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CONGRESUL CONSILIILOR POPULARE

iVENSMFNT IMPORTANT IN VIAȚA
SOCIAL POLITICA A ȚARII

&

PROLETARI DIN TOATE TARILE, UNITI-VA Iportul
în curînd se vor desfășu

ra lucrările Congresului con
siliilor populare județene și 
al președinților consiliilor 
populare, moment semni
ficativ 
politică a țării, eveniment 
care se 
xitatea 
țărilor 
XI-lea 
pentru 
drului 
ticipare tot mai largă a ma
selor de cetățeni, a între
gului popor, la elaborarea și 
înfăptuirea politicii partidu
lui și statului nostrh.

For colectiv al conducerii 
organelor locale ale puterii 
și administrației de stat, 
primul Congres al consili
ilor populare urmează să 
dezbată, de la această înal
tă tribună obștească, pro
bleme de o deosebită în
semnătate pentru viața eco
nomică și socială din toate 
așezările patriei noastre so
cialiste.

Expresie a dezvoltării de
mocrației socialiste, ca atri
but fundamental al societă
ții noastre, apropiatul Con
gres al consiliilor populare 
va aborda o vastă și impor
tantă problematică. In prim 
plan se înscrie, desigur, dez
baterea planului de dezvol
tare economică și socială a 
României în cincinalul 1976- 
1980 în profil teritorial. Pe 
aceeași ordine de zi va fi 
inclusă, de asemenea, ana
liza sarcinilor care revin 
consiliilor populare în înfăp
tuirea obiectivelor stabilite 
de partid pentru unele sec
toare deosebit de importan
te în ansamblul economiei 
noastre — agricultura și in
dustria alimentară. Miile de 
participanți, reprezentînd. 
practic, unanimitatea cetățe
nilor patriei, vor fi. totoda
tă, chemați să-și spună cu- 
vîntul, să dezbată sarcinile 
consiliilor populare in do
meniul investițiilor, con
strucțiilor și sistematizării 
localităților, în domeniul e- 
dilitar. pentru aplicarea pro
gramului de conservare și 
dezvoltare a fondului fores
tier în perioada 1976— 2010 
și a Programului național 
de amenajare a bazinelor

președinților i 
moment 

în viața social-

înscrie în comple- 
măsurilor și orien- 

stabilite de cel de al 
Congres al P.C.R. 
perfecționarea ca- 

organizatoric de par-

hidrografice, precum și di
recțiile 
viitoare 
planul 
muncă,
vității în domeniul învăță- 
mîntului, culturii și sănă
tății publice etc.

Fără îndoială.
amplu bilanț, ca și in dez
baterile privind sarcinile vi
itoare ale consiliilor popu
lare, nu puține vor fi și re
feririle directe la contribu
ția adusă de aceste organe 
la dezvoltarea continuă a e- 
ducației fizice și sportului 
din țara noastră. In baza u- 
nor atribuții de răspundere 
cu care au fost investite 
prin importante documente 
de partid, îndeosebi prin 
prevederile Hotărîrii Ple
narei C.C. al P.C.R. din fe
bruarie — martie 1973 și 
prin sarcinile cuprinse în 
Mesajul adresat de tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU 
participanților la Conferin
ța pe țară a mișcării spor
tive din februarie 1975, con
siliile populare și-au spo
rit considerabil aportul 
la progresul neîntrerupt al 
acestor activități de interes 
național, inițiind, alături de 
alte organe și organizații, cu 
bune i 
acțiuni 
dotarea 
tierelor 
marilor 
ții de . 
terenuri, baze 
instalații 
prin 
și munca voluntară a tine
retului (Galați, Dolj, Vran- 
cea, București, Harghita, 
Arad, Iași, Cluj. Argeș etc.).

Premergătoare Congresu
lui, conferințele județene ale 
consiliilor populare, care au 
început duminică, vor evi
denția, sîntem convinși, atît 
frumoasele realizări obținu
te pînă acum, cît și posibi
lități noi de acțiune cît mai 
eficientă pentru creșterea 
contribuției pe care organe
le locale ale puterii și ad
ministrației de stat o vor 
aduce la îndeplinirea exem
plară a sarcinilor încredin
țate de partid mișcării spor
tive — de masă și perfor
manță — din tara noastră.

concrete de acțiune 
în ceea ce privește 

pregătirii forței de 
îmbunătățirea acti-

in arest

rezultate, numeroase 
cetățenești pentru 

i localităților. car-
■ de locuințe, școlilor,
■ colectivități, cu spa- 

joacă pentru copii.
sportive și 

simple realizate 
contribuția populației

I
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„Internaționalele" de tenis de masa

0 COMPETIȚIE CARE REUNEȘTE VALORI
DE PRIMA MĂRIME DIN 11 ȚARI

La sala Floreasca din Capi
tală a avut loc ieri o conferința 
de presă ocazionată de apropia
tele Campionate internaționale 
de tenis de masă ale României. 
Secretarul general al federației 
de specialitate. Sever Dăneț și 
antrenoarea federală Ella Con- 
stantinescu ne-au oferit infor 
mâții interesante cu privire la 
această competiție, apreciată 
drept cea mai importantă, găz
duită de Capitala noastră de 
la Campionatele mondiale car" 
au avut loc in anul 1953. Au 
confirmat participarea 10 țări 
(Bulgaria, Cehoslovacia, R. P. 
Chineză, Franța, R.D.G., R.F.G., 
Grecia, Iugoslavia, 
Ungaria), la 
țara noastră. Reprezentativa Ja
poniei, care a răspuns 
tiv invitației, urmează 
firme participarea în 
zile, fapt pentru care 
inclusă în tragerea la 
ganizată in prezenta 
lui Uniunii europene 
de masă.

Sint așteptați să 
circa 100 de sportivi, 
de pe acum confirmați (41 fete 
și 51 băieți).

Se va juca în sala Floreasca, 
la 9 mese (de producție româ
nească „Sigmar"), după siste
mul Corbillon, atit la fete cît 
și la băieți. Tabelele de con
curs cuprind valori de primă 
mărime ale tenisului de masă 
mondial, care 
sîntem 
public 
vineri 
echipe 
sîmbătă și duminică, 
program deosebit de 
Precizăm că grupurile 
organizate au accesul gratuit.

Polonia și
care se adaugă

afirma- 
să con- 

aceste 
a fost 

sorți, or- 
delegatu- 
de tenis

participe
92 fiind

vor suscita — 
siguri — interesul unui 
larg. Competiția începe 
la orele 9, cu proba pe 
— băieți și va continua 

după un 
atractiv, 
de elevi

Aspect de la 
si chinezi

antrenament comun al sportivilor români 
Foto : V. BAGEAC

CAMPiONATUL MASCULIN DE HANDBAL

MECIURI FRUMOASE SI ECHILIBRATE
1

LA BAIA MARE
tele-
nu-

BAIA MARE, 19 (prin 
fon). Din nou un public 
meros — și generos în aplauze 
— a asistat la întrecerile celor 
mai bune formații ale handba
lului nostru masculin. Onorate

Campionatul european de bob pentru tineret

PIRTIA DIN SINAIA GATA
SINAIA-197^

ia cinci echi-

SĂ PRIMEASCĂ OASPEȚI

Rezultate tehnice : C.S.U. Galați
— A.S.A. Tg. Mureș 31—16 (16—8), 
C.S.M. Borzești — Petrolul Telea- 
jen 21—16 (9—11), Dinamo Brașov
— Universitatea București 21—19
(11—9), Steaua — Universitatea 
Ciuj-Napoca 29—15 (15—10), Mi- 
naur Baia Mare — Politehnica 
Timișoara 18—14 (8—6), Dina
mo București — Știința Bacău 
18—12 (8—6).

Programul de azi (de la ora 
14) : ,,U“ București — Petrolul
Teleajen, C.S.M. Borzești — C.S.U. 
Galați, Știința Bacău — Steaua, 
A.S.A. Tg. Mureș — Minaur Baia 
Mare, Poli Timișoara —• Dina
mo București, ,,U" Cluj.Napoca
— Dinamo Brașov.

Noua pir tie de bob de la Sinaia, realizată 
după proiectele Institutului de proiectări 
„Carnali" București, pe care se vor desfă

șura campionatele europene de tineret.
Foto : I. MIHĂICĂ

După citeva săptămîni de 
muncă intensă, amenajatorii 
pîrtiei de bob și săniuțe din 
Sinaia și-au încheiat lucrările 
de înghețare a pistei care va

găzdui (sîmbătă și 
duminică) întrece
rile C ipionatului 
european de tine
ret la bob — 2 
persoane. De fapt, 
trebuie menționat 
că 1 200 de metri 
(din cei 1 500 m cît 
măsoară pîrtia, că
rora li se adaugă 
250 m la plecare și 
sosire pentru start 
și frînare) au și 
fost folosiți de vi
itorii participanți 
la întrecerile de 
săniuțe ale sezonu
lui, iar azi se efec
tuează cîteva cobo- 
rîri cu bobul pen
tru încercarea în
tregului traseu.

Referitor la Cam
pionatul european, 
vom preciza că 
primii oaspeți au 
și sosit, ei fiind 
boberii din Anglia 
(3 echipaje) și din 
R.D. Germană (un 
echipaj). Astăzi ur
mează să ajungă 
la Sinaia echipa
jele din Elveția, 
R.F. Germania, Ita
lia, Austria și Spa
nia. Federațiile din 
Belgia, Cehoslova

cia și Franța au anunțat că nu 
vor mai trimite reprezentanți.

Noutăți în lotul român. în 
primul rînd notăm că Ia star
tul Campionatului european

România va 
paje, lucru permis țărilor gaz
dă, de regulamentul F.I.B.T. 
Piloți vor fi. după toate proba
bilitățile, Mi'iai Secui, Valeriu 
Banca, Gheorghe Toader, Ion 
Vîlcea și... Mihai Nicolau. Ulti
mul este campionul României 
la decatlon, selecționat în cursul 
verii ca împingător, dar cu ve
leități de a deveni pilot. El a și 
făcut — în această calitate — co- 
borîri pe pista artificială de la 
Oberhoff (R. D. Germană).

de acest interes, precum și de 
ospitalitatea organelor sportive 
locale, divizionarele A s-au 
străduit să ofere și în cea de 
a doua zi a turneului băimă- 
rean partide de bună 
cu ritm, abundente 
spectaculoase. Și, cu o 
excepție, au reușit.

C.S.U. GALAȚI — A.S.A. TG. 
MUREȘ 31—16. A fost partida 
excepție despre care aminteam.

calitate, 
in faze 
singură

„Turul Româuiei“

A

O partidă puțin interesantă și 
spectaculoasă. Studenții gălă- 
țeni au manifestat chiar de la 
început o vervă deosebită în a- 
tac, lucrul acesta materializîn- 
du-se într-o diferență mare, 
obținută rapid : 11—3 (min. 16). 
Principalii realizatori : Văduva 
7, Vasilache și Hornea cîte 6 
pentru C.S.U., respectiv Bara 5 
și Mal 4.

C.S.M. BORZEȘTI — PETRO
LUL TELEAJEN 21—16. Echi
librul neașteptat de forțe s-a 
făcut simțit încă din primele 
minute, fapt datorat în mare 
măsură apariției puțin blazate 
— după succesul din ziua pre
cedentă — a echipei din Bor- 
zești. In acest timp, ploieștenii 
s-au bătut cu multă ambiție 
pentru a obține cel puțin unul 
dintre cele două puncte aflate 
in joc. Antrenorul lor, I. Iliescu, 
a dispus marcarea om la om 
a principalului realizator din 
formația C.S.M. (Blaș), deter- 
minînd în acest fel o bruscă 
scădere a potențialului ofen
siv al echipei din Borzești, scă
dere care s-a asociat carențe
lor ofensive ale respectivei for
mații. Drept urmare, ploiește
nii au condus 
18), 8—5 (min.

cu 7—4 (min.
19), 9—7 (min.

Călin ANTONESCU

Cornel Penu nu mai are urmați • în așteptarea Sălii 
polivalenta * Mijlocașul de la Bayonne îți pune în 

cursă copiii

Am ajuns la Buzău, gîndin- 
du-ne că Oprea Vlase și Cornel 
Penu plecaseră de aici cu ani 
în urmă. Dar n-am găsit acum, 
la Buzău, un handbal pe mă
sura celor doi iluștri foști bu- 
zoieni. Acest sport nu a ridicat, 
așadar, după cum tradițiile o 
îndreptățeau, numele Buzăului 
la rangul de prezență divizio
nară A. Și, deși n-a dispărut 
cu totul, a lăsat altor sporturi

(Continuare in pag. 2-3)

această cinste. Tenisul de masă 
aduce de cîțiva ani buzoienilor 
multe medalii la campionatele 
naționale : 23 numai în 1975. 
Luptele libere au pătruns în 
Divizia A în 1973, au retrogra
dat în 1974, pentru a reveni, 
apoi, în A. Iar rugby-ul a reu
șit și el marele vis, pentru un 
an, în 1974. Și tot atunci, fot
baliștii de la Gloria s-au aflat 
la... doi pași de prima scenă.

sensibilă 
oscilație de valori, aceste
tentative, alternativ reușite și 
spulberate, de a sparge plafonul 
spre cei mai buni din țară, în 
acest abonament de călătorie 
tur-retur între Diviziile A și B

Radu TIMOFTE

(Continuare in pag. 2-3)



Concursul internațional de biatlon „Cupa Poiana14 Compionotclc republicane de patinaj viteză i
DEȘI A CIȘTIGAT AMBELE PROBE,

LOTUL ROMÂN MAI ARE
Toate victoriile, chiar și cele 

facile, au darul să bucure. Mul
țumirea este produsă de faptul 
că se încheie capitole de pre
gătire și se consfințesc prin 
rezultate progrese mal mari sau 
mai mici constatate la cei ob
servați. Sînt însă și succese, 
mai ales cele care dau impresia 
de facilitate, care ne-ar putea 
face să greșim în aprecierea 
valorică exactă a subiecților în 
cauză. Ne bucurăm pentru vic
toriile de la Poiana, obținute 
într-o confruntare internaționa
lă — „Cupa Poiana" — pentru 
că ele redau o încredere dorită 
biatloniștilor, pentru că mar
chează o curbă ascendentă a 
formei lor, pentru că pun punct 
căutărilor cu privire la mate
riale și la echilibrul dintre cele 
două componente ale biatlonu- 
lui. Succesul de la Poiana se 
cere, totuși, privit în amănunt. 
Iată de ce trebuie să spunem 
din capul locului că participa
rea internațională, deși bogată, 
nu s-a ridicat la cota valorică 
cea mai înaltă, cum ar fi fost 
de așteptat pentru un ultim 
test de pregătire preolimpică. 
în afara schiorilor sovietici, ex- 
celenți alergători de fond, cei
lalți participanți au avut o va
loare medie și nu au putut 
constitui termeni de compara
ție de prima mină pentru schiori 
care aspiră la medalii.

Aici apare un deziderat mai 
vechi în alegerea adversarilor, 
de care federația de specialita
te trebuie să țină seama la 
participările peste hotare, cit și 
la concursurile internaționale 
interne. în absența unor puncte 
de referință valorice exterioa
re, nu ne rămîne decît să-i 
comparăm pe schiorii noștri cu

ei înșiși. Referindu-ne, în an
samblu, la ambele probe, cre
dem că sub raportul alergării 
pe schiuri toți sportivii români 
marchează substanțiale progre
se față de ultimul concurs. Co
rect ar fi fost să prezentăm 
cifre rezultate din cronometraj, 
dar modificarea traseelor de la 
un concurs la altul ne împie
dică să avem criterii de refe
rință. Subiectiv vorbind, însă, 
vioiciunea alergării, lipsa obo
selii, ritmul impus de-a lungul 
întregului traseu și de toți con- 
curenții, ne obligă să spunem 
că biatloniștii aleargă într-ade- 
văr mai bine și mai repede ca 
în trecut. în special Gîrniță și 
Voicu demonstrează o formă 
sportivă comparabilă cu cea 
prealabilă campionatelor mon
diale de la Minsk (1974). Și 
ceilalți alergători români au 
progresat, indicînd sub acest 
aspect o omogenitate concreti
zată și prin succesul de la șta
fetă.

Avem însă oarecari îndoieli în 
legătură cu precizia tragerilor 
la țintă. De pildă, în proba in
dividuală (20 km), a C.M. de la 
Minsk, cei patru alergători ro
mâni au cumulat 20 de minute 
penalizare, la C.M. de la An- 
terselva (1975) au cumulat 16 
minute penalizare (situîndu-se 
pe locul 1 la trageri, cu cele 
mai puține penalizări), pentru 
ca sîmbătă primii patru români 
să cumuleze 22 de minute, ceea 
ce în rivalitatea olimpică ac
tuală ni se pare foarte mult, 
îndoielile noastre sînt întărite 
și de faptul că alți trăgători 
români, ca Duca și Mandroș 
(ultimul cîștigător la concursul 
anterior „Cupa A.S. Armata") 
au cumulat cite 16 și respectiv

PROBLEME
17 minute penalizare. Precizia 
în tragerile la țintă este însă 
un element asupra căruia se 
pot face corectări și finisări de 
ultim moment. Este posibil să 
existe și motive obiective pen
tru instabilitatea la tragere. 
Mai credem însă că o oarecare 
precipitare și relativ desele in
tervenții la reglări și arme sînt 
de natură să influențeze aceas
tă precizie. Concursul „Cupa 
Poiana" avea menirea să cris
talizeze și formula definitivă, 
să-i indice pe cei cinci (din 
șase) care vor concura la Inns
bruck. Răsturnările de situații 
intervenite în acest concurs ca, 
de pildă, faptul că cel mai bun 
român (din lotul olimpic) la 
„Cupa A.S.A." s-a clasat sîm
bătă ultimul, dintre cei șase, sau 
că sportivi din afara lotului 
(cum a fost acum o săptămînă 
Fontana, iar recent Dihoi și 
Veștea) s-au intercalat printre 
componenții lotului, fac sarcina 
selecționării extrem de dificilă.

DM TOATE SPORTURILE
POPICF EDIȚIA A lll-A A
IVHV-L „TROFEULUI RE
ȘIȚA* va avea loc în ziua de 24 ianua
rie. La întrecerile organizate de 
C.J.E.F.S. Caraș-Severin participa 
sportivi invitați precum și componenții 
loturilor naționale. • IN ZILELE de 
14—15 februarie se va desfășură în 
Suedia, la Norrkoping, turneul in
ternațional individual dotat cu „Cupa 
polară". La competiția scandinava 
vor fi prezenți trei popicari români 
(doi băieți și o fată). • PERIOADA 
DE TRANSFERĂRI, pentru toate ca
tegoriile de jucători, se încheie la 31 
ianuarie, cu o săptămînă înaintea 
reluării campionatului Diviziei A.
TEMIC incepind DE IERI și
lEINid pînă la sfîrșitul acestei
săptămîni, în sala de tenis a com
plexului ,,23 August” se desfășoară 
un nou concurs „indoor", dotat cu 
„Cupa 24 Ianuarie". Participă seniori 
și senioare, precum și o serie de 
componenți ai loturilor naționale de 
tineri jucători din Capitală și pro
vincie.
TIR PLOIEȘTI, în organizarea
1,1* clubului Petrolul, s-au dispu
tat întrecerile „Cupei de iarnă* 
(concurs inter-secții) la arme cu aer 
comprimat. Competiția a fost domi
nată de țintașii cluburilor Petrolul și 
Medicina Cluj-Napoca. Pe primele locu
ri s-au clasat : A. Mircea (Petrolul) 
— 376 p. — la pușcă seniori, C. Ti- 
linca (Medicina) — 365 p. — la 
pușcă juniori, Dorina Jidoiu (Medici

na) — 353 p. — la pușcă juniori și 
Gh. Ciocan (Petrolul) — 344 p. — 
la pistol juniori. (I. TÂNĂSESCU — 
coresp.)
VOLEI SALA SPORTURILOR din

Galați a găzduit timp de 
trei zile un turneu amical masculin 
organizat de Clubul sportiv universi
tar din localitate. La competiție au 
participat 6 echipe, care au jucat 
sistem turneu. Victoria a revenit 
echipei locale C.S.U., urmată de 
Universitatea Craiova și Constructo
rul Brăila (la egalitate de puncte), 
Slavia Nitra (Cehoslovacia), Politeh
nica Timișoara și C.S.M. Suceava. 
Foarte bine s-a comportat divizionara 
B Constructorul Brăila (T. SIRIOPOL — 
coresp. județean) • LA TG. MUREȘ 
s-a desfășurat un turneu masculin 
de juniori dotat cu „Cupa memorială 
prof. Ștefan Surdu". Trofeul a reve
nit formației C.S.U. Tg. Mureș (I. 
PÂUȘ — coresp. județean).

Incepind de astăzi — la sala 
Floreasca și la sediul 
C.N.E.F.S. — se pun în vîn- 
zare bilete de intrare la 
Campionatele internaționale 
de tenis de masă ale Româ
niei, care vor avea loc în zi
lele de 23, 24 și 25 ianuarie 
(intrarea generală — 5 Iei).

JUNIORII CONFIRMĂ
M. CIUC, 19 (prin- telefon). 

Campionatele republicane de 
patinaj viteză rezervate junio
rilor au continuat luni pe pista 
naturală din localitate. între
cerile au început la o tempe
ratură de —12 grade iar gheața, 
întreținută cu grijă în cursul 
nopții, a avut un coeficient mai 
mare de alunecare decît în reu
niunea anterioară. în consecin
ță, tinerii viteziști și-au putut 
valorifica potențialul fizic și 
tehnic. Sufragiile publicului 
le-au cucerit din nou Gh. Pîrv, 
L. Lazăr, C. Munteanu, L. Fokt, 
A. Varga, H. Strcifert, A. Bakos, 
Z. Adorian, Eva Szigeti, Mag
dalena Buzaș, Gabriela Cirică, 
Magda Szolosi, ca să cităm doar 
cîțiva dintre performeri, care 
au fost de forțe sensibil egale, 
furnizînd curse viu disputate 
și încheiate cu rezultate de na
tură să bucure pe toată lumea. 
Localnicele Eva Szigeti, Agnes 
Rus (antrenoare Maria Tașnadi) 
și dinamovistul brașovean L. 
Lazar (antrenor E. Ulrich) au 
ocupat primele locuri în clasa
mentele poliatlonului, devenind 
merituoși campioni absoluți. La 
ora cînd transmist, în clasa-Mihai BARĂ

Campionatclc municipale ale atlejilor juniori

A CĂZUT PRIMUL RECORD DE SALĂ!
Sîmbătă și duminică, în sala 

„23 August" din București s-au 
desfășurat campionatele munici
pale de atletism ale juniorilor de 
categoria I. De menționat că, ală
turi de cei aproape 200 de spor
tivi din cluburile bucureștene, la 
întreceri au luat parte și juniori 
din Ploiești, Ploponi și Pitești. 
Concursul a foct și un prilej pen
tru cîțiva dini ? atleții seniori 
fruntași din Capitală de a face o 
ultimă verificare — participînd în 
afara concursului — în vederea 
apropiatelor competiții „indoor" 
ce le sînt rezervate. Astfel, Bedros 
Bedrosian a sărit 15,93 m la tri- 
plusalt — cel mai bun rezultat al 
său de la încheierea junioratului 
— și 7,26 m la lungime, Ștefan Lă- 
zărescu a alergat 60 m în 6,6 iar 
Doina Spînu a sărit 6,11 m la lun
gime.

în disputele juniorilor au ieșit 
în evidență prin performanțele ob
ținute „hurdlerii" de Ia Școala 
sportivă de atletism, Gheorghe Du
mitrescu — învingător la 60 mg cu 
8,1 la 0,1 sec de recordul probei

— și Marcel Bogdan, clasat al 
doilea în 8,2, timp cu care a sta
bilit un nou record al juniorilor 
de categoria a II-a. Promițătoare 
evoluțiile lui Andrei Neciu (Viito
rul), care a ratat de puțin 2,00 m 
la înălțime și Sorin Tirichiță (Șc. 
sp. atletism) — junior de categoria 
a II-a — la aruncarea greutății.

Rezultate tehnice : BĂIEȚI : 
6o m : Dan Ionescu (Lie. 35) 6,8, 
lungime: H. Trușculescu (Viitorul) 
7,13 m, triplusalt: Trușculescu 
14,76 m, C. Antonescu (Șc. sp. Plo
iești) 14,ai m, greutate: S. Tiri
chiță 13,78 m, prăjină: L. Mînecan 
(CI. sp. școlar) 3,80 m ; FETE : 
60 m: Otilia Somănescu (Steaua) 
7,8, 60 mg: Alice Sandu (Șc. sp. 
atletism) 9,2, lungime: Vali lones- 
cu (CI. sp. școlar) 5,33 m, înălțime: 
Niculina Uie (Șc. sp. atletism) 1.66 
m. greutate: Petruța Mustață (Me
talul) 12,60 m.

Nicolae D. NICOLAE, coresp.

montul general al juniorilor 
mici conduce, după trei probe, 
A. Varga (Dinamo Brașov) cu 
151,583 p, netezindu-și drumul 
spre invidiatul titlu.

Iată învingătorii în ultimele 
probe : JUNIORI I — fete — 
1000 m — Eva Szigeti (S.C. 
M. Ciuc) 1:50,6 ; 3000 m — Mag
dalena Buzaș (S.C. M. Ciuc) 
6:19,2 ; băieți — 1500 m — Gh. 
Pîrv (Agronomia Cluj-Napoca) 
2:26,5 ; 5000 m — C. Munteanu 
(I.E.F.S. București) 9:01,3. JU
NIORI II — fete — 3000 m și 
1000 m — Agnes Rus (S.C. M. 
Ciuc) 5:59,1 și, respectiv, 1:51,0 ; 
băieți — 1500 m — A. Varga 
(Dinamo Brașov) 2:59,7.

CLASAMENTE GENERALE : 
juniori I — fete : 1. Eva Szi
geti 231,933 p, 2. Magdalena Bu
zaș 234,035 p, 3. Ana Molnar 
(Șc. sp. M. Ciuc) 240,949 p ; 
băieți : 1. L. Lazăr 200,726 p, 
2. L. Fokt 202,972 p (ambii de 
la Dinamo Brașov), 3. C. Mun- 
teanu 204,080 p ; juniori II — 
fete : 1. Agnes Rus 227,216 p, 2. 
Eva Molnar 229,766 p (ambele 
de la S.C. M. Ciuc), 3. Magda 
Szolosi (Dinamo Brașov) 234,166 
P.

Concomitent s-a desfășurat 
tradiționalul concurs republican 
al copiilor. S-au evidențiat 
Ibolya Szatmari (Mureșul Tg. 
Mureș), care a realizat un nou 
record republican la copii II în 
proba de 500 m cu 55,8, precum 
și Radu Neculicioiu (Dinamo 
Brașov), Laura Daradici (S.C. 
M. Ciuc) și Bela Varga (Șc. sp. 
M. Ciuc), învingători în diferite 
probe.

Miercuri începe, tot la M. 
Ciuc, campionatul republican de 
sprint al seniorilor.

Troian IOANIȚESCU
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BUZĂUL,
(Urmare din pag. I)

Sîmbătă și duminică, în sala „23 
August" se vor desfășura campio
natele municipale ale seniorilor.

D. Ionescu ciștigâ finala probei de 60 m Foto : N. DRAGOȘ

Lotul olimpic feminin de 
canotaj se află acum in 
vîrf de munte. Snagovul 
a rămas departe, încre

menit între săbiile îngheța
te ale stufului. Departe au 
rămas și amintirile regate
lor fierbinți din vară. Schiurile 
au luat locul schifurilor și alu
necarea continuă cu aceeași sîr- 
guință. Nimic nu pare schimbat. 
Echipajele se disting chiar și 
pe culoarele albe ale zăpezii. 
Vn „8+1“ întrece și aici un „4 
vîsle". E mai năvalnic, are for
ță și îl remarci nu după efecti
vul grupei, ci după impetuozi
tate și siguranță.

Dar ce e sigur pe apă ? Care 
este echipajul de pe acum „o- 
limpic" 7 Cine va alcătui schi
ful în stare să treacă — în a- 
vans cu o sutime de secundă — 
linia de sosire nevăzută a celu
lei electronice de la Montreal ? 
In jocul de șah poți face mi
lioane de combinații. In cano
taj, numai cîteva mii... O bar
că de 4 vîsle se poate desface 
in de două ori „2 vîsle". sau în 
4 simpluri. Din două echipaje (2 
rame) de forțe egale alcătuiești 
un „4 rame" redutabil sau, poa
te, lamentabil. Totul în funcție 
de competitori, vizavi de adver
sar, în raport direct cu tăria 
vintului, cu fibra si finețea băr
cii, cu poziția furcheților, cu 
dibăcia cîrmaciului, cu încă o 
mie de lucruri pe care antre
nori pricepuți și cu experiență 
le au în vedere.

Cunoscind toate aceste per

manente căutări, am adresat, 
totuși, antrenorului federal al 
F.R.C.Y. neschimbata între
bare :

— Ce e nou în canotaj ?
Victor Moceani și-a declan

șat mai întii pixul, apoi s-a 
concentrat asupra liniilor albas
tre care începeau a prinde for
me ciudate pe foaia de hîrtie. 
Am respectat „time-out“-ul ce-

însemnări

— Poate, Ioana, răspunde în- 
tr-un tîrziu prof. Moceani.

Ioana Tudoran a fost și a 
rămas strocul schifului 4+1 
vîsle. „A fost" în vremea. 1 cînd 
această barcă cucerea medalii 
la C.E. de la Griinau, Tata și 
Copenhaga. „A rămas" cînd 
schiful s-a descompletat, cînd 
anul trecut, la C.M. de la Not
tingham. s-a aflat pe ultima

de reporter

PATRU CAMPIOANE EUROPENE
ÎNTR-UN SCHIF OLIMPIC?...

rut, tacit. Cu ani în urmă, după 
o astfel de „pauză regulamenta
ră" știută și respectată de toți 
acești tăcuți și gravi oameni ai 
lacurilor, fostul canotor ne-a 
răspuns la întrebarea de mai 
sus : „Poate Tudor — Ceapura". 
Un an mai tîrziu, in Canada, 
un „2+1“ desprins dintr-un „4 
rame" fără istoric, avea să cu
cerească — pe lacul St. Cathe
rine — primul titlu de campion 
mondial al canotajului româ
nesc. Acum liniile lăsate de 
pix despart, poate, „ramele" de 
„vîsle", unind în taină echipaje 
nebănuite pentru această primă 
ediție olimpică feminină de ca
notaj.

poziție la sfîrșitul cursei din 
finală.

— Pe Lazăr o știți ? continuă 
antrenorul, tot migălind la for
mele ciudate de pe hîrtie.

Elisabeta Lazăr a fost și ea 
campioană europeană în această 
barcă de aur. Oricum, e vorba 
de vîsle. Deci, asta ar fi nou
tatea : în anul olimpic, cînd 
„ramele" sînt în formă (vezi 
proba de 2 f.c. cu medalii de 
aur și bronz la ultimele două 
ediții ale C.M.) să discuți des
pre 4+1 vîsle clasat, vara tre
cută, pe locul 6 în ierarhia 
mondială !

— A revenit în lot și Doina...

Așadar, o altă campioană eu
ropeană la 4+1 vîsle — Doina 
Bardaș ! Acum e ușor de intuit 
adevărata noutate : timișorean- 
ca Maria Micșa se pregătește și 
ea la munte. Un schif, cu alte 
cuvinte, format din patru cam
pioane europene, patru maestre 
emerite, patru campioane na
ționale la simplu. Iată, însă, că 
vine și confirmarea :

— Se spune că Micșa este în 
formă...

Acum e limpede. Cu un ast
fel de echipaj poți urca pe po
dium, chiar la Olimpiadă I Schi
ful are experiența marilor con
cursuri, a învățat pe pistele de 
apă de la Griinau (1968), Tata 
(1970), Copenhaga (1971) și Bran
denburg (1972) cum se cuceresc 
medaliile de aur la C.E. Atunci 
canotajul feminin să fi fost 
prezent in programul J.O. ! Dar, 
poate, nu e tîrziu nici astăzi, a- 
dică în vară, la Montreal... E 
rîndul antrenorului Victor Mo
ceani să intuiască entuziasmul 
— nu prea recomandabil in ca
notaj — al reporterului.

— Conștiincios se pregătește 
și Afrăsiloaia...

Este posibil, deci, ca Maria 
Micșa să meargă la simplu... In 
cazul acesta, Felicia Afrăsiloaia 
ar intra în schiful de 4+1 
vîsle. S-ar putea, insă, ca Doi
na...

In jocul de șah. poți face mi
lioane de combinații. In cano
taj, numai cîteva măi...

Vasile TOFAN

se află, poate, fața cea adevă
rată a sportului buzoian.

Curiozitatea reportericească 
ne-a îndemnat să descifrăm a- 
mănuntele acestui continuu 
du-te-vino presărat cu tristeți 
și bucurii. Mărturisit sau nu, 
sînt toate legate de lupta pen
tru promovare și de creștere a 
unor autentice valori. Dintre 
toate căile pe care buzoienii le 
urmează pentru a realiza stabi
lizarea lor sportivă la cote ri
dicate, nu vom stărui, de pildă, 
asupra patinoarului, Sălii poli
valente din Parcul tineretului, 
Stadionului municipal sau asu
pra celor 104 metri de tribună 
de la stadionul Crîng, cu ves
tiare, cu instalații de recupera
re, cu spații medicale. Aceste 
obiective sînt în lucru și vor 
rezolva, în viitor, o acută pro
blemă a bazei materiale. Vom 
încerca să reactivăm pe hîrtie 
imagini în centrul cărora se 
vor afla cîțiva dintre antreno
rii și profesorii de sport pe 
care i-am cunoscut.

Am întîlnit pe terenurile Clu
bului sportiv Gloria, ale Liceu
lui cu program și ale Școlii 
sportive mulți, foarte mulți, an
trenori tineri. Ei asigură fluxul 
permanent de noi sportivi din
tre tinerii și copiii care de-abia 
încep drumul performanței și 
clubul-fanion, Gloria. Mai toți 
au sub 40 de ani. Și dacă nu 
au o mare experiență, au în 
schimb o aprigă dorință de a- 
firmare. Pe unul dintre ei, Ma
rian Stanca, l-am găsit, cînd se 
îngîna ziua cu noaptea, înccr- 
cînd să ghicească, în întuneric, 
acele cronometrului din mina 
înghețată de ger. Ii antrenează 
pe rugbyștii Școlii sportive, din 
rîndul cărora 4 au și completat 
garnitura divizionarei B, Con
structorul. Susțineau primele 
norme de control — atletice — 
ale anului 1976.

— De ce așa de tîrziu ?
— Pentru că numai așa îi pot 

avea pe toți, odată, la antrena
ment. Unii invață, alții lucrea
ză și dacă la antrenamente nu 
sint Împreună, cum i-aș mai 
putea lega sufletește unul de 
altul ? In rugby nu se poate 
altfel...

Proaspătul absolvent al I.E.F.S. 
a susținut primele antrenamen
te în septembrie, anul trecut. 
Și totuși, elevii lui au înain
tea lor în clasament doar 3 
echipe, toate cu nume : Rapid 
București, Clubul Sportiv Șco
lar, C.F.R. Brașov...

— Băieții sînt... de vină. 
Iubesc rugby-ul și asta mă sti
mulează. Acum n-am trening
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ETURUL DIVIZIEI A 
NDBAL FEMININ

I în Sala 
I. primul 

feminin 
L Perfor- 
nșovean : 
la (cam- 

actuale
le, Voin- 
l și Con-

5 punc- 
nine nu 
lult timp 
nportarea 
npionatu- 
I bate la 
inică. ele 
I etapelor 
Irul unui 
Capitală.

După cum am fost anunțați, e- 
tapa I se va juca în Palatul 
Sporturilor, iar etapele 2, 3 și 
4 în Sala Floreasca. Așadar, 
activitate non-stop !

La încheierea primului tur al 
campionatului feminin, Divizia A. 
clasamentul arată astfel :

1. U. TIMIȘ. 11 10 0 1 208—128 20
2. V. Odorhei 11 7 2 2 158—151 16
3. U. București 11 7 0 4 175—140 14
4. I.E.F.S. 11 7 0 4 155—136 14
5. Progresul 11 6 1 4 129—130 13
6. Text. Buhuși 11 6 1 4 150—153 13
7. Confecția 11 3 4 4 165—167 10
8. Rapid Buc. 11 3 2 6 145—168 8
9. Constr. Titn. 11 3 2 6 131—161 8

10. Constr. B M 11 2 2 7 133—169 6
11. Rulm. Bv. 11 2 1 8 148—177 5
12. Mureșul 11 1 3 7 129—146 5
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permis să aibă o certitudine a 
victoriei decît în fluierul final. 
Principalii realizatori : Nico- 
lescu 8 și Schmidt 4 — Dinamo 
Brașov, respectiv Durau 6, An
ton si Bădău cîte 4.

STEAUA — „U“ CLUJ-NA- 
POCA 29—15. Elanul și ambi
ția studenților au contat doar 
în primele zece minute, cînd 
scorul s-a menținut egal. De 
aici înainte valoarea echipei 
Steaua (lipsită acum și de a- 
portul lui Stockl, care s-a acci
dentat) și-a spus totuși cuvîn
tul, în special în repriza se 
cundă, cînd campionii au donai' 
nat net. Principalii realizatori : 
Drăgăniță 10, Birtalan 6 și 
Kicsid 5 — Steaua, respectiv 
Jurcă 6.

H.C. MINAUR BAIA MARE 
—POLITEHNICA TIMIȘOARA 
18—14. Joc extrem de echi
librat. din păcate, însă, punc
tat și de numeroase acte de 
indisciplină, mai ales în prima 
repriză. După pauză băimărenii 
au condus tot timpul la două 
sau trei puncte diferență, obti- 
nînd o victorie pe deplin me
ritată.
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aproape 200 de gimnaști și gim
naste, grad ridicat de dificultate 
a exercițiilor.

Tandemul inimoșilor antrenori 
de lupte Gheorghe Gogu (greco- 
romane) și Ștefan Isfaehe (li
bere) a devenit proverbial în 
oraș. Ni s-a spus despre ei că 
.... ar fi în stare să stea în sala 
de Ia Liceul de chimie (locul 
antrenamentelor — n.n.) și de 
scara pină dimineața, nu numai 
de dimineața pînă seara". Bine
înțeles, erau acolo. Lucrau cu 
vreo două duzini de tineri.

— Sînt toți ai noștri, buzoieni 
get-beget, pînă în 24 de ani — 
leagă vorba Ștefan Isfaehe. Am 
căzut din A în anul 1973, pen
tru că n-am avut „spatele" asi
gurat cu rezerve de valoare, 
care să vină din urmă. Am re
zolvat, însă, problema : sînt a- 
cum 235 de legitimați Ia sportul 
luptelor și cred că nu vom scă
pa ocazia nici la greco-romane, 
pentru Divizia A. Luptăm în 
calificări...

Doi tineri, D. Stănescu și V. 
Brînză, campioni republicani de 
juniori din 1975 (li se adaugă 
un al treilea, R. Emanoil) au 
terminat mai repede antrena
mentul. Pleacă a doua zi, în 
zori, în Polonia, la un turneu 
internațional. De altfel, mulți 
tineri din Buzău reprezintă 
astăzi țara în întîlniri sportive 
peste hotare. Dintre aceștia, 
jucătorul de tenis de masă 
Cristinel Romanescu rămîne, 
poate, cel mai bun exemplu.

Ne-am oprit astăzi asupra a- 
celor antrenori, atit de tineri, 
cărora Buzăul le-a încredințat 
soarta sportului de aici. Ne-am 
oprit asupra lor pentru că prin 
munca lor anonimă, piramida 
sportului buzoian încearcă să 
se ridice, spre înălțimi deloc 
visate cu ani în urmă.

NOSPORI 1M0IF1117A
176, CEA Tragerea excepțională Loto 
șE LOTO de astăzi are loc la București 
I în sala Clubului Finante-Bănci

din str. Doamnei nr. 2 cu în- 
mere din cepere de la ora 17,45. In con- 
ase. tinuare va rula un film artis-

smt de tic. Intrare liberă.

:RH PRONOEXPRES DIN 14 IANUARIE 1976

: 1 variantă 25% a 35.828 lei și 2 variante 10% 
15 a 6.231 lei ; cat. 4 : 51,85 a 1.244 lei : cat. 5: 
.724,95 a 40 lei;
A I : 257.657 lei.
cat. A: 1 variantă 10% — Autoturism Dacia 
O lei; cat. C: 41,30 a 1.744 lei ; cat. D: 2.060,50 a 
1 lei ; cat. F : 2570,05 a 40 lei.
A A : 612.740 lei.
1300 de categoria A, jucat 10% a fost obținut de 
icurești.
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Divizionarele A

in preajma noului sezon

POLITEHNICA IAȘI RĂMÎNE ADEPTA UNUI JOC
| DE CONTINUĂ MIȘCARE

,.Cele cinci zile de odihnă I activă petrecute Ia Sinaia — 
ne spunea tovarășul Constan
tin Herman, vicepreședintele I clubului Politehnica Iași — au 
însemnat, de fapt, pentru ju
cătorii noștri o scurtă perioa- 

Idă de reaclimatizare, de trece
re de Ia vacanța propriu-zisă la 
eforturile susținute".

Studenții ieșeni au sosit de 
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Fotbaliștii de la Politehnica Iași angajați intr-o alergare de lungă distantă pe aleile parcului sta
țiunii Breaza. în fruntea plutonului, Ciobanu, R. Mureșan, Romilă și Simionaș

Foto : Dragoș NEAGU
la 10 ianuarie la Sinaia pen
tru a intra mai curînd în at
mosfera montană. Au făcut-o 
cu cinci zile mai devreme fată 
de data preconizată pentru re
luarea antrenamentelor, cu in
tenția de a pregăti, pe cit po
sibil, organismul în vederea 
„marilor bătălii". Cei 19 ju
cători din lot — adică : Stan, 
Costaș, Baumgartner, Sofian, R. 
Mureșan. Dinu, Anton. Un- 
chiaș, Ciobanu, Gh. Manea, 
Ciocîrlan, Romilă II, Simionaș, 
Simionov, Banu, D. lonescu 
Nemteanu, Costea și Stratulat 
— au profitat din plin de me
diul înconjurător, fie practi- 
cînd schiul de agrement, sport 
care întărește articulațiile mem
brelor inferioare, fie efectuînd 
excursii la Cota 1400 sau la 
Vîrful cu Dor. atit de folosi
toare reglării sistemului respi
rator, fie parcurgînd zilnic cî- 
teva lungimi de bazin în pisci
na hotelului Montan, unde lup
ta cu valurile înseamnă pe lin
gă sănătate, și fortificarea sis
temului muscular.

De la 15 ianuarie, lotul ieșe
nilor s-a mutat la Breaza, sta
țiune situată la 400 m altitu
dine, cotă optimă condițiilor de 
nregătire, așa c>m afirma an
trenorul principal Ilie Oană. 
Din documentele de planifica
re, prezentate de prof. Leonida 
Antohi, antrenorul secund al 
formației ieșene, am reținut 
faptul că programul de pregă
tire, pînă la data jocului ofi
cial din „Cupa României", cu 
Rapid, cuprinde patru etape 
principale. De la 15—18 ianua
rie, în microetapa I s-a insis
tat asupra dezvoltării rezisten
tei generale și a readaDtării 
organismului la eforturi susți
nute. în această scurtă perioa
dă de numai patru zile, aler
gările prelungite pe teren va
riat și crosurile au reprezentat 
factorii de bază ai ședințelor

! „VU1IUUII" VOR SĂ AIBĂ UN ZBOR TRAINIC...
La Lugoj, orașul luptelor și al 

gimnasticii, sportul cel mai discutat 
este tot fotbalul. Lugojenii poarta cu 
ei, din vara, tristețea căderii forma
ției lor din divizia secundă, dar în 
același timp și-au regăsit iarăși spe
ranțele. Vulturii Textila, echipa cla
sată la ora actuală pe locul trei în 
seria a Vlll-a a Diviziei C, are un 
handicap de trei puncte față de li
der, Aurul Brad, ceea ce nu i se pa
re nici prea mult, nici prea puțin. 
Nimeni nu discută, însă, prea mult 
despre ce va fi în primăvară, lăsîn- 
du-se faptele să vorbească înaintea 
oricăror calcule. Și această mică 
echipă trebuie privită neapărat din
colo de clasament. Pentru că formația 
lugojeană oferă un exemplu de luci
ditate.

La conducerea tehnică a echipei 
lugojene a venit la începutul sezonu
lui trecut profesorul de educație fi
zică Petre Speriosu și primul său 
gînd a fost să curețe lotul de „ceea 
ce contravenea eticii și împiedica 
performanța”. Fostul fundaș timișo
rean, sprijinit de forurile locale, a 
scos din lot jucători cu nume (prin- 
re care și cunoscutul Ene Daniel) 
care nu duceau viață sportivă, pre
ferind munca grea, dar sigură, cu 
elemente tinere, atașate de orașul de

de instruire. .Pe aleile parcu
lui orașului Breaza, acolo un
de se află și stadionul. s-a 
alergat în medie, pînă acum 
între 8—10 000 m zilnic. în 
etapa a Il-a (18—31.1), accen
tul se pune pe calitățile fizice 
de bază. Se va lucra în special 
pentru dezvoltarea forței și re
zistenței. Antrenamentele vor 
alterna zilnic, unul în aer li

ber, altul în sala U.C.E.C.O.M. 
de la Breaza, unde exercițiile 
la aparate, cu mingi medici
nale și haltere, intercalate cu 
circuite de mare complexitate, 
îi vor solicita la maximum pe 
jucători. De Ia 1 la 8 februa
rie, în etapa a IlI-a, Politehni
ca Iași va efectua un turneu 
în mai multe localități din 
Moldova (la Suceava, Gura 
Humorului și Cîmpulung Mol
dovenesc), unde va susține 
jocuri cu formații locale, în 
dorința verificării potențialului 
fizic, pentru reomogenizare, a- 
profundarea ideii de joc, ca și 
a perfecționării rezistenței în 
regim de viteză. Ultima etapă, 
a IV-a, se va desfășura la Iași, 
unde vor continua meciurile a- 
micale, de data aceasta cu 
adversari mai puternici, prin
tre care și o dublă confruntare 
cu S.C. Bacău (15 și 22 fe
bruarie). Accentul va fi pus 
tot pe omogenizare, dar și pe 
stabilirea și consolidarea for
mației de bază.

Fiind bine știut ' faptul că 
Politehnica Iași a fost una din
tre formațiile care și-a atras 
frumoase aprecieri, atit pentru 
locul 3 în clasament ocupat la 
sfîrșitul turului dar, mai ales, 
pentru predilecția prestării u- 
nui joc in viteză, de mare tra
valiu, l-am întrebat pe antre
norul Ilie Oană ce crede des
pre resursele fizice ale jucă
torilor săi în sezonul de pri
măvară. Iată răspunsul său : 
„Testele efectuate de medicul 
echipei, Ion Apostol, la reve
nirea jucătorilor din vacanță, 
ne-au arătat indici fiziologici 
care atestă mari posibilități în 
privința îmbunătățirii capacită
ții de efort. Avem un lot tînăr, 
cu o medie de vîrstă de numai 
22 de ani și 4 luni, alcătuit din 
jucători cu o constituție bună 
și într-o perfectă stare de să
nătate, care pot suporta efor-

pe Timiș. Și în echipa „Vulturilor" 
au început să se remarce un Imireanu 
și un Bărbulescu, jucători despre care 
Petre Speriosu crede că se va vorbi 
foarte frumos într-un viitor nu prea 
îndepărtat.

Vulturii Textila Lugoj, ,,11“-le cu 
cea mai bună apărare din serie (nu
mai cinci goluri primite) a pornit pe 
drumul greu al promovării cu o echi
pă plină de ambiții. A pornit cu fi
reasca speranță a succesului, dar ho- 
tărîtă în primul rînd să apere mo
rala soortivă prin intransigență și 
pasiune pură pentru fotbal. Ceea ce 
reprezintă, de fapt, o primă și mare 
izbîndă, ale cărei implicații pozitive 
se vor răsfrînge, fără îndoială, în
tr-un viitor trainic. (M.M.I.) 

turi de mare intensitate și du
rată. Tocmai de aceea obiecti
vul nostru principal pentru re
turul campionatului rămine, in 
continuare, practicarea unui 
fotbal de mare angajament co
lectiv, cu mărirea vitezei de 
joc in fazele de finalizare. Toți 
jucătorii, fără excepție, se 
pregătesc cu toată seriozitatea, 
sînt receptivi la efort, ceea ce 
ne dă speranța intr-o compor
tare superioară pe întreg par
cursul campionatului. De altfel, 
nu numai noi. antrenorii, dar 

mai ales, ei, jucătorii, și-au ex
primat dorința abordării retu
rului cu multă răspundere, în 
așa fel incit să nu coborîm sub 
poziția a treia în clasament. 
Acest succes ne-ar bucura foar
te mult și ar veni să răsplă
tească excelentele condiții ca
re ni s-au creat".

Gheorghe NERTEA

CÎND PROBLEMELE COPIILOR SI JUNIORILOR
SiNT DISCUTATE CU SERIOZITATE...

Cileva sublinieri după 
— pe 1976 — a activității
Duminică dimineața, sala de 

festivități a Clubului Ministe
rului de Finanțe, din strada 
Doamnei, a găzduit — ca la 
fiecare început de an — ședința 
de deschidere a activității, pe 
1976, a Centrului de copii și 
juniori Progresul București. 
Foarte puțini din cei 160 de... 
viitori jucători divizionari — 
pentru că nu există măcar un 
singur copil din acest centru 
care să nu-și fi propus ca o- 
biectiv promovarea, treaptă cu 
treaptă, a eșaloanelor fotbalu
lui nostru pînă Ia cel de per
formanță — au absentat de la 
această primă acțiune a pepini
erei din str. Dr. Staicovici. în 
prima parte a ședinței, loan 
Kluge, antrenorul coordonator 
al centrului, a trecut în revistă 
realizările obținute în 1975, e- 
șecurile înregistrate, greutățile 
care mai există și care frînează 
desfășurarea unei activități și 
mai bune. S-a vorbit frumos 
despre frecventa ridicată a co
piilor și juniorilor la antrena
mente, despre cîștigarea unor 
campionate municipale la gru
pele mici, despre promovarea 
a nu mai puțin de șapte jucă
tori în Divizia B (Dragomir, 
Parașcan, Neamțu, Paraschiv, 
Turbatu, Fl. Mihai, Iordăches- 
cu), dar s-a exprimat și regre
tul că echipele participante în 
campionatul republican nu au 
realizat ce și-au propus (în 
campionatul 1974—1975 : locul 
3 în grupa turneului final ; în 
campionatul actual : locul 3 la 
încheierea turului, în seria a 
IlI-a, după Dinamo și Steaua), 
că terenurile pe care au loc 
antrenamentele, îndeosebi cele 
cu zgură, mai necesită amena
jări. S-a subliniat. însă, cu con
vingere, că principalul obiectiv 
al centrului rămîne — cum este 
și normal — creșterea unor ju
cători de certă valoare pentru 
eșaloanele superioare. K. Băloi, 
A. Badea. M. Soare. C. Gîrjoa- 
bă. C. Păun, L. Năstase, M. 
Chîvu, M. Stoica, M. Datcu, C. 
Rusu, Gh. Strîmbeanu sînt, la 
ora actuală, doar... speranțe ale 
fotbalului nostru.

Cîțiva dintre părinții care au 
luat apoi cuvîntul (I. Abibula, 
N. Oprea, N. Dinu) ău ținut să 
evidențieze, la rîndul lor, stră-

ACTUALITĂȚI
© SFARTAKUS BEKESCSABA (echi

pă de Divizia A, din Ungaria) VA 
JUCA IN CAPITALA. Divizionara B 
Voința București a invitat pe diviziona
ra A Spartcikus Bekescsaba (Unga
ria) pentru un turneu de 2 jocuri pe 
care urmează să le dispute la jumăta
tea lunii februarie. Primul joc al 
echipei maghiare va avea loc în ziua 
de 12 februarie, pe stadionul Voința, 
în compania formației cu același 
nume. La 15 februarie, Spartakus va 
întilni pe Rapid, pe stadionul din 
Giuleștî.

O F.C. PETROLUL PLOIEȘTI și-a 
mutat sediul pregătirilor în stațiunea 
Bușteni. Aici, sub conducerea antre
norului Valentin Stănescu, secundat de 
Gh. Dumitrescu, ploieștenii parcurg 
etapa acumulărilor fizice, în program 
figurînd și cîteva meciuri de verificare.

O F.C. GLORIA BUZĂU SE PRE
GĂTEȘTE FĂRĂ... PIRCĂLAB. Ieri 
dimineață, divizonara B F.C. Gloria 
Buzău a plecat, pentru un stagiu de 
pregătire de 14 zile, în stațiunea Mon- 
teoru. In lot, o singură noutate — 
un jucător care a activat pînă acum 
la Petrolul Berea, în Divizia C, Petre 
Gheorghe, și care s-a reîntors la 
echipa buzoiană. Dar F.C. Gloria a 
plecat la drum fără Ion Pîrcâlab, 
care a înștiințat clubul buzoian că 
dorește să-și desfășoare activitatea 
la altă echipă. In aceste împreju
rări, conducerea clubului a încredin
țat sarcina conducerii tehnice a echi
pei fostului jucător Alexandru Pali.

© DIVIZIONARELE B GĂLĂȚENE 
LA LUCRU. Săptămîna care a trecut 
a adus la startul pregătirilor și pe 
cele două divizionare B din orașul de 
pe Dunăre. Liderul seriei I, 
F.C.M. Galați, ale cărei antrena
mente, la ora actuală, sînt conduse 
de Guță Tă.nase, deoarece antrenorul 
Gheorghe Nuțescu este bolnav, nu 
intenționează să se deplaseze în vreo 
stațiune. In perioada de omogenizare 
au fost perfectate nu mai puțin de 
12 jocuri amicale, acasă și în de
plasare. între ele figurează meciuri 
cu F.C. Constanța, Dinamo București, 
Sport Club Bacău etc. La C.S.U., an
trenorul I. Zaharia are în plan și un 
stagiu de pregătire în perioada 9—21 
februarie, la Predeal. Sînt prevăzute 
întîlniri de verificare cu Steagul roșu 
Brașov, Metrom, Prahova Ploiești și 
cu alte divizionare. (T. SIRIOPOL — 
coresp. țud.)

® MINERUL MOLDOVA NOUĂ, 
una dintre echipele fruntașe ale se
riei a lll-a din Divizia B, și-a reluat 
pregătirile la 10 ianuarie, după un ri
guros control medical. în prezent, 
elevii antrenorului M. Străinescu se 
află la Băile Felix, pentru o pregă
tire în comun, de circa două săptă- 
mîni. Pînă la 15 ianuarie, nu se pre
zentase la lot jucătorul Gutuie. De 
asemenea, nu ia parte la pregătiri 
Gabor, care, în tur, în meciul cu 
Unirea Tomnatic, a suferit o fractură. 
A fost promovat în lotul primei echi
pe juniorul Balea. (P. ȘUMANDAN — 
coresp.).

ședința de deschidere 
centrului Progresul București
daniile depuse de antrenorii 
centrului pentru desfășurarea 
unei instruiri corespunzătoare a 
copiilor lor, pentru ca procesul 
educativ să nu aibă fisuri, pre
cum și grija cu adevărat părin
tească manifestată fată de co
pii nu numai de antrenorii mai 
vîrstnici, ci și de cei tineri (A. 
Rusu, Gh. Cristoloveanu). încă 
o dată — ca și în precedentele 
întîlniri de acest fel — antre
nori și părinți au considerat de 
maximă însemnătate materiali
zarea în condiții optime a rela
ției CENTRU — FAMILIE — 
ȘCOALA. Fără o bună colabo
rare a acestor trei factori, fără 
acordarea unei atenții corespun
zătoare fiecăruia, este dificil de 
realizat obiectivul propus, adică 
formarea acelor valori de care 
fotbalul nostru duce lipsă, de 
care are nevoie pentru a abor
da cu șanse de izbîndă grelele 
confruntări internaționale. Ac
centuăm asupra acestui fapt cu 
speranța că exemplul Centru
lui de copii și juniori Progre
sul — cotat ca una dintre cele 
mai productive pepiniere din 
fotbalul nostru — va fi preluat 
și de celelalte unități cu pro
fil asemănător, pentru ca acti
vitatea lor să poată ieși din 
impasul în care se află, pentru 
ca rezultatele acestora să fie 
pe măsura investițiilor făcute, 
pe măsura necesității. Urmă
rind modul în care au fost puse 
în discuție toate problemele, 
ne-am convins încă o dată de 
SERIOZITATEA cu care cen
trul Progresul își privește ac
tivitatea de zi cu zi.

în finalul ședinței — în fond 
un fructuos dialog între centru 
și părinții copiilor — a luat cu
vîntul și Adrian Constantmes- 
cu, fostul fundaș al Progresu
lui. acum un economist stima» 
la locul său de muncă. Adrian 
Constantinescu, care timp de 16 
ani a apărat numai culorile 
clubului Progresul, le-a vorbit 
copiilor și juniorilor din centru 
despre obligația — nu tocmai 
ușoară — pe care o au. aceea 
de a împleti armonios pregăti
rea pur fotbalistică cu cea șco
lară, pentru a deveni oameni 
cit mai utili societății noastre.

Laurențiu DUMITRESCU



în semifinalele de la Atlanta

TOTI FA VORITII SINT EUROPENI!
NEW YORK, 19 (Agerpres). 

Finala turneului internațional de 
tenis de la Atlanta (Georgia), 
concurs contind pentru Circuitul 
W.C.T., se va disputa între ju
cătorul român Ilie Năstase și 
americanul Jeff Borowiak.

In semifinale, Ilie Năstase 
l-a întrecut cu 7—5, 6—3 pe
australianul John Alexander, 
iar Jeff Borowiak a dispus cu 
6—2, 4—6. 6—1 de tenismanul 
sovietic Aleksandr Metreveli.

Corespondenfă din Bratislava

ROSEMARIE ACKERMANN $1 WIAOYSI AW
KO/AKIEWICZ CEI MAI BUNI SĂRITORI DIN 1975

Dorina Cătineanu pe locul 7
Cea de-a 4-a ediție a anche

tei internaționale organizată 
de ziarul „Sport" din Bratis
lava (și urmată anual de un 
miting atletic tradițional) a 
desemnat drept cei mai buni 
atleți-săritori din Europa, in 
anul 1975, pe Rosemarie Ac
kermann (R.D. Germană) și pe 
Wladyslaw Kozakiewicz (Polo
nia), care au întrunit cele mai 
mari punctaje. La anchetă au 
participat 220 de membri ai 
federațiilor internațională și eu
ropeană de atletism, ai federa
țiilor naționale de pe conti
nent, antrenori, foști atleți de 
vază, ziariști, statisticieni și 
comentatori de radio și televi
ziune, din 27 de țări europene.

PE SCURT
ATLETISM q Ziua a doua a 

concursului de • sală de la Los 
Angeles : greutate — Geoff Ca
pes (Anglia) 20,98 m ; 880 y —Rick 
Wohlhuter 1:49,2 ; o milă (f) — 
Francie Larrieu (S.U.A.) 4:37,2 ;
lungime (f) — Martha Watson
6,52 m. Concursul internațional 
de cros desfășurat la Meitingen 
(Bavaria) a revenit belgianului 
Emile Puttemans, cronometrat pe 
distanța de 12 km cu timpul de 
41:49, urmat de vest-germanul 
Warnke — 42:21. Cursa feminină 
a revenit Barbarei Will (R.F.G.), 
3 km în 14:08,6. « La Budapesta 
atletul maghiar Gresa a realizat 
în proba de 60 m — 6,40.

AUTO G Din cele 152 de echi
paje care au luat startul în raliul 
Monte Carlo, 140 au terminat cu 
bine parcursul de concentrare. 
Raliul continuă cu etapa a doua, 
care cuprinde două probe specia
le la San Remo și Molini di Triora.

Clasamentul feminin este do
minat de săritoarele în înălți
me, care ocupă 3 din primele 
4 locuri : 1. Rosemarie Acker
mann (R.D. Germană, înălți
me), 2. Lidia Alfeeva (U.R.S.S., 
lungime), 3. Ulrike Meyfarth 
(R.F. Germania, înălțime), 4. 
Sara Simeoni (Italia, înălțime), 
5. Ildiko Szabo (Ungaria, lun
gime), 6. Isabella_Lusti (Elve
ția, lungime), 7. 
sieanu (România, 
Christa Striezel 
nia. lungime). 9. 
(R.D. Germană, 
Alia Fedorciuk (U.R.S.S., 
gime), 11. Virginia Ioan (Româ
nia, înălțime), 12. Nadejda 
Oskolok (U.R.S.S., înălțime).

Wladyslaw Kozakiewicz (Po
lonia) își datorează trofeul per
formanței de 5,60 m la săritu
ra cu prăjina, cu care deține 
recordul continentului, 
tinuare i 2. Nenad 
(Iugoslavia, lungime), 
tor Saneev (U.R.S.S., 
salt), 4. Grzegorz Cybulski (Po
lonia, lungime), 5. Paul Poa- 
niewa (Franța, înălțime), 6. 
Aleksandr Grigoriev (U.R.S.S., 
înălțime), 7. Wojciech Bu- 
ciarski (Polonia, prăjină), 8. 
Antti Kalliomăki (Finlanda, 
prăjină), 9. Rolf Beilschmidt 
(R.D. Germană, înălțime), 10. 
Vladimir Maly (Cehoslovacia, 
înălțime).

Dorina Căti- 
lungime), 8. 

(R.F. Germa- 
Angela Voigt 

lungime), 10. 
Iun-

In. con-
Stekici

3. Vik- 
triplu-

LIUBOMIR ZEMAN

CICLISM • In turul Venezue- 
lei, etapa a șaptea (Vigia — To
var) a revenit lui Ramon Noriega 
(Venezuela), care a parcurs 64 
km în lh 29:49. In clasamentul 
general continuă să conducă Fer
nando Fontes (Venezuela). • 
Eddy Merckx și-a confirmat par
ticiparea la „cursa ceior două 
mări" (Tireniană și Adriatic^), 
care va avea loc intre 11 și 16 
martie.

La Viena, în
____  _____ optimile de fi

nală* ale Cupei campionilor euro
peni (feminin) ; Union Admira — 
Eintracht Minden (R.F.G.) 14—9
(7—5). In primul joc, echipa 
vest-germană cîștigase cu scorul 
de 15—10.

ȘAH A După trei runde, în 
turneul de la Wijk aan Zee (O- 
landa) conduce Liubojevici (Iugo
slavia) cu 3 p, urmat de compa
triotul său Kurajița și Browne 
(S.U.A.) cu cîte 2 p. In runda a 
3-a Liubojevici — Andersson și 
Smejkal — Ree 1—0.

TENIS a în cea de a doua se
mifinală a turneului de la India
napolis (Circuitul W.C.T.) : Ar
thur Ashe — Ray Ruffels 6—1, 
6—2. în finală, Arthur Ashe îl va 
întîlni pe Vitas Gerulaitis. • La 
Auckland, în Cupa Davis (semi
finalele zonei asiatice), după două 
zile : Noua Zeelandă — India 
2—1. La dublu, Onny Parun, Bri
an Fairlie — Vijay și Anand Am- 
ritraj 6—1, 6—1, 15—13. • în fi
nala campionatelor £.cr_JÎ 
la Copenhaga ;
(Danemarca) — 
Caujolle (Franța) 6—4, 
simplu femei : Linda

HANDBAL « 
meci retur pentru

Scandinaviei, 
Lars Elvstroem 
Jeam-Frangois 

6—4. La 
Mottram 

(Anglia) — Annette Coe (Anglia) 
6—1, 7—6. • La Budapesta, în
campionatul european pe echipe, 
selecționata Ungariei a întrecut 
cu 2—1 formația Suediei. Taroczy 
— Andersson 4—6, 6—1, 6—3 ; Ba- 
rany — Bengtsson 7—6, 4—6, 6—7 ; 
Taroczy, Szoke — Bengtsson, 
Norberg 6—0, 6—4. Alte rezultate 
înregistrate în cadrul aceleiași 
competiții : Polonia — Austria 
3—0 ; Belgia — Bulgaria 3—0 ; 
Elveția — Norvegia 3—0 ; Dane
marca — Finlanda 2—1 ; Franța — 
Iugoslavia 2—1 (Franulovici — 
Jauffret 4—6, 7—5, 6—4 ; Domin
guez — Pilici 6—2. 4—6, 6—4 ; Pro- 
isy, Dominguez — Pilici, Franu
lovici 2—6, 7—6, 6—3).

VOLEi © Rezultate din ultima zi 
a grupelor preliminare din ca
drul turneului preolimpic femi
nin de volei : Bulgaria — Elve
ția 3—0 ; S.U.A. — R. F. Germa
nia 3—0 ; R. D. Germană — Po
lonia 3—1 ; Olanda — Italia 3—1. 
în turneul final, care va desem
na echipa calificată pentru Jocu
rile Olimpice de la Montreal, vor 
juca Bulgaria, S.U.A., R. D. Ger
mană și Polonia.

Azi ne vom ocupa de aspi
ranții la un loc pe podiumul 
olimpic la lupte greco-romane. 
la categoriile mari, la care 
participă cu șanse apreciabile și 
sportivii români : 82 kg, 100 kg 
și + 100 kg.

Campionul mondial al cate
goriei 82 kg este sovieticul A- 
natoli Nazarenko. In vîrstă de 
28 de ani. dinamovistul din 
Alma Ata deține trei titluri 
mondiale (1970, 1974 și 
o medalie de argint 
de Ia Miinchen. Rapid 
tehnician. Nazarenko a 
totuși, la Minsk, că nu 
vincibil. Cel care a fost foar
te aproape de a-1 întrece este 
campionul român Ion Enache. 
El a realizat acțiuni frumoase 
și a condus pînă la jumătatea 
timpului regulamentar de luptă 
cu un scor elocvent : 7—1. O 
greșeală tactică l-a costat însă 
pe reprezentantul nostru titlul 
suprem. Dar Enache a demon
strat tuturor specialiștilor că 
poate fi unul dintre principalii 
favoriți la titlul olimpic. De 
altfel, după șase ture. în care 
i-a întîlnit pe cîtiva dintre 
fruntașii categoriei (Ostrowski 
— Polonia, Ivanov — Bulgaria, 
clasați pe locurile 3 și. respec
tiv, 5). campionul român 
avea nici un punct de penali
zare ! Printre ceilalți candidați 
la locurile fruntașe mai trebuie

amintiți campionul olimpic 
Csaba Hegediis (Ungaria) — 
28 de ani, clasat pe locul 4 ia 
C.M. din 1975 și polonezul A-

1975) și 
la J.O.
și bun 

dovedit, 
este in-

nu

In concursul atletic pe teren 
acoperit de la Berlin, Ildiko 
Szabo (Ungaria) a cîștigat sări
tura în lungime cu 6,62 m. Alte 
rezultate : 50 m — Renate
Stecher (R.D.G.) 6.32 ; înălțime 
(m) — Beilschmidt (R.D.G.) 2,23 
m. Celelalte probe aii revenit 
gazdelor : masculin : 50 m plat 
— Ray 5,75 ; triplusalt — Dreh- 
mel 16,42 m ; 3000 m — Justus 
8:04,4 ; aruncarea greutății — 
Rothenburg 20,76 m : feminin : 
50 m — Ehrhardt 6,90 : 800 m

REUNIUNEA COMITETULUI EXECUTIV
AL A.I.B.A.

La 22 ianuarie, la Niamey, 
in Republica Niger, vor înce
pe lucrările -Comitetului exe
cutiv al ' 
uniunii, 
se vor 
privind 
turneului olimpic de la Mont
real. Pe ordinea de zi figurea
ză 20 de teme, printre care : 
stabilirea arbitrilor care vor o-

A.I.B.A. In cadrul re- 
care va dura 4 zile, 

lua importante măsuri 
în special organizarea

ficia la J.O. de la Montreal ; 
alcătuirea juriului turneului 
olimpic ; discuții preliminare 
în vederea organizării primului 
campionat mondial de box pen
tru tineret.

BASCHET3ALISTII DE LA

STEAUA IN POLONIA
VARȘOVIA, 19 (Agerpres). 

Turneul de baschet desfășurat 
la Lublin (Polonia), s-a înche
iat cu victoria formației Slask 
Wroclaw. Pe locurile următoa
re, cu cîte o victorie, s-au cla
sat echipele Steaua București, 
Lublinianka și Start. Coșgeterul 
competiției : Gheorghe Oczelak 
cu 66 de puncte. Ultimele re
zultate : Slask — Steaua 75 — 
71 (50—40) ; Start — Lublinian
ka 68—64 (38—38).

II VOM 
INTILNI
LA 
MONTREAL

dam Ostrowski (31 de ani), ad
versar foarte puternic și inco
mod prin stilul său de luptă.

Categoria 100 kg are un cam
pion mondial neașteptat : Ka
men Lozanov (Bulgaria), care 
fusese învins în turul 3 de 
Nicolae Martinescu. In vîrstă 
de 26 de ani. campionul bulgar 
rămîne unul dintre candidații 
la locurile fruntașe, dar mai 
puțin Ia medalia de aur. Pen
tru primul loi 
kolai 
vîrstă de 27 
bun tehnician 
tură atletică, 
precizie procedee 
aduc victoria 
asemenea, nu trebuie minimali
zate șansele Iui Fred Albrecht 
(R.D.G.), clasat pe locul se
cund la C.M. 1975. In vîrstă de 
29 de ani, foarte înalt pentru

concurează Ni-
Balboșin (U.R.S.S.) : în 

foarte 
sta- 

cu 
care 

De

de 
Și 

el

ani, 
cu o 
execută 

tehnice 
prin tuș.

această categorie, Albrecht este 
un specialist al procedeelor de 
contraatac. Mai trebuie reținut 
numele polonezului Amdrzej 
Skrzydlewski (locul 3 la C.M.i. 
Cu excepția lui Balboșin. re
prezentantul țării noastre. N. 
Martinescu, i-a învins în repe
tate rînduri pe acești favoriți 
ai turneului olimpic. Desigur, 
fiind vorba despre mai multe 
valori egale, un rol însemnat 
vor juca și „sorții"

Categoria grea este domina
tă de mai multi ani de bulga
rul Aleksandar Tomov. Deși 
cintărește 122 kg, Tomov se 
mișcă cu destulă rapiditate și 
execută bine procedeele eficace 
care aduc victoria prin tuș 
(„saltul" și „turul de cap"). 
Este în vîrstă de 27 de ani

Tînărul student al facultății 
de educație fizică din Kiev, 
Aleksandr Kolcinski (21 
ani), clasat pe locul secund 
C.M., are mari posibilități de 
progres. El cîntărea anul tre
cut 116 kg, dar mai poate ciș- 
tiga în greutate fiind tînăr 
destul 
asemenea, tehnica sa mai poa
te fi perfecționată. Pen
tru locurile următoare concu
rează oricare dintre cei doi 
grei ai noștri (Dolipschi sau 
Codreanu). maghiarul Jănos 
Rovnyai (24 de ani și 135 kg) 
Si 
(21 
ei, 
de 
tul 
el.

ie 
ia

si
de înalt (1.91 m). De

— Zinn 2:02,7 ; aruncarea greu
tății — Adam 20,36 m. Atleții 
români au obținut următoarele 
rezultate : Cornelia Popa 1.75 m 
la înălțime (locul 4), Cristian 
Ivan 4.80 m la prăjină (7), Va- 
sile Dumitrescu 15,15 m la 
triplusalt (8), Tudorel Vasile 
7.24 m la lungime (9).

polonezul Henryk Tomanck 
de ani și 130 kg). Dintre 

prima șansă pentru medalia 
bronz o deține reprezentan- 
țării noastre, oricare va fi 
De altfel. Reman Codrer-nu 

a ocupat locul 3 la C.M. din 
1975, ■” - - -
tine 
tima 
pice.

După cum se poate constata, 
pe lista favoriților olimpici la 
categoriile mari (stilul greco- 
roman) figurează numai luptă
tori din țările '"w”';.'

Mihci TR.ANCA

iar Victer Dolipschi de- 
medalia de bronz la ul- 
ediție a Jocurilor Olim-

PE GHEAȚA Șl ZAPADA
ÎNTRECERILE FONDIȘTILOR

Proba 
la Reit 
revenit 
Koivisto 
Dietmar 
46:15,31 
— 46:23,35. Proba feminină de 

a revenit Canadei în

masculină de 15 km de 
am Winkl (R.F.G.) a 

finlandezului Arto 
în 46:06.26. L-au urmat 

Klause (R.D.G.) — 
și Bill Koch (S.U.A.).

ștafetă 
54;4i

CUPA
După 

clasamentele 
duale ale „Cupei mondiale" la 
schi se prezintă astfel : mascu
lin : 1. Stenmark (Suedia) — 
141 p, 2. Gros (Italia) — 140 p, 
3. Klammer (Austria) — 131 p ;

feminin :
(R.F.G.) 
Morerod 
Danielle 
113 p.

C.E. DE SĂNIUȚE
Hammarstrand (Suedia) au 
sfîrșit campionatele euro- 
de săniuțe. Clasamente 

1. Vera Sosulia

1. Roși Mittermaier 
— 159 p, 2. Lise-Marie 
(Elveția) — 120 p, 3. 
Debernard (Franța) —

MONDIALA LA SCHI
ultimele concursuri, 

generale indivi- 
,Cupei mondiale'

După proba de coborire de la Morzine-Avoriaz, contind pentru Cupa 
mondială, laureații (de la stingă la dreapta) : tînărul din grupa secundă 
valorică Anton Steiner (Austria) — locui 3, Franz Klammer (Austria) — 

It?aC)U,-1loȘeiuACTnhard RUSS1 <E*Ve‘

AGENDA SAPTAMINII
SCHI

Telefoto : A. P. — AGERPRES

La 
luat 
pene 
(feminin) : 
(U.R.S.S.), 2. Agneta Lindskog
(Suedia), 3. Halina Biegun (Po
lonia) ; (dublu) : 1. Bernd Dre- 
ver-Roland Herdmann (R.D G.).

STARTURILE V1TEZIȘTILOR
în cadrul campionatelor mon

diale pentru juniori, la Madonna 
di Campiglio (Italia), patina
toarei americană Liz Heiden a 
stabilit un nou record al lumii 
în proba de 3 000 m — 4:57,78. 
Cu un nou record mondial s-a 
încheiat și proba masculină de 
1 500 m, în care Fred Heiden 
(S.U.A.) a realizat 2:02,75.

0 La Assen (Olanda), întîl- 
nirea de patinaj viteză dintre 
selecționatele feminine ale 
U.R.S.S. și Olandei a revenit, 
cu scorul de 195—117, sportive
lor sovietice, care au cîștigat 
toate probele incluse în pro
gram : 3.000 m — Galina 
panskaia 5:02,08, 1 000 m — 
țiana Selehova 1:31,48. în 
samentul la multiatlon — 
tiana Selehova 191.290 p.

ACCIDENT IN ALPI
In timp ce se antrena la Sankt 

Anton (Voralberg) pentru apropia
ta Olimpiadă de iarnă, cunoscuta 
schioară austriacă Gertrud Gabl 
și-a pierdut viața, fiind surprinsă 
de o avalanșă. Alte două schioa
re din lotul austriac, aflate pe 
pîrtie împreună cu Gabl, au fost 
salvate.

Ste- 
Ta- 
cla- 
Ta-

24—25

25

19—24
19—25

24—25

24
24

24—25

VOLEI

SCRIMA 
PATINAJ 
VITEZA 
SCHI

AUTO

CICLISM

SCHI

AUTO 
TENIS

HOCHEI

BOB 
LUPTE 
BOX 
RUGBY

ATLETISM

Cupa mondială, coborire slalom 
Badgastein (Austria).
Continuă turneul de calificare (m) 
J. O., la Roma.
Turneul Martini, floretă (m), la Paris.

(f), la

pentru

C. E., tetratlon (m), la Oslo.
Cupa mondială, coborire, slalom, 
nată (m), la Kitzbuhel (Austria).
C. M. (f 1) Marele Premiu al “ 
Interlagos
C. M. ciclocros, la Chazay 
(Franța)
Cupa mondială, slalom (f).
(Iugoslavia)
Raliul Monte Carlo
Turnee „indoor" la Baltimore, 
gham (S.U.A.) și Berettyoiljfalu 
R. F. Germania — România, la 
și Rosenheim
C. E. 4 persoane, la St. Morit? 
Turneul Klippan, in Suedia
Meciul Foreman—Lyle, la Las Vegas 
Turneul celor 5 națiuni : Franța — Irlanda, 
la Paris.
Campionatele de sală ale R. D. Germane.

combi-

Braziliei, la

d’Azergues

la Maribor

Birmin- 
(Ungariat 
Mtinchen
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CAMPIONATE DE FOTBAL IN EUROPA
OLANDA (etapa a 17-a): F.C. Ams

terdam — Feyennord Rotterdam 
1—2 ; F.C. Utrecht — G.O. Ahead
1— 4 ; A.Z. '67 Alkmaar — N.E.C. Nij
megen 0—1 ; Graafschap — M.V.V. 
Maastricht 5—1 : P.S.V. Eindhoven — 
E.E.V. Eindhoven 2—1 ; Kerkrade — 
Twente Enschede 0—0 ; F.C. den 
lloag — Teistar 0—0 ; Excelsior — 
Ajax Amsterdam 0—2; Sparta — N.A.C. 
Breda 2—1 : Clasament : 1. Ajax — 
29 p 2. P.S.V. — 27 p 3. Feyenoord 
- 27 p.

FRANȚA (etapa a 21-a) : Metz — 
Marsilia 1—0 ; Sochaux — Bordeaux
2— 0 ; Lens — St, Etienne 1—1 ; Non- 
tes — Valenciennes 2—0 ; Monaco — 
Nisa 4—1 ; Lyon — Nancy 1—0 ; 
Bastia — Nimes 1—1 ; Strasbourg — 
Troyes 2—1 : Avignon — St. Germain 
Paris 1—1. Clasament : 1. St. Etienne 
32 p ; 2. Nisa — 31 p ; 3. Metz — 
29 p.

PORTUGALIA (etapa a 17-a) : Benfi
ca — Unio Tomar 6—1 ; F.C. Porto —■ 
Academico 5—1 ; Setubal — Belenen- 
ses 4—1 : Guimaraes — Farense 3—0; 
Beira Mar — Sporting 2—1 ; Estoril — 
Braga 1—0 ; Atletico — C.U.F. 0—1 ; 
Leixoes — Boavista 0—1. Clasament: 
1. Benfica — 29 p ; 2. Boavista — 
28 p ; 3. Sporting — 25 p.

GRECIA (etapa a 13-a) : A.E.K. — 
Panseraikos 4—0 ; Apollon — Pana- 
thinaikos 1—0 ; Aris — Ethnikos 1—1 ; 
Olympiokos Pireu — Pierikos 1—0 ;
Panahiaki — Yannina 2—0 : P.A.O.K. 
— Heroklis 
torla 0—0.
22 p. ; 2.
Olympiokos

A Echipa 
continuat turneul in Indonezia, 
c’nd la Djakarta cu o combinată 
locală, a terminat la egalitate : 3—3 
(3-2).

2—0 ; Panionios — Kas-
Clasament : 1. A.E.K. — 

P.A.O.K. — 18 p ; 3,
Pireu — 17 p.
Grosshopers Ziirich $i-a 

în Indonezia. Ju- 
Djakarta cu o
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