de o- 
chire. Cel mai bine s-a pre
zentat Gheorghe Voicu. După 
trei trageri, el nu avea nici o 
penalizare, dar la a patra (po
ziția in picioare) a avut 3 mi
nute, egalindu-1 pe Gheorghe 
Girniță (și el cu 3 minute pe
nalizare, toate din poziția cul
cat, la prima și a treia tra
gere). Aceste 3 minute au con
stituit minimum de penalizare 
pentru participant, restul adău
gind ia alergare cite 7, 9, 18 și 
chiar 26 de minute penalizare, 
în mod deosebit ne interesează 
componenții lotului român care, 
in afara celor doi amintiți, au 
avut : Nicolae Cristoloveanu 7 
min. pen., Victor Fontana 9. 
Gheorghe Duca 16 și Cornel 
Mandroș 17 min. Dintre oaspeți 
in afara lui Zahir Hasanov 
(foarte bun alergător de fond, 
are al doilea timp după Gir-, 
niță) mai remarcăm pe bulga
rii Ilrisio Madjarov și Ilia To
dorov, pe cehoslovacii 
Simocko și Jiri, Petrus 
vest-germanul Wolfgang Mayer.

Ștafeta de duminică s-a des
fășurat in condiții meteorolo
gice schimbate. Zăpada a fost

Dusan 
și pe

Mihai BARA

(Continuare in pag. 2-3)
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Simbătă și ieri, la patinoarul „23 August“

DUBLU SUCCES AL HOCHEIȘTILOR NOȘTRI 
ÎN ÎNTÎLNIRILE CU ECHIPA UNGARIEI

Gheorghiu (nr. 13)
dica la 7—I scorul meciului de simbătă

a depășit întreaga apărare adversă și va ’ 
foto : N. DRAGOS

ri-

Ajunsă spre finalul pregăti
rilor pentru marile întreceri ale 
actualului sezon (participarea la

de iarnă de la Innsbruck 
turneul grupei B a Cam- 

mondial). echipa 
ho

DIVIZIONARELE A /N PREAJMA NOULUI SEZON

LA DINAMO, FIECARE TÎNĂR DIN LOT

J.O. 
și la 
pionatului 
noastră reprezentativă de
chei a reapărut — după un in
terval de o lună — in fața pu
blicului bucureștean. Meciurile 
cu reprezentativa Ungariei, 
disputate simbâtă și ieri pe pa
tinoarul artificial acoperit „23 
August1', constituiau desigur ce
va mai mult decît niște simple

intîlniri amicale, scopul lor 
fiind — inainte de toate — 
acela de a ne da o imagine a 
acumulărilor într-o perioadă de 
muncă foarte intensă. Imagi
nea a fost, fără îndoială, agre
abilă dar insuficient de conclu
dentă. Mult întinerită, cu o 
serie . de debutanți, formația 
Ungariei (altă dată un adver
sar redutabil al hocheiștilor 
noștri) n-a reușit nici un mo
ment să creeze dificultăți echi
pei României. In primul meci, 
hocheiștii noștri au dominat net, 
perioade îndelungate.

în privința 
există 
sânte, 
toare) 
minat
ncscu 
alături
Chiar și cu acest deficit, linia 
nu și-a dezmințit renumele de 
tripleta nr. 1. mai ales datori
tă incontestabilei clase a lui 
Doru Tureanu.

Răminind în domeniul com
partimentului ofensiv, să notăm 
revenirea spectaculoasă (și îm
bucurătoare) a lui Gheorghiu 
(abil in driblinguri și șarje, pu
se tot mai mult in favoarea 
jocului colectiv), constanta lui

lotului 
cîteva elemente 
Indisponibilitatea 
a lui Axintc 
pe antrenorul 
să-l introducă 

de Tureanu

folosit, 
intere- 
(trecă- 
deter-l-a

Ștefan lo
pe Nislor 
și Cos tea.

Valeriu CHIOSE

(Continuare in pag. 2-3)

UN ASPIRANT LA TITULARIZARE DEBUS PROMIȚĂTOR
Ca și cu alte ocazii, condu

cerea tehnică a echipei Dinamo 
a preferat și de această dată 
Cumpătul, de lingă Sinaia, pen
tru stagiul de pregătire cen
tralizată de la munte. Aici, Ia 
poalele Bucegilor, dinamoviștii 
au venit la 15 ianuarie ; ei vor 
rămîne pe Valea Prahovei pînă 
la sfirșitul lunii.

Stratul subțire de zăpadă 
depus pe aleile stațiunii n-a 
reprezentat un impediment pen
tru ei. I-am surprins la unu) 
din antrenamentele de dimi
neață, cu puțin timp înainte 
ca D. Nicolae-Nicușor, cu cro- 
nometrul in mină, să dea star
tul unui cros care urma să se 
desfășoare pe un traseu cu un 
mare grad de dificultate, dar pe 
care jucătorii îl cunosc destul 
de bine. Plutonul compact, care 
cuprindea pe Ștefan, Constan- 
tinescu, Cavai, Cheran, Sătmă- 
rcanu II, G. Sandu, Luctițâ, 
Deleanu, Matcescu, I. Marin,

ifil DIVIZIA A DE SCRIMĂ
© Echipele clubului Steaua, învingătoare in toate 
întîlnirile susținute ® Dinamo București (debutantă)

Dinu, Dobrău, Custov, Naghi, 
Lucescu, Radu Nunweiller, D, 
Georgescu, Dumitrache, Vrin- 
ceanu și Bucurescu, o dată ple
cat in cursă, urmat de „secun
dul" Ion Nunweiller, s-a pier
dut in desișul pădurii, sub pri
virile dezamăgite ale lui Zam
fir și Dragnea, ambii scutiți 
medical. Doctorul Mircea Cior- 
tea ne spunea că cei doi au 
fost supuși, în toamnă, unor 
intervenții chirurgicale la ge
nunchi și, deocamdată, ur
mează un program special de 
pregătire, bazat, mai ales, pe 
foarte mult»' exerciții de gim
nastică medicală. Peste citeva 
zile, insă, Zamfir, aproape re

lată lotul echipei Dinamo lansat intr-o alergare susținută pe aleile 
de la Cumpătul. In prim plan, de la stingă la dreapta, Vrînceanu. 
Sătmăreanu II, Dinu, Naghi, I. Marin. D. Georgescu si Bucurescu

făcut, se va alătura celorlalți.
Reveniți din cursă, jucători

lor li se înregistrează timpii și 
după obișnuitele minute de re
venire după efort, iată-i por
niți în „manșa a doua" a unei 
alergări prelungite. Scopul an
trenamentului : dezvoltarea re
zistenței generale și adaptarea 
marilor funcțiuni ale organis
mului la eforturi de durată. în
cheiată prima ședință de pre
gătire a zilei, antrenorul D. Ni
colae-Nicușor ne-a furnizat pri-

f ECHIPA ROMÂNIEI S-A CALIFICAT | 
| IN TURNEUL FINAL |
| AL CAMPIONATULUI EUROPEAN OE SAH |
ț; Amănunte în pag. a 4-a 5

Foto : D. NEAGU
mele date : „Pînă la 23 ianua
rie avem planificate cile două 
antrenamente zilnice : dimineața 
fizic, după-amiază telmic, la 
care se mai adaugă și cele 30 
de minute care cuprind învio
rarea din fiecare diitaineață. 
Lucrăm și afară și in sală, mai 
ales pentru dezvoltarea calită
ților fizice de bază. Față de 
perioada corespunzătoare a a- 
nului trecut, acum ne-am propus 
să mărim la maximum și du
rata și volumul antrenamentu
lui, in dorința acumulării unor 
resurse fizice care să ne per
mită menținerea unui ritm sus
ținut de joc pe toată durata 
returului. De la 25 ianuarie 
vom începe suita jocurilor de 
verificare, pe care le-am per
fectat, în ordine, cu Tractorul 
Brașov (25.1.), Petrolul Ploiești 
(l.II), după care va urma par
ticiparea la un turneu organi-

Ghaorghe NERTEA

întrece pe „Po

Anticipările noastre s-au a- 
deverit într-o măsură aprecia
bilă : etapa inaugurală a Divi
ziei A la spadă și sabie ne-a 
oferit asalturi de o remarcabila 
calitate tehnică (semne bune 
pentru sezonul internațional 
care debutează la finele aces
tei săptămîni), o excelentă pre
gătire fizică a marii majorități 
a trăgătorilor fruntași și o se
rie de meciuri echilibrate in 
care formațiile învingătoare a- 
veau să fie cunoscute abia în 
ultimele momente ale asalturi
lor : C.S.U. Tg. Mureș — 
I.E.F.S., Electroputere Craiova 
— C. S. Saiu Mare la spadă și 
mai ales Dinamo — Tractorul 
Brașov la sabie, întîlnire în
cheiată nedecis pînă și la tu- 
șaveraj.... Echipele clubului 
Steaua — campioane ale țării 
la ambele probe — au conti-

" lași, la sabie

nuat linia unei comportări 
bune,, evoluind cu mult aplomb 
și siguranță și reușind să se 
detașeze net, cu excepția întîl- 
nirii cu Electroputere. la spadă 
(9—7), in care craiovenii, cu un 
„4“ inedit. întărit eu doi dintre 
pentatloniștii lotului reprezen
tativ — Spirlea și Călina, trans
ferați la Electroputere. și cu un 
foarte tinăr dar promițător de
butant, Nițulescu (elev în clasa 
a XlI-a la Liceul „Nicolae Băl- 
cescu") au ținut în șah o for
mație din care n-a lipsit nici 
unul dintre titulari ! Destul de 
strinse au fost și partidele de 
sabie pe care echipa campioană 
le-a susținut în compania lui

Tiberîu STAMA

(Continuare in pag. 2-3)

(Continuare in pag. 2-3)
Pe planșă. Bărăgan (in dreapta) si Duțu. intr-unui din cele mai 
frumoase asalturi din proba de spadă. Frază din meciul Steaua — 
I.E.FJS. (11—5) Fote ; Vaoite BAGEAC



^CEJPA A. S. A. BRAȘOV» LA SCHI PRIMI
N. STINGHIE și DANIELA MUNTEANU, cîștigători ■

POIANA BRAȘOV, 18 (prin 
telefon). Cristianul Mare a fost 
gazda concursului de probe al
pine dotat cu „Cupa A. S. Ar
mata Brașov". S-a organizat 
un slalom uriaș în două manșe 
(sîmbătă) pe o porțiune a 
pîrtiei Lupului și (pentru prima 
oară în acest sezon) o probă 
de coborîre pe toată lungimea 
pîrtiei Lupului (duminică).

Slalomul uriaș a evidențiat, 
ca și săptămîna trecută, for
ma bună a unor schiori de la 
A. S. Armata Brașov (antre
nor Ion Cașa) — care au do
minat în ansamblu cursa — și 
în mod special a învingătorului, 
Virgil Brenci.

Traseul a măsurat 1 200 m 
(cu 185 m diferență de nivel), 
pe care au fost montate 50 de 
porți.

Coborirea a fost cîștigată de
tașat de un consacrat al ge
nului, loan Bobiț de la Di
namo (antrenori Kurt Gohn și 
Vasile Bobiț). Preocupat să-și

combinată, 
dintre pre-

asigure victoria la 
Virgil Breci (unul 
tendenții la locul I și în a- 
ceastă cursă), a 
prudent, 
locul 5. La fete, 
de participante a făcut 
toriile să se împartă : 
milie", între Minodora 
nicla Munteanu.
Rezultate-: SLALOM
BĂIEȚI : 1. V. Brenci 
2:35,3 ; 2. N. Stinghie i

Manta i 
(I. P. i 
Vulpe 
6. Gh. 
FETE :

coborît 
clasîndu-se abia 

numărul 
ca 
în 
Și

mai
Pe 

mic 
vic- 
„fa- 
Da-

URIAȘ
(A.S.A.) 
(A.S.A.) 
(A.S.A.) 
Oradea)

(C.S.U.
. Bucur

1. Mi- 
) 1:34.3 ; 
(A.S.A.)

2:37,3 ; 3—4. Al. 
și D. Munteanu 
2:37.4 ; 5. Gh.
Brasov) 2:39,5 ; 
(A.S.A.) 2:39,8 ;
nodora Munteanu (I.P.O.)
2. Daniela Munteanu i.
1:34,4 ; 3. Nuți Degerata (Vo
ința Sinaia) 1:36,9 : COBORÎRE 
BĂIEȚI (3 030 m. 765 dif. ni
vel) : 1. I. Bobit (Dinamo)
2:02,9 ; 2. N. Stinghie 2:04,0 ;
3. N. Byjhu (Dinamo) 2:04,4 ; 4.
C. Narea (A.S.A.) 2:08,5 ; 5. V. 
Brenci 2:08,6 ; 6. Gh. Bucur

S-a reluat campionatul masculin de handbal

H.C. MINAUR A ÎNVINS PE ȘTIINȚA BACĂU
BAIA MARE. 18 (prin tele

fon). Handbalul masculin și-a 
făcut debutul oficial pe podiu
mul noii și modernei Săli a 
sporturilor din localitate, cu o- 
cazia disputării primei etape 
(a XVII-a a campionatului) din 
cadrul penultimului turheu al 
Diviziei A. Aproape 4 000 de 
spectatori au ținut să sublinieze 
popularitatea de care se bucură 
handbalul la Baia Mare. Parcă 
pentru a onora interesul pu
blicului, prima etapă a oferit 
jocuri echilibrate și dinamice, . 
un handbal de calitate, precum 
șl o surpriză —• victoria for
mației C.S.M. Borzești !

C.S.M. BORZEȘTI — DI
NAMO BRAȘOV 27—21 ! La în
ceputul partidei am notat o 
ușoară dominare a handbaliști- 
lor din Borzești, care înscriau 
cu o facilitate care ne făcea 
să credem că dinamoviștii se... 
încălzesc greu. Dar, pe mă
sură ce timpul se scurgea, am
biția și ardoarea cu care și-au 
apărat șansele handbaliștii de 
la C.S.M. s-au exprimat și în 
diferența consemnată de tabela 
de marcaj, diferență mereu 
mai mare, datorită în special 
formei excelente a portarului 
Toth și a jucătorilor Blaș și 
Badea. De altfel, interul Blaș 
a realizat în acest joc un re
cord al campionatului, înscriind 
nu mai puțin de 16 goluri ! E 
drept, la începutul reprizei se
cunde, brașovenii au reușit să 
se apropie la trei goluri dife
rență, dar atunci cînd se pă
rea că vor recupera handicapul, 
Blaș și Badea le-au spulberat 
orice iluzie. Principalii realiza
tori : Blaș 16 și Badea 6 pen
tru C.S.M., respectiv Mess
mer 11.

POLITEHNICA TIMIȘOARA- 
A.S.A. TG. MUREȘ 31—21. Par
tida a fost echilibrată foarte 
puțin timp, deoarece în inter
val de numai două minute,
flîndu-se chiar în inferioritate 
numerică, studenții s-au des
prins 
min. 
ciului

a-

decisiv (min. 8 :
9 : 5—2). Soarta

era clară De

2—2, 
me- 

aci

INCEP CAMPIONATELE
R ADIOTELEGR AFISTILOR
De azi pînă sîmbătă, la 

diul Radioclubului central 
Capitală au loc întrecerile 
lor mai buni radiotelegrafisti 
sportivi din țară. în cadrul fi
nalei Campionatelor republica
ne de sală.

Cele trei probe sînt : recep
ție și transmitere regularitate, 
recepție viteză si transmitere 
viteză

se- 
din 
ce-

ne-au plăcut varic-înainte
tatea și subtilitatea acțiunilor 
ofensive ' ~
mareîndu-se
mai vechii Guncsch, Demian și 
Cristian, iar alături de ei ti
nerii Funk, Păsulă și Țîmpu. 
Principalii realizatori : Țîmpu 
9, Păsulă 6 și Gunesch 5 — 
Poli, respectiv Constantin și 
Mașca, ambii cite 4.

C.S.U, GALATI — PETRO
LUL TELEAJEN 20—15. Victo
ria gălățenilor s-a conturat mult 
mai greu decît o arată scorul

ale Politehnicii, re
in mod deosebit

Rezultate tehnice : CSM 
Borzești — Dinamo Brașov 
27—21 (16—12) !. Politehnica 
Timișoara — ASA Tg. Mu
reș 31—21 (15—10). CSU
Galati — Petrolul Teleajen 
20—15 (10—7). Steaua—,.U"
București 24—14 (10—9),
Minaur Baia Mare — SI’’" 
ța Bacău 27—25 (14—10), Di
namo București — ,.U“
Cluj-Napoca 27—19 (13—9).

Programul de azi (cu în
cepere de la ora 14): AS A 
Tg. Mureș — CSU Galați, 
Petrolul Teleajen — Cf 
Borzești, Dinamo Brașov — 
„U“ București, Steaua — 
,.U“ Cluj-Napoca. Minaur— 
Poli Timisoara. Dinamo 
București — Stiinta Bacău.

final. Studenții au început le
jer jocul, au acționat foarte 
rapid și eficient pe extreme, 
conducînd cu autoritate în pri
mele minute : 4—0 (min. 7). 
9—5 (min. 20). înspre sfîrșitul 
primei reprize însă, 
nii au oferit o 
mult mai dîrză și 
guroasă, care a echilibrat atît 
scorul, cit și aspectul întîlnirii. 
De aci înainte publicul a răs
plătit cu aplauze un meci di
namic, foarte frumos, în care 
s-a jucat deschis. Victoria stu
denților este deplin meritată. 
Principalii realizatori : Văduva 
0 c; Neagu 5 — C.S.U.. res- 
pcc ’ " R

STEA—. — „U“ BUCU
REȘTI 24—14. Victorie pentru 
care Steaua — lipsită de apor
tul lui Gațu (bolnav, la Bucu
rești) — a fost obligată să facă 
eforturi deosebite. în special in 
prima * repriză jocul a fost 
foarte echilibrat, cînd studen
ții au și condus cu 8—7 (min. 
22) ! “ ‘ ■"
Folker 6, Birtalan și Voina cite 
5 — Steaua, respectiv Durau 4.

H. C. MINAUR B. MARE — 
ȘTIINȚA BACAU 27—25 (14 — 
10). Meci foarte frumos, pe care 
băimărenii l-au dominat mai 
ales in repriza secundă, cînd 
au ajuns la un moment dat să 
conducă net : 24—15 (min. 52).

Principalii

ploiește- 
replică 

mai vi-

realizatori :

Călin ANTONESCU
EESS

2:09,0; FETE (1 600 m, 410 dif. 
nivel) : 1. Daniela Muntcanu
(A.S.A.) 1:12,6 ; 2. Minodora
Muriteanu 1:15,0 ; 3. Manole An
gela („U“ Cluj-Napoca) 1:16.4, 
Trofeele au fost cîștigate de 
N. Stinghie și Daniela Mun
tcanu, învingători Ia com’Vmtă.

B. MIHAI

CUPA POIANA"
(Urinare din pag. I)

tot bună, dar o ușoară ninsoare 
permanentă i-a neliniștit pe 
concurenți. Demonstrind supe
rioritatea și omogenitatea tu
turor echipierilor, formația 
României a condus din cap în 
cap, cîștigînd cu un substan
țial avans față de a doua cla
sată, Dinamo Moscova. Aceasta 
se afla după primul schimb pe 
poziția a noua, adică ultima, 
dar, datorită excelentei alergări 
la fond, a recuperat, ajungînd 
în final pe locul al doilea și 
întrecînd cu numai cîteva se
cunde ștafeta cehoslovacă. Ne-a 
mai plăcut comportarea echi
pei bulgare (clasată în final pe 
locul 5) completată ad-hoc cu 
un schior român, al patrulea 
in ștafetă : Nicolas Gîrniță (fra
tele internaționalului Gheorghe 
Gîrniță).

Rezultate. 20 KM : 
GÎRNIȚĂ (România) 
(3 min. pen.) ; 2. 
(România) lh 24:42 (3) ; 
Hasanov (Dinamo 
1 h 25:09 (5) ; 4. V. 
Armata Brașov) 
5. “ - - ■ -
lh 29:07 (7); 6. H. 
(Bulgaria) lh 30:12 (7) £
Mirza (A. S. Armata
1 h 31:06 (6) ; 8. V.
(România) lh 32:09 (9) 
Veștea (Dinamo Brașov) 
(7) ; 10. D. Simocko
slovacia) lh33:22 (7)... 
Duca (România) lh 39:27 (16)... 
23. C. Mandroș (România) 
lh 40:36 (47) : ȘTÂFETA 4X7,5 
KM : 1. ROMANIA (Cristolo
veanu, Voicu, Fontana, Gîrniță)
2 h 13:46 " ‘ ' '
Dinamo
Selifonov,
2 h 16:08 (4) ; 3. Cehoslovacia
(Simnnek, Pctrus, Zalepa. Si
mocko) 2 h 16:32 (5) ; 4. A. S. 
Armata Brasov 2 h 16:50 (5) ;
5. Bulgaria 2 h 17:19; 6. R. F. 
Germania 2 1121:11.

1. GH. 
lh 22:54 

Gh. Voie:i 
3. Z.

Moscova) 
Dihoi (A. S.

Ih26:59 (5);
N. Cristoloveanu (România) 

Madjarov
7. I.

Brașov) 
Fontana 
; 9. N. 
1 h 32:22 

(Ceho- 
19. Gh.

(3 ture
Moscova

Ghemu, 
3. 

Petrus,

pen.) ; 2.
(Zaharov, 
Hasanov)

lit:'

Eva Olah (C.S.U. Brașov) principala performeră 
selecție

ÎNAINTEA C. E

la iunioare.

DE TIR IN

a întrecerilor de

SALA

CONCURSUL
nou ,con-

SELECJIE DE IERI
Ieri a avut loc un 

curs de selecție la probele de 
arme cu aer comprimat, pentru 
definitivarea loturilor în vede
rea participării la campionatele 
europene de sală, programate 
în zilele de 20—22 februarie, Ia 
Paris. Cei 25 de sportivi (14 la 
pușcă și 11 la pistol), dar nu
mai juniori, junioare și seni
oare, selecționați pentru acest 
ultim trial de către forul de 
specialitate, au concurat în ca
drul etapei inaugurale a cam
pionatului municipal. găzduit 
de sala de la poligonul Dinamo 
din Capitală. Dacă la preceden
tele confruntări (campionatele 
naționale de luna trecută si - 
concursurile de acum o săptă- 
mînă de la Focșani și Bucu
rești) trăgătorii susceptibili de 
selecționare pentru C.E. au ob
ținut cîteva rezultate remarca
bile. printre care și un nou re
cord național (Mariana Feodot 
•— 387 p la pușcă), acum punc
tajele au fost modeste. unii 
dintre concurenți evoluînd sub 
posibilități. Principala perfor
meră la junioare-pușcă (fetele 
au concurat alături de băieți, 
oa la C.E.) a fost brașoveanca 
Eva Olah. Din 400 de puncte 
posibile, ea a reușit 381. apro- 
piindu-se la un punct de re
cordul personal cu care a deve
nit campioană a tării cu o lună 
în urmă. Țintașa de la C.S.U. 
Brașov (antrenor P. David) se 
prezintă după cele trei con
cursuri de selecție cu o medie 
destul de valoroasă — 380,33 p 
(la „naționale" 382 p. la 11 ia-

și acum 381 p). 
la iu- 

(Activul 
Dan Calalb

nuarie 378 p
Pe locurile următoare, 
niori : Tatiana Ilovici 
Brașov) -378 p și
(C.F.R. Brașov) 374 p. La seni
oare. pe primul Ioc s-a clasat 
acum Dumitra Matei (Dinamo) 
cu 378 p — avînd o medie după 
cele trei întreceri de 376.33 p. 
Cea mai bună comportare a 
avut. însă, în aceste trialuri. o 
altă dinamovistă. Mariana Feo
dot — clasată ieri pe locul se
cund cu 376 p — dar deține o 
medie de 383 p (387—386—376). 
Pe locul al treilea la senioara 
s-a situat Veronica Tripșa cu 
374 p. în proba de pistol se
nioare s-au înregistrat rezul
tate cu mult mai slabe decît 
la confruntările anterioare. A 
cîștigat Ana Ciobanu cu 370 p 
(în celelalte concursuri 367 și 
376 — media 371), urmată de 
Olimpia Demetriade 369 p (370
— 364 = 367.66) și Anișoara 
Matei 369 p (378 — 376 = 374,33)
— toate trei de la Dinamo. O 
altă componentă a lotului de 
senioare, arădeanca Silvia Ka- 
posztai. a realizat acum 362 p. 
Ea a progresat față de con
cursul trecut (356 p). dar este 
departe de forma ei de acum o 
lună, cînd la campionatele na
ționale a ocupat locul secund 
cu 374 p.

La pistol juniori primele trei 
locuri au revenit următorilor : 
T. Tașcă (Dinamo) 375 p, I. Io
nică (U.T. Arad) 369 p și N. 
Vinț (Steaua) 367 p.
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BUCU-

CAMPIONATELE DE BASCHE

TREI FORMAȚII BUCUREȘTENE ÎNVINSE Pt II

V. Boca. 
bune •. 
Oradea 
București 
panou.

una dintre cele 
jucătoare ale 

i in meciul 
prinde
Foto :

mai
Grisului 

cu Voinfa 
sigur sub 

V. BAGEAC

DUBLU SUCCES AL HOCHEIȘTILOR NOȘTRI
(Urmare din pag. 1)

Pană, ascensiunea lui Vasile 
Huțanu, hărnicia lui Herghele
giu, în ciuda aparentului său 
anonimat.

în apărare ar fi de subliniat 
inspirata rechemare a „vetera
nului" Dezideriu Varga (care a 
suplinit prin experiență și va
loare minusul de pregătire fi
zică față de ceilalți membri ai 
lotului) și încercarea (parțial 
reușită) de a-1 folosi într-un 
asemenea post pe atleticul jucă
tor al „Dunării" Galați, Doru

Moroșan. Chiar cu aceste re
manieri, cuplurile de fundași 
continuă însă să constituie (de 
cită vreme ?) punctul nevralgie 
al echipei. în meciul de sîmbă- 
tă s-au făcut însă și unele erori 
în apărare, dar intervențiile ex
celente ale celor doi portari 
(Netedu și Morar), ca și pri
peala și. inabilitatea atacanților 
adverși au făcut ca oaspeții să 
nu poată marca decît golul de 
onoare.

Partida a fost integral la dis
creția echipei României, care a 
cîștigat cu 8—1 (3—0, 3—1, 2—0).

Au înscris : Gheorghiu (2), Tu- 
reanu, Pană, Mikloș, Varga, V. 
Huțanu, Antal, respectiv Balint.

A arbitrat excelent cuplul po
lonez A. Kapolka — H. Muza- 
lewski.

★
Cel de al doilea meci a fost 

mult mai echilibrat. Aceasta și 
pentru că antrenorul echipei noas
tre a folosit cîteva rezerve, inclu
siv pe al treilea portar. Au cîștigat 
hocheiștii români cu 6—5 (2—3, 3—1, 
1—1). Ău marcat : Tureanu (2), 
Costea (2), Antal-și Pană, respec
tiv Buzas, Havran. Menyhart, Pa
lia șl Meszoly.

Campionatele republicane 
baschet au continuat sîmbătă 
și duminică prin disputarea 
meciurilor etapei a 19-a la se
nioare și ale etapei a 
seniori. Iată rezultatele 
amănunte :

FEMININ, GRUPA 
I.E.F.S. — OLIMPIA

REȘTI 2—0 : 75—55 (43—30) și 
82—66 (36—42). După ce în pri
ma zi studentele au repurtat 
un succes net. datorat compor
tării lor remarcabile (ne-au 
plăcut ritmul de joc rapid, a- 
tenția în apărare, promptitudi
nea contraatacurilor și excelen
ta evoluție a Vioricăi Balai, 
care și-a făcut reintrarea după 
o absentă destul de îndelunga
tă), dar și unei opoziții surprin
zător de slabe a apărării echi
pei Olimpia, în ziua următoare 
întrecerea-a fost evident mai 
echilibrată. Cu multă tenacitate 
în defensivă și mai precise în 
aruncările la coș decît în ziua 
precedentă. sportivele de la 
Olimpia au izbutit să domine o 
bună perioadă de timp (min. 
19 : 40—32. min. 29 : 56—54),
dar în final au cedat în fața 
superiorității de talie și de pre
gătire a campioanelor țârii. Nu 
este mai puțin adevărat că ab
senta internaționalei Alexan
drina Tomescu (accidentată cu 
prilejul Balcaniadei de la Ti
mișoara) afectează în mod vă
dit potențialul formației, (d.st.).

UNIVERSITATEA TIMISOA
RA — RAPID BUCUREȘTI 
1—1 : 59—49 (31—25) și 58—74 
(29—36). Partide de luptă, dar 
de valoare modestă, greșelile 
de tehnică abundînd. Excelent 
a jucat Ileana Gugiu, cea mai 
bună de pe teren in ambele în- 
tîlniri. în primul meci studen
tele au fost mai atente : în ce
lălalt au avut în repriza secun
dă o perioadă de 6 minute în 
care nu au înscris nici un punct 
(!), ceea ce a decis rezultatul. 
(P. ARCAN — coresp. jude
țean).

UNIVERSITATEA CLUJ-NA- 
POCA—POLITEHNICA BUCU
REȘTI 0—2 : 43—75 (22—26) și

67—76 (44—37). Lipsită de apor
tul Doinei Prăzaru, echipa clu
jeană a dat o replică mai dîrză 
redutabilei formații bucurește- 
ne. doar în a doua partidă, cînd 
a condus timp de 25 de minute. 
Plusul de experiență al jucă
toarelor de la Politehnica — ce
le mai bune Tita și Chvatal — 
și-a spus în cele din urmă 
cuvîntul. (M. RADU — coresp.).

GRUPA 7—12
PROGRESUL BUCUREȘTI—' 

C.S.U. GALAȚI 1—1 : 65—66 
(38—32) și 61—58 (19—21). Sec
vență foarte importantă pentru 
bucureștence, care luptă să evi
te retrogradarea. Meciurile s-au 
disputat într-o notă de dîrzenie 
deosebită și au fost destul de 
spectaculoase. Studentele și-au 
apărat cu seriozitate șansele, 
cîștigînd sîmbătă (datorită unui 
plus de gîndire și de calm în 
momentele cheie) și cedînd la 
diferență mică duminică, zi în 
care gazdele au jucat mai a- 
proape de valoarea care le-a 
promovat în „A“ și au atacat 
mai direct pe coș, mai ales prin 
Alexandrina Riga (20 p). (Rd. T.)

VOINȚA BUCUREȘTI—CRI- 
ȘUL ORADEA 0—2 : 54—73 
(16—33) și 46—64 (20—31). Ti
nerele și talentatele baschetba
liste orădence ne-au obișnuit în 
acest campionat cu evoluții 
contradictorii. învinse destul 
de clar cu cîteva zile înainte 
la Ploiești de către formația 
Sănătatea, elevele antrenorului 
Tr. Constantinescu au demon
strat de această 
lor posibilități, 
dificultate.

SĂNĂTATEA
C.S.U. TG. MUREȘ 2—0: 67—57 
(41—34) si 68—48 (35—25). Vic
torii nete ale formației gazdă. 
Remarcări : L. Ciobotaru, M. 
Moraru, M. Cuțov (S) și A. As- 
zalos (C.S.U.). (O. BALTEANU 
— coresp.)

MASCULIN
I.E.F.S. — C.S.U. BRAȘOV 0—2 : 

86—97 (39—54) șl 92—101 (47—63).
Pe elt de surprinzătoare, pe atît
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Sibiu (Ion Armenciu), Șoimii 
Tușnad (Nic. Toth), Școlarul 
Buc. (Ștefan Demeni), C.S.M. 
Cluj-Napoca (Ștefan Erdosi) și 
I.E.F.S. Buc. (Dan Lăzărescu). 
Disputele feminine au fost do
minate de patinatoarele de la 
S. C. Miercurea Ciuc (Maria 
Tașnadi), însă într-un climat 
de nivel tehnic mai scăzut de- 
cit cel al băieților. Se cuvine 
totuși o mențiune pentru juni
oarele mici. mai rapide în 
cursele de 1500 m decît cole
gele lor mai mari (Agnes Rus, 
Eva Molnar și Magda Szollosi).

Iată primii campioni : juniori 
I — fete, 500 m și 1500 m : 
Eva Szigeti (S.C. M. Ciuc) 52,5 
și, respectiv, 2:58,2 ; băieți, 500 
m : Gh. Pîrv (Agronomia Cluj- 
Napoca) 43,6 ; 5000 m : L. La- 
zăr (Dinamo Brașov) 5:12,2 ; 
juniori II — fete : 500 m, Eva 
Molnar (C.S. M. Ciuc) 52,2 ; 
1500 m : Agnes Rus (C.S. M. 
Ciuc) 2:53,4 ; băieți. 500 m : 
A. Varga (Dinamo Brașov) 46,2; 
3 000 m : H. Streifert (Dinamo 
Brașov 5:28,2. întrecerile con
tinuă.

în paralel se desfășoară con
cursul republican al copiilor. 
Constatăm cu plăcere că pe 
foile de arbitraj au apărut noi 
secții, ca de pildă Farul Con
stanța (antrenor Eva Farkaș), 
Pescărușul Constanta (Octav 
Rusu) și Casa pionierilor Galați 
(I. Ungureanu).
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ACTUALITĂȚI
• Ne vor vizita Ferencva- 

ros și Videoton. 
mărean Olimpia duce 
tive pentru a 
echipe din Ungaria. Este vorba 
de Ferencvaros și Videoton, 
din prima divizie, formații ca
re ar urma să susțină jocuri 
amicale în prima jumătate a 
lunii februarie. Ferencvaros 
este lideră de toamnă a pri
mei părți a campionatului ma
ghiar cu 25 de puncte și cîști- 
gătoarea Cupei de iarnă (4—1 
în finală cu Ujpesti Dozsa) și 
are în rîndurile ei pe interna
ționalii Balint, Megyesi. Mylasi, 
Branicovici și Kelemen. Video
ton a terminat turul pe poziția 
a 3-a, cu 21 de puncte.

Clubul săt- 
trata- 

invita două

Datele probabile de joc : 8 
februarie (F. C. Olimpia — Fe- 
rencvaros), 11 februarie (adver
sar încă nedcsemnal — Ferenc- 
varos) și 15 februarie (F.C. O- 
limpia — Videoton).

• Divizionara B Celuloza Că
lărași a început pregătirile în 
vederea noului sezon competi- 
tional sub conducerea antreno
rului Spiridon Niculcscu, fostul 
portar al echipei F. C. Argeș. 
Antrenamentele se vor desfă
șura pînă la data de 25 ianua
rie în Călărași, după care vor 
fi continuate, timp de aproxi
mativ două săptămîni. în lo
calitatea Cheia (jud. Prahova).
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da cu „Poli” Iași (9—7), în 
omogenitatea ă fost net de 
tea bucureștenilor. Meciul 
stituie, într-un fel, singura 
priză _ a etapei. Așadar, debut 
satisfăcător în eșalonul de frun
te al săbiei noastre de perfor
manță.

Cealaltă 
A, echipa 
stanța, a 
de curajos, îndeosebi în parti
dele cu I.E.F.S. și Electropute- 
re, reușind totodată, printre al
tele, o victorie de prestigiu în 
fața experimentaților trăgători 
de la C.S.U. Tg. Mureș. Apare, 
însă, evident că formația con- 
stănțeană nu posedă încă omo
genitatea valorică necesară. An- 
gelescu și Podeanu detașîndu-se 
deocamdată de ceilalți coechi
pieri.

REZULTATE 
SPADA. Steaua : 
lectroputere, 11—5 cu I.E.F.S.. 
13—3 cu C.S.U. Tg. Mureș și 
C. S. Satu Mare și 12—4 cu Fa
rul ; I.E.F.S. : 9—7 cu Electro- 
putere, 10—6 cu Farul și 12—4 
cu C. S. Satu Mare ; Electro- 
putere Craiova : 9—7 cu C.S.U. 
Tg. Mureș și Farul ; Farul Con
stanța : 8—7 cu C.S.U. Tg. Mu
reș și 12—4 cu C. S. Satu Mare; 
C.S.U. Tg. Mureș : 8—8 (56—68) 
cu I.E.F.S. și 9—7 cu C. S. 
Satu Mare ; Clubul sportiv Satu 
Mare : 8—8 (64—65) cu Electro- 
putere. SABIE. Steaua : 9—7 
cu „Poli” Iași și Dinamo Buc., 
13—3 cu I.E.F.S. 14—2 cu C.S.M. 
Iași și 16—0 cu Tractorul Bv. ; 
Dinamo București : 9—1 cu
„Poli” Iași. 11—5 cu I.E.F.S. șf 
13—3 ------- ---- ' “ — ’
nica 
Bv.,
13— 3 
șov : 
(63—63)
14— 2 cu C.S.M. Iași ; I.E.F.S. : 
11—5 cu C.S.M. Iași.

în clasamentul Diviziei A de 
spadă pe primul loc se află, 
deci. Steaua cu 10 puncte (58 
asalturi cîștigate), urmată de 
I.E.F.S. * '
putere Craiova .
Farul Constanța cu 4 p (37). 
C.S.U. Tg. Mureș cu 4 p (34) 
și C. S. Satu Mare 2 p (26).

La sabie, Steaua se află pe 
locul I cu 10 p (61 asalturi cîș
tigate). Urmează Dinamo Bucu
rești cu 7 p (48), Politehnica 
Iași cu 6 p (46). Tractorul Bra
șov cu 5 p (38). I.E.F.S. cu 2 p 
(29) și C.S.M. Iași 0 p (17).

Prima etapă a Diviziei A la 
floretă băieți și fete va avea 
loc tot în Capitală. în zilele de 
31 ianuarie și 1 februarie.

care 
par- 
con- 
sur-

debutantă în Divizia 
de spadă Farul Con- 
evoluat și ea destul

TEHNICE.
9—7 cu E-

cu C.S.M. Iași ; Politeh-
Iași : 9—7 cu Tractorul
11—5 cu C.S.M. Iași și 
cu I.E.F.S., Tractorul Bra-

9—7 cu I.E.F.S., 8—8
cu Dinamo Buc. și

cu 6 p (44), Electro-
cu 4 p (40),

AMBIȚIILE DE ASTĂZI Șl DE MilNESăptămîna care 
marcat începutul perioadei pre
gătitoare de iarnă și, potrivit 
uzanței, primele zile după re
unirea jucătorilor în cadrul 
echipelor au fost rezervate vi
zitei medicale 
lor în scopul 
nismului la 
înainte, timp 
mini pline, fotbaliștii noștri di
vizionari sc vor găsi angrenați 
într-un program de instruire 
care-și propune să realizeze în 
limitele primei etape a peri
oadei de iarnă, pînă la 8 fe- 

mai întîi o pregătire 
- prin mărirea 

capacității aerobe și forței sta- 
’ în continuare, pre- 

i — con- 
_______ „___ rezistentă anaero- 
bă și forță explozivă — și teh- 
nico-tactică, necesare solicită
rilor jocului din etapa precom- 
petițională și întrecerii în per
spectiva campionatului.

Referindu-ne la această primă 
etapă, în care marca majoritate 
a echipelor s-au deplasat în re
giuni de munte, 
tră se îndreaptă 
de față asupra a 
siderăm că este 
important de a fi

și antrenamente- 
readaptării orga- 
efort. De acum 
de șase săptă-

Ibruarie, mai întî 
fizică de bază — 
capacității aerobe

Itice — și, în continua 
gătirea fizică specifică 
cretizată prin rezistență

I
I
I 
I

atenția noas- 
în momentul 
ceea ce con- 
deosebit de 

_____ ___ reținut și pus 
în practică în vederea obține
rii pe planul performanței, în 
general, și al reprezentării fot
balului nostru în arena inter
națională, în special, a unor 
rezultate superioare. Este vorba 
— așa după cum se remarca și cu 
prilejul recentei consfătuiri a 
antrenorilor divizionari — de 
respectarea cu mai multă stric
tețe a unor obligații prioritare 
astăzi realizării procesului de 
instruire și educație la preten
țiile fotbalului modern. Prin
tre acestea am include : 1) exe
cutarea, zilnic, a programului 
de înviorare, cu o durată de 
30 de minute. Această activi
tate, destinată a pregăti orga
nismul în vederea efortului ce 
urmează a fi depus în antre
namentul propriu-zis, trebuie 
să devină, treptat, o deprinde
re a cărei utilitate să se facă, 
simțită permanent ca ceva care 
se integrează imperios în mo
dul de viață al sportivului de 
performantă ; 2) volumul de 
activități în cadrul unui ciclu 
săptăminal obișnuit in etapa 
actuală să fie — conform indi
cațiilor Colegiului central al 
antrenorilor — de circa 24 de 
ore. în privința acestei cifre, 
este cazul a face precizarea că 
ea corespunde nevoilor reale de 
instruire la un nivel superior, 
că în acest fel în repartiția pe 
zile a cantității de lucru se pot 
asigura cel puțin patru antre
namente duble și că în durata 
totală a pregătirii dintr-un ci
clu săptăminal sînt cuprinse, în I afara ședințelor cu caracter 
practic, și acțiunile de reface
re, exercițiile de înviorare, pre
cum și două-trei ședințe cu ca
racter teoretic. Ceea ce în
seamnă că volumul celor 24 de 
ore săptăminal este nu numai 
necesar, dar și posibil de exe
cutat ; 3) în privința intensității 
antrenamentelor este bine a se 
avea în vedere corelarea aces
teia cu cantitatea de lucru zil
nică și pe ansamblul ciclului 
săptăminal. în acest an se_ pre
vede ca intensitatea să nu 
coboare niciodată sub limita 
medie și în ansamblu să creas
că comparativ cu perioadele de 
pregătire precedente. In aceas
tă idee o mare atenție trebuie

I
I
I
I
I
I
I
I 
I
I
I
I
I

I

acordată dozării efortului și sis
temului de refacere, contribu
ția medicilor în această privin
ță și colaborarea lor nemijloci
tă cu antrenorii avînd o însem
nătate decisivă ; 4) conținutul 
pregătirii, determinată pe de o 
parte de un anumit raport 
tre factorii antrenamentului 
decvat etapei actuale de 
struire, iar pe de altă parte, 
varietatea metodelor și mijloa
celor folosite, trebuie să asigu
re realizarea unor progrese de 
fond, să stimuleze ambiția pen
tru remedierea lipsurilor și do
rința pentru însușirea unor de
prinderi noi, de utilitate jocu
lui, în condițiile întrecerii com- 
petiționale ; 5) In sfîrșit, lucru 
care nu trebuie deloc neglijat 
— chiar și în această primă 
subperioadă a pregătirii fizice 
de bază — este mingea. Pre
zența balonului în antrenamen
te contribuie la ridicarea tonu
sului psihic al jucătorilor și dă 
instruirii un sens foarte apro
piat de esența fotbalului. Dar, 
de aici, de la folosirea mingii 
în diferite exerciții tehnico-tac- 
tice sau chiar în mici dispute 
pe spații restrînse și pînă la 
includerea în programul etapei 
actuale a unor jocuri de veri
ficare cu public, în condițiile 
în care jucătorii nu au încă 
pregătirea corespunzătoare unui 
efort specific, este un pas care 
nu poate decît să compromită 
eforturile unor săptămîni de 
muncă aspră, de pe urma că
rora fiecare în parte și toți la 
un loc, așteptăm, odată cu noul 
sezon competițional un fotbal 
mai bun și 
re pe plan 
național.

ALE FORMAȚIEI
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STICLA TURDA
în-
a- 

in- 
dc

rezultate de valoa- 
reprezentativ inter-

Mihai IONESCU

Sticla Turda este ceea ce nu
mim o „echipă mică”. Echipa 
fabricii de sticlărie de pe malul 
Arieșului poartă însă cu ea cî- 
teva- decenii de existență și 
mîndria cîștigării „Cupei Româ
niei” în acea 
12 noiembrie 
(sub numele 
pe Rapid, la 
actuală echipa se află în divi
zia secundă, pe locul 9 în seria 
a IlI-a, dar poziția aceasta o 
reprezintă mai puțin. Sticla 
Turda înseamnă în primul rînd 
un catalizator al talentelor din 
orașul vechii cetăti Potaissa. Ar 
fi suficient să citim lotul e- 
chipei antrenate de Laurențiu 
Munteanu pentru a înțelege 
..puritatea” Sticlei Turda. Por
tarii Cocan și Serban, precum 
și jucătorii de cîmp Moș, Culda. 
Szebenyi. Neagu. Fedeleș. Mil- 
na. Szakăcs și Timbuș sînt cu 

.toții născuti pe malul Arieșu
lui.

Sticla Turda, această echipă 
mică, reprezintă în primul rînd 
rodul unei mari pasiuni. Un fel 
de rîu care își adună apele. 
Căci, de la Frața Ia Băișoara. 
pe o rază de 30 km, la Sopor, 
Boian, Triteni, Ceanul Mare. 
Urca, Viișoara. Luna sau Lun- 
cani se joacă fotbal și echipele 
acestea, prinse în campionatul 
teritorial, speră an de an să 
ofere jucători pentru marea 
performantă. în Turda mai sînt 
22 de echipe de mini-fotbal și 
6 formații în licee, ceea ce 
poate reprezenta o bază de se
lecție și un punct de plecare.

celebră finală din 
’61, cînd a învins 
Arieșul) cu 2—1 
București. La ora

ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI
ECHIPA 
ZABRZE 
de patru 
după ur-

• CUNOSCUTA 
POLONEZA GORNIK 
va susține un turneu 
jocuri în țara noastră, 
mătorul program : 8.II, cu Cor- 
vinul Hunedoara ; 11 sau 12.11, 
cu Steaua la Arad ; 15.11, cu 
Politehnica Timișoara : 18.11, cu 
F, C. Bihor.

® TOT O 
NEZA, STAL 
va vizita tara

ECHIPA POLO- 
RZESZOW, ne 

pentru a susține

trei sau patru partide în peri
oada 13—26 februarie. Adversa
rele formației poloneze n-au 
fost încă stabilite.
• ORAȘUL ORADEA VA 

GĂZDUI între 6 și 8 februarie 
un turneu la care vor participa 
următoarele echipe : F. C. Bi
hor, Dinamo București. F. C. 
Baia Mare și o formație de 
peste hotare, probabil Ferenc
varos Budapesta.

De aici, și mai ales din emula
ția fotbalistică existentă în șco
lile profesionale ale unui oraș 
industrial prin definiție. încear
că fotbalul turdean să mențină 
fanionul tradiției sale.

Ca orice echipă mai 
Sticla Turda nu și-a 
ține acasă marile valori, 
lungul anilor au plecat 
Turda Vasile Suciu, ____ ,
Pexa, Suru sau Bufcost, iar a- 
nul trecut Ciocan și 'Bila. Sigur 
că plusarea aceasta de valori 
în echipele din prima scenă 
este o mîndrie, dar poate că, 
într-un gest de recompensă, ar 
trebui înființat în orașul Sti
clei și cimentului și un centru 
de copii și juniori, dotat cu an
trenori cu normă întreagă (în 
prezent echipa de juniori Sticla 
este antrenată de instructorul 
Ca dar). Pentru că istoria fotba
listică a orașului a relevat atî- 
tea talente.

Tinăra echipă turdeană. Sticla 
(media de vîrstă : 22 de ani și 
jumătate) și pasionații săi an
trenori. l/aurențiu Munteanu 
și Dionisie Ursu (jucătorul din 
finala din ’61), au, însă, mari 
ambiții. Ea a demonstrat. de 
altfel, și în sezonul de toam
nă calități veritabile.

în acest sens putem aminti 
că „Sticla” a avut în sezonul 
de toamnă una dintre cele mai 
bune apărări din serie și din 
întreaga divizie secundă. Secre
tul bunei comportări ni l-a 
dezvăluit antrenorul Laurențiu 
Munteanu : ..Fiecare dintre ju
cătorii noștri se remarcă prin 
seriozitate in pregătire și în 
viața din afara stadionului, 
..modelul" formației fiind Solo
mon la cei 39 de ani ai săi".

Prin seriozitate și muncă. 
Sticla Turda a căutat (și a 
reușit în bună parte !) să aco
pere „găurile” lăsate de promo
vările în echipe din Divizia A. 
Si va încerca să împlinească 
frumoasa tradiție fotbalistică a 
orașului printr-o evoluție con
vingătoare, care să se soldeze 
în următorii trei ani — cum 
spunea antrenorul 
Munteanu — „cu intrarea 
lupta pentru promovarea 
prima scenă".

mică, 
putut 
De-a 

din 
Anca,

Laurențiu
în 
in

Mircea M. IONESCU

DIVIZIONARELE A ÎN PREAJMA NOULUI SEZON
(Urmare din pag. 1)

zat de F. C. Bihor, Ia Oradea, 
(6—8 februarie), apoi cu Chi
mia Tr. Măgurele (12.11), cu o 
echipă din Capitală (15.11), cu 
F. C. Constanța (22 februarie.

niei”. Aici, la munte, va tre
bui să lucrăm foarte intens, 
căci majoritatea jucătorilor s-au 
întors din vacanță cu „bate
riile” descărcate. După efec
tuarea controlului medical, Săt- 
măreanu II a fost singurul care 
a prezentat indiei fiziologici care

I
I
I

RAPID 
(41—32) 
i s-au 
.datori- 
preei- 

■oviarli 
lozlțlo- 
>T A co

mo șl 
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PRONOSPORT IMllRTIA/1LOTO
cu 13 
CON- 

TAl’A 
6

intre in primii 
depinde numai 
în care se vor 
avut cele mai 
Naghi, pe care 
in vara anu-

;ia

lei.
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X

1
X
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AZI ULTIMA ZI PENTRU 
PROCURAREA BILETELOR LA 

PRIMA TRAGERE 
EXCEPȚIONALA LOTO DIN 

ACEST AN, ORGANIZATA LA 
20 IANUARIE 1976

In agențiile Loto-Pronosport se 
găsesc de vînzare ultimele bilete 
pentru prima tragere excepțio
nală Loto a anului.

Partlciplnd la această tragere 
aveți șansa de a cîștiga auto
turisme Dacia 1300 și Skoda S 100, 
excursii în U.R.S.S.. R. D. 
mană, Grecia, Turcia, premii 
bani.

Rețineți ! Variantele de 15 
participă la toate extragerile !

Tragerea are loc mîine la Bucu
rești în sala Clubului Finanțe- 
Bănci din str. Doamnei nr. 2 eu 
începere de la ora 17,45. In con
tinuare va rula un film artistic.

Ger- 
în

lei

Citeva exerciții de gimnastică pe perechi, pentru dezvoltarea for
ței. după care jucătorii echipei campioane. Dinamo, vor lua star^ 
tul intr-un cros pe teren variat.

din lot) și, in 
noastră de

Foto : N. DRAGOS
fără jucătorii 
sfîrșit, cu echipa 
tineret Ia 26.11, cind vom uti
liza formația probabilă care va 
fi folosită în primul meci ofi
cial al sezonului, cel cu A.S.A. 
Tg. Mureș, din „Cupa Romă-

să ne satisfacă. Rămîne de vă
zut, 
care 
dacă 
care 
putem aduce pe toți jucătorii 
la forma lor maximă. Ca in-

in
a 
in
Ie

condițiile unei vacanțe 
durat aproape o lună, 
cele șapte săptămîni pe 
avem la dispoziție îi

tenții de viitor, preconizăm mă
rirea vitezei de joc, mai ales 
în faza de finalizare, în așa 
fel incit, printr-o demarcare ra
pidă și continuă, toți jucătorii 
să se poată deplasa pe un 
front larg. Prin această ma
nevră tactică, mărim sarcinile 
de joc în speranța înscrierii cit 
mai multor goluri nu numai de 
către Dudu Georgescu, ci de 
toți componcnții liniei de atac. 
Ar mai fi de adăugat și fap
tul că fiecare tinăr din lotul 
nostru poate să 
11, dar asta va 
de ei, de modul 
pregăti. Noi am 
bune intenții cu 
l-am transferat
Iui trecut, dar ce folos că el 
nu a reușit să sc încadreze în 
joc, făcind eforturi numai a- 
tunci cînd are mingea ! Ori, 
este bine știut cit de impor
tant este jocul fără minge”.

I-am revăzut pe dinamoviști 
cînd se pregăteau pentru antre
namentul de după-amiază. Dudu 
Georgescu făcea remarca : „Sînt 
sigur că echipa noastră va a- 
vea un retur de campionat su
perior sezonului de primăvară 
din anul trecut. Și dacă atunci 
am marcat 20 de goluri, nu mi 
se parc dificil să repet figura și 
acum. Și, cu 39 de goluri la 
activ, cred că mă voi înscrie 
din nou în lupta pentru pre
țiosul trofeu „Gheata de aur”.



Preliminariile C. E. de șah pe echipe

ROMANIA CALIFICATA

ÎN TURNEUL FINAL
în localitatea elvețiană Mon- 

tana-Crans au luat sfîrșit sîm
bătă întrecerile grupei a 2-a 
preliminare a Campionatului 
european de șah pe echipe.

Confirmind forma bună in 
care se află, reprezentativa 
noastră a învins în ultima 
rundă formația Elveției cu sco
rul de 5—3, asigurîndu-și ast
fel participarea în turneul fi
nal de 8, programat la Mos
cova. Iată rezultatele indivi
duale (jucătorii români au a- 
vut albele la mesele fără soț) : 
Gheorghiu — Hug */2—*/2, Cio- 
câltea — Lombard */2—*/2, Ghi- 
țescu — Wirthensohnn */2—Va. 
Parlos — Keller '/j—*/2, Pavlov
— Kuper ’/2—V2, Urzică — Huss 
i/2—’/2, Ungureanu — Schaufel- 
berg 1—0, Vaisman — Bhend 
1—0.

In celălalt meci : Danemarca
— Belgia 5—3. (în runda a 4-a, 
Ungaria a învins Elveția cu 
5‘Ă—2'/i și nu cu 6—2, cum a

BASCHETBALISTII

apărut dintr-o eroare de re
cepție).

Clasamentul final : 1. UN
GARIA 21'. p. 2. ROMÂNIA 
20, 3. Elveția 16Vj. 4. Dane
marca 13', j, 5. Belgia 8'/2.

în cadrul festivității de în
chidere, premiul pentru cea mai 
frumoasă partidă a turneului 
i-a fost atribuit reprezentantu
lui nostru Volodea Vaisman, 
pentru victoria sa obținută la 
Bhend. Cele mai bune rezul
tate individuale în 
le-au realizat Urzică, Vaisman 
și marele maestru 
Adorjan — 3*/® puncte 
posibile.

Sîmbătă și duminică, 
torii români au susținut, 
vitația organizatorilor elvețieni, 
o serie 
noastră 
miercuri, 
maestru 
maestrul 
Ciocâitea 
Spania pentru a participa 
tradiționalul turneu de la Tore- 
molinos.

concurs

maghiar 
din 4

jucă- 
la in-

de simultane. Echipa 
se Întoarce în țară 

cu trenul. Marele
Florin Gheorghiu și 
internațional Victor 

pleacă din Elveția în 
la

A

S-AU ÎNCHEIAT ÎNTRECERILE
PATINATORILOR ARTISTICI

Evoluții ipectatu'oase m campionatele europene

GENEVA, 18 (Agerpres). — 
Proba individuală feminină din 
cadrul campionatelor europene 
de patinaj artistic, desfășurate 
la Geneva, a revenit olandezei 
Dianne de Leeuw, care astfel 
cucerește acest titlu la 12 ani 
după succcesul compatrioatei 
sale Sjoukie Dijkstra. în vîrstă 
de 20 ani, Dianne de Leeuw 
a fost anul trecut campioana 
mondială la Colorado Springs. 
Programul de exerciții libere, 
prezentat sîmbătă de patina- 
toarea olandeză în fața publi
cului genevez s-a remarcat prin 
virtuozitate tehnică și o ele
ganță foarte muzicală — trans
mit corespondenții agențiilor 
de presă, 
de ’ .
rită la apropiatele J. O. 
iarnă de la Innsbruck. Iată și 
clasamentul final al probei : 1. 
Diannc de Leeuw (Olanda) 
188,48 p ; 2. Anett Poctzsch

agențiilor 
care o cotează pe 

Leeuw ca principală favo- 
’ ’ - - de

Noua campioană 
europeană de pa
tinai artistic, olan
deza Dianne de 
Leeuw. savurin- 

du-si succesul

Telefoto : A.P. 
AGERPRES

185.20 p ; 
(R.D.G.) 
de Navarre 

p ; 5. Susan
6.

Christine 
4. 

(R.F.G.) 
Driano 

Dagmar

3.
184,66 p ;

DE LA STEAUA 
ÎNVINGĂTORI LA LUBLIN 

în cadrul turneului interna
tional masculin de baschet care 
are loc la Lublin, echipa Steaua 
București a învins cu scorul de 
67—62 (28—29) echipa poloneză 
Lublianska.

VOLEIBALIȘTII ROMANI
CALIFICAREA LA

AU RATAT
J. 0

Indoor ul de tenis

DUBLU SUCCES PENTRU
THOMAS EMMRICH

TIMIȘOARA, 18 (prin tele
fon). Ultima secvență a turne
ului international de tenis, 
desfășurat timp de șase zile 
în sala „Olimpia" din locali
tate, a consemnat dublul suc
ces al tînărului campion al 
R. D. Germane, Thomas Emm- 
rich. Conform previziunilor — 
în special după rezultatele în
registrate în semifinale — el 
s-a impus drept clștigător al 
probei de simplu, performanță 
completată și cu victoria in 
întrecerile de dublu, unde a 
făcut pereche cu tenismanul 
român Sever Mureșan.

Semifinalele de sîmbătă au 
debutat cu o netă victorie a 
lui Th. Emmrich în fața ju
cătorului cehoslovac Jiri Gra- 
nat : 6—3, 6—2.

A urmat întîlnirea dintre 
Dumitru Hărădău — singurul 
reprezentant al țării noastre in 
semifinale — și tenismanul so
vietic Vadim Borisov. Cîș- 
tigătorul primului „indoor", de 
la Brașov, n-a reușit să con
troleze jocul decît în primul 
set, pe care și-l adjudecă. In 
continuare însă adversarul 
său — care s-a arătat nu 
numai bun tehnician, ci și su
perior tactician — preia ini
țiativa și Hărădău slăbește vi
zibil, mai ales în retururi. 
Scorul se egalează la seturi, iar 
în cel decisiv, la 5—5, jucăto
rul sovietic reușește break-ul 
decisiv i 4—6, 6—2, 7—5 pen
tru V. Borisov.

în finala cu V. Borisov, așa 
cum a jucat duminică ulti
mele două seturi, campionul
R. D. Germane a risipit orice 
îndoieli asupra superiorității 
sale. Scorul meciului este con
cludent i 4—6, 6—1, 6—1 pen
tru Th. Emmrich.

Iată acum și ultimele rezul
tate ale competiției de dublu, 
în semifinale, D. Hărădău și 
T. Ovici n-au putut ține pasul 
decît un set în fața cuplului 
Th. Emmrich — S. Mureșan, 
ca apoi să cedeze din ce în ce 
mai net : ultimii cîștigă cu 6—7 
(t. b. 4—7), 6—4, 6—2. A doua 
semifinală revine perechii ce
hoslovace J. Granat — J. Pruha, 
învingătoare în trei seturi in 
partida cu I. Kerekcs — O. 
Vîlcioiu : 3—6. 6—1, 6—2.

în finală, Th. Emmrich și
S. Mureșan au obținut o vic
torie clară asupra cuplului 
J. Granat — J. Pruha, la sco
rul de 6—4, 6—2.

Al treilea turneu al Circui
tului internațional de tenis 
are loc, începînd de marți, la 
Berettyoujfalu (Ungaria). Țara 
noastră va fi reprezentată de 
Toma Ovici și Dumitru Hă- 
rădău.

Ion GAVRILESCU

în orașele italiene Perugia, 
Roma și Faenza s-au încheiat 
aseară partidele din cadrul 
grupelor preliminare ale tur
neului masculin de volei pen
tru calificare la J.O. de la 
Montreal.

în grupa de la Perugia, repre
zentativa masculină a tării 
noastre a ciștigat primele două 
întîlniri cu ușurință : 3—0 (5. 
9, 9) cu echipa R. F. Germania 
și 3—0 (3. 3. 1) cu cea a Spa
niei. Principala adversară a vo
leibaliștilor români. formația 
Bulgariei a obținut la rindul ei 
victorii comode în fața acelo
rași formații : 3—0 (1, 5. 2) cu 
Spania și 3—1 (1, 2, —12. 9) cu
R. F. Germania Ca urmare, 
partida dintre reprezentativele 
României și Bulgariei, progra
mată aseară, a fost i 
pentru calificarea în 
final al competiției, la 
iau parte cîștigătoarele celor 4 
grupe. în urma unui joc dispu
tat pe 
victoria 
gare cu 
baligii 
prematur posibilitatea califică
rii la J. O.

Iată rezultatele mâi impor
tante consemnate în cele trei 
zile de concurs în grupele de 
la Roma (2) și Faenza : Grecia 
— Islanda 3—0, Italia — Islan
da 3—0, Italia — Grecia 3—0 ;
S. U.A. — Turcia 3—0, Iugo-

decisivă 
turneul 

i care

parcursul fiecărui set, 
a revenit echipei bul- 
3—0 (13, 12, 9). volei- 
noștri pierzînd astfel

SEMIFINALA NASTASE
NEW YORK, 18 (Agerpres).

— în sferturile de finală ale 
turneului internațional de 
de la Atlanta (Georgia), 
cadrul Circuitului WCT, 
Năstase l-a întrecut cu 

pe polonezul 
iar Aleksandr

tenis 
din 
Ilie

6—3, 
6—1 pe polonezul Wojtek 
Fibak, iar Aleksandr Metre
veli (U.R.S.S.) l-a eliminat cu 
4—6, 6—4, 6—1 pe Jan Kodes 
(Cehoslovacia). Jucătorul ame
rican Jeff Borowiak a obținut

ATLETISM • în concursul pe 
teren acoperit de la Los Angeles, 
sprinterul american Houston Mc- 
Tear a ciștigat proba de 50 yarzi 
în 5.1, întrecîndu-1 pe V. Bor
zov (U.R.S S.) — 5,3. La săritura 
cu prăjina, atletul sovietic Iuri 
Isakov a cîștigat cu 5,33 m. Cu 
același rezultat, americanul Ri
pley — care săptămîna trecută 
sărise 5,51 m — s-a clasat pe lo
cul doi. Dwight Stone (S.U.A ) 
a cîștigat la înălțime, cu 2,18 m. 
A In cadrul unui concurs desfă
șurat la Dortmund, pe teren aco
perit, atletul vest-german Heinz 
Wellmann a stabilit cea mai bună 
performantă mondială pe teren 
acoperit în proba de 1 000 m cu 
timpul de 2:19,1.

BASCHET a Continuîndu-și 
turneul în India, echipa mascu
lină de tineret a U.R.S.S. a evo
luat la New Delhi în compania 
selecționatei feroviare a tării 
gazdă, obtinînd victoria cu 
123—51 (60—29). a La Plovdiv. în 
.,Cupa Liliana Ronchetti“. echi
pa locală Marita a dispus de 
formația iugoslavă Industromon- 
taj Zagreb cu 70—58 (42—32). In 
cadrul aceleiași competiții, echl 
franceză Montceau le Mines a 
întreeut pe teren propriu, cu

Kuweit 3—0, Iugosla-
S.U.A. 3—1 : Belgia —

slavia — 
vra 
Nigeria 3—0 și Cehoslovacia — 
Belgia 3—0.

în urma acestor 
pentru turneul final 
tiției s-au calificat 
Italiei. Iugoslaviei.

rezultate, 
al compe- 
formațiile 

Cehoslova
ciei și Bulgariei care iși vor 
disputa, la Roma, cele 
locuri disponibile pentru 
de la Montreal.

două 
J.O.

(R.D.G.) 
Errath 
Isabelle 
179,92 p ; 5.
(Italia) 179.88 p ;
Lurz (R.F.G.) 175.34 p.

Cu o seară mai înainte, pro
ba de dansuri a fost cîștigată 
de cuplul sovietic Ludmila Pa
homova _  Aleksandr Gorșkov,
care cucerește pentru a șasea 
oară titlul continental. în cla
samentul final, învingătorii au 
totalizat 210,54 puncte, fiind 
urmați de perechile Irina Moi
seeva — Andrei Minenkov 
(U.R.S.S.) — 203,44 p, Natalia 
Liniciuk — Ghenadi Karpono- 
sov (U.R.S.S.) — 200,74 p.
Krisztina Rcgoczy — Andras 
Sally (Ungaria) — 195,44 p,
Hilary Green — Glyn Watts 
(Anglia) — 194,92 p și Matilde 
Ciccia — Laniberto Ceserani 
(Italia) — 188,14 p.

CAMPIONAT! Of PflTBAl 
IN tllllOPA

PE GHEAȚA Șl
• Proba feminină de 10 ktn 

din cadrul concursului inter
național de schi-fond, de la 
Klingenthal (R. b. Germană), 
a fost dominată de 
tantele țării—gazdă, 
primele trei locuri. 
Barbara Petzold, 
cu timpul de 35:23,14, 
de Veronica Schmidt 
și Sigrun Krause — 36:39. Pe 
locul patru s-a situat schioara 
cehoslovacă Blanka Paulu.

• Sîmbătă la Morzine (Fran
ța) în cadrul „Cupei Mondiale" 
la schi, s-a disputat o probă 
masculină de coborîre care 
a fost cîștigată de austriacul 
Franz Klammer cu timpul de 
1:54,24 (pîrtia a măsurat 3080 m).

reprezen- 
clasate pe 
A ciștigat 

cronometrată 
urmată 
- 36:35

o surprinzătoare
3—6, 6—4, 6—4 în 
zului Bjorn Borg, 
partidă, australianul 
Alexander a dispus cu 
7—6 de Andrew Pattison 
desia).

în semifinale, Năstase 
întîlni pe Alexander, în
ce Metreveli va juca împotriva 
lui Borowiak.

victorie cu 
fața suede- 
Intr-o altă 

John 
6—4, 

(Rho-

II va
timp

57—54 (34—23). formația Maccab:
Tel Aviv.

BOX a Italianul Vito Antuo- 
fermo este noul campion profe
sionist al Europei la categoria 
superusoară. în urma victoriei 
repurtate la puncte, după 15 re
prize. asupra vest-germanului 
Eckhard Dagge. a La Cluses 
(Franța), campionul european la 
categoria cocos, francezul Daniel 
Trioulaire. a terminat la egali
tate cu . irlandezul Paddy Mc

PE ZĂPADĂ
Pe locurile următoare 
clasat Bernhard Russi 
— 1:54,33 și Anton
(Austria) — 1:54.88. Pe 
Ia Berchtesgaden,’ 
vest-germană Christa 
meister a cîștigat proba de 
slalom special, urmată de Da
nielle Debernard (Franța) și 
Hanni Wenzel (Lichtenstein).

S „Cupa Europei" a progra
mat la Saalbach (Austria) o 
probă feminină de coborîre, in 
care victoria a. revenit sporti
vei austriece Gabi Hauser, care 
se menține lideră a clasamen
tului general.

® Proba individuală din ca
drul C. E. de săniuțe de la 
Hammstrand (Suedia), a reve
nit lui Wolfram Fiedler (R. D. 
Germană). Pe locurile următoa
re s-au clasat Michael Gaar- 
debaeck (Suedia) și Hans 
Winkler (R. D. Germană).
• Proba de 500 m din ca

drul campionatului mondial de 
patinaj viteză pentru juniori, 
care se desfășoară la Madona 
di Campiglio (Italia), a revenit 
lui D. Immerfall (S.U.A.) în 39.35 
urmat de G. Boucher (Canada) 
39,75 și G. Unger (R.F.G.) 40,24. 
La feminin, aceeași probă a 
fost cîștigată de Kathy Vogt 
(Canada) 44,45, secundată de 
Natalia Petruseva (U.R.S.S.) 
44,51.

s-au 
(Elveția) 

Steiner 
pîrtia de 
schioara 

Zech-

ȘAH a Au început întrecerii? 
tradiționalului turneu internațio
nal de sah, care se desfășoară 
în fiecare an în localitatea olan
deză Wijk aan Zee. După pri
mele două runde, conduce marele 
maestru iugoslav Liubomir Liu- 
bo.jevici cu 2 p. urmat de Brow
ne șl Kurajița cu cîte 1Vj p. în 
turneul maeștrilor, pe primul loc 
se află Nikolac (Iugoslavia) cu 
2 p. secundat de Farago (Unga
ria) 1Vj p. a în runda a doua

PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT

Guire. păstrîndu-șî astfel cen
tura.

RUGBY a Pe stadionul Twi
ckenham din Londra. în prezen
ta a 72 000 de spectatori, echipa 
Tării Galilor a întrecut cu 21—9 
(15—6) formația Angliei, într-un 
meci contînd pentru ,,Turneul 
celor 5 națiuni". u Disputat la 
Dublin, meciul dintre selecționa
tele Australiei si Irlandei s-a 
terminat cu scorul de 20—7 (6-- 
în favoarea jucătorilor austra
lieni.

a turneului de la Sofia, marele 
maestru iugoslav Nicevski a cîști
gat la bulgarul Boncev, iar par
tidele Spasov — Kirov si Radu
lov — Radev s-au încheiat re
miză. în clasament conduc Ni
cevski (Iugoslavia) și Kirov (Bul
garia). cu cîte l1/» P.

TENIS a La Indianapolis în 
semifinalele turneului WCT. ame
ricanul Vitas Gerulaitis l-a eli
minat cu 7—6, 2—6, 6—4 pe com
patriotul său Stan Smith. în 
sferturi de finală : Ashe — Rie-

ITALIA. — Etapa a 13-a a con
semnat în general rezultate nor
male. O singură excepție : Fioren
tina a cîștigat în deplasare cu 2—1 
partida cu Lazio, prin punctele 
marcate de Desolati (2), în timp 
ce pentru gazde a înscris Martini. 
Cesena iși confirmă forma bună și 
poziția in clasament, dispunînd cu 
2—1 de Milan, prin punctele în
scrise de Dan ova și Cecarelli. res
pectiv Biasiolo. Âșa cuni era și 
de așteptat, Napoli a întrecut pe 
Roma cu 2—1, după ce condusese 
pînă în ultimele minute cu 2—0, 
prin golurile marcate de Massa 
și Savoldi. Lidera clasamentului, 
Juventus a dispus de Bologna cu 
1—0 prin golul lui Bettega (min. 
15). Torinezii se află în continuare 
în fruntea clasamentului și și-au 
mărit avansul la două puncte față 
de Torino, care a terminat la ega
litate (0—0) la Cagliari. Inter, care 
a condus cu 2—1 pînă în ultimele 
minute (prin golurile lui Mazzola 
și Pavone) a fost egalată de Pe
rugia : 2—2. care a înscris prin 
Groppi și Scarpa. Alte rezultate : 
Ascoli — Sampdoria 1—1, Verona — 
Como 3—2. Tn general s-au înre
gistrat un număr mare de goluri 
față de alte etape : 21 ! In clasa
ment : Juventus 22 p, Torino 20 o, 
Cesena și Napoli cîte 17 p etc. Tn 
clasamentul golgeterllor conduc 
Puiici (Torino) și Savoldi (Napoli) 
cu cîte 9 goluri.

R. F. GERMANIA. — După 18 
etape, conduce Borussia Monchen- 
gladbacli cu 27 p, urmată de S. V. 
Hamburg 22 p. Rezultate: Borussia 
Monchengladbach — Hanovra 2—o ; 
Eintracht Braunschweig — Bayern 
Miinchen 1—1 : Bremen — Bochum 
4—1 : Dusseldorf — Duisburg 1—3; 
Offenbach — Kaiserslautern 1—4 ; 
Schalke — Hamburg 0—1 ; Uer- 
dingen — Essen 1—1.

ANGLIA (etapa a 26-a) : Totten
ham — Manchester United 1—1 ; 
Wolverliamnion — Leeds 1—1 ; 
Everton — Norwich 1—1 : Leicester 
— Arsenal 2—1: Sheffield — Liver
pool 0—0 : Burnley — Derby 1—2 ; 
Aston Villa — Newcastle 1—1 ; 
Queenspark — Birmingham 2—1 ; 
Stoke — Middlesborough 1—0. Tn 
clasament : Manchester United 37 
p, Leeds și Liverpool cite 35 p.

★
Echipa Ungariei va întîlni anul 

acesta, la Budapesta, selecționatele 
Argentinei și Braziliei, a anunțat 
federația maghiară de specialitate.

ssen 6—4. 6—1 : Gerulaitis —
Drysdale 7—6. 6—4. în semifina
lele probei de dublu. perechea 
Gerulaitis — Gormân a învins 
cu 6—3. 6—7. 6—2 cuplul Ashe — 
Okker. a Rezultate din „sfertu
rile" turneului feminin de ia 
Houston (Texas) : Chris Evert — 
Sue Barker 7—6. 7—6 ; Nancy 
Gunter — Marele Louise 6—2, 
6—2 : Rosemary Casals — Olga 
Morozova 7—6. 6—0. a Meciul
inaugural al primei ediții a cam
pionatului european de tenis 
(grupa A) s-a desfășurat la Sun
derland. opunînd echipele AngPei 
și Spaniei si s-a încheiat cu re
zultatul de 2—1 în favoarea gaz
delor. L. Lloyd — A. Gimenez 
1—6. 4—6 : B. Mottram—A. Munoz 
6—0. 6—1 • L. Lloyd. Mottram — 
Munoz. Muntanolla 6—2. 7—5. a 
La 28 februarie urmează să se 
desfășoare, la Las Vegas, meciul 
dintre Jimmy Connors si Manuel 
Orantes.

VOLEI a Primele rezultate în
registrate în turneul preoiimnic 
feminin, care se desfășoară în 
R.F. Germania : Bulgaria—S.U.A. 
3—1. R. D. Germană — Italia 3—0. 
R. F. Germania — Elveția 3—0, 
Polonia — Olanda 3—0.
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