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TUTUROR CETĂȚENILOR
CONGRESUL 
CONSILIILOR, 
POPULARE

Interviu cu tovarășul 
ION PAPARĂ, președintele 

Consiliului popular 
al municipiului Botoșani

Activitatea în sfera social-culturală constituie, fără îndoială, 
unul dintre subiectele importante ce se vor afla pe agenda apro
piatului Congres al consiliilor populare județene și al președinți
lor consiliilor populare. Una din laturile acestei activități — asi
gurarea cadrului optim și a condițiilor de odihnă și recreare a 
cetățenilor — nu va lipsi, firește, din cadrul dezbaterilor. Avînd 
în vedere faptul că sportul, sub diversele sale forme, își aduce 
o reală contribuție la întărirea sănătății și la sporirea capacității 
de efort a cetățenilor, am adresat cîteva întrebări pe această temă 
tovarășului ION PAPARĂ, președintele Consiliului popular al mu
nicipiului Botoșani.

— De ce condiții dispun locu
itorii orașului pentru odihnă și 
recreare ?

— Preocuparea noastră pen
tru crearea celor i 
condiții de odihnă și 
re sporește continuu, 
sens, trebuie precizat 
parcurile, zona verde 
grement din orașul nostru în
sumează în prezent 62 hectare. 
Dar avem în vedere amenaja
rea unor noi puncte de agre
ment sau amplificarea celor 
vechi. Mă refer la „Iazul lui 
Gavril". zonă care va cuprinde 
citeva terenuri de volei și de 
tenis, precum, și un parc de o- 
dihnă ; la locul de agrement 
„Stîna“, situat pe Drumul Na
țional 29, unde va fi . 
parcul existent și vor fi 
zate cîteva terenuri de 
cu zgură și mese pentru 
la „Ștrandul Tineretului11, a că
rui definitivare se va produce 
în primăvară prin adăugarea 
unor terenuri de volei, baschet

mai bune 
destinde- 
în acest 
faptul că 
și de a-

extins 
reali- 
volei 

tenis ;

și handbal; la parcul PECO și 
la cel de la intrarea în Trușești 
etc. Creșterea în acest fel a 
ariei agrementului va fi du
blată de grija pentru dotarea 
tuturor acestor zone destinate 
recreării. De reținut că 
de amenajări șe vor 
prin muncă patriotică.

— Ca și alte așezări 
municipiul Botoșani 
crească 
ceea ce 
pentru 
blocuri, 
în ce 
seama de aceste necesități ?

— Intr-adevăr, dezvoltarea 
pe verticală a orașelor face 

■ necesară prevederea în
ere a 
piilor. 
glijat

o serie 
efectua

urbane, 
tinde să 

mai ales pe verticală, 
ridică problema creării 
copii, în cartierele de 
a unor spații de joacă, 

măsură edilii au ținut

carti- 
unor spatii destinate co- 
Edilii noștri nu au ne- 
acest aspect.. Astfel. în

Aurelian BREBEANU

(Continuare in pag. 2-3)
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OMOLOGAREA PISTEI

DE CONCURS EXCELENTE!

R.D.G.,
Italia și 

au par-

A DECIS; CONDIȚII

SINAIA, 21 (prin telefon). 
După cum era de așteptat, pri
mele coborîri de verificare a 
noii pîrtii de bob și săniuțe din 
localitate au fost efectuate de 
cei mai redutabili practicant! ai 
acestui sport din țara noastră : 
Ion Panțuru, dublu campion al 
Europei, vicecampion mondial, 
medaliat la J.O. de la Grenoble 
și de Dragoș Panaitescu, ciști- 
gător, în 1972, al Cupei mon
diale a tineretului, fiecare a- 
vîndu-1 împingător în coboririle 
respective pe nu mai puțin cu
noscutul Dumitru Focșeneanu, 
echipier al lui Panțuru în anii 
în care a realizat performanțele 
amintite. Evenimentul inaugu
rării neoficiale a pistei (dată 
deocamdată în folosință pe o 
distanță de 1200 m, incluzînd 
nouă viraje și avînd o diferen
ță de nivel de circa 90 m). s-a 
petrecut marți după-amiază. O-

Divizionarele A în preajma noului sezon

LA POIANA BRAȘOV, STEAUA PREGĂTEȘTE

CAMPIOANA

%

rnoiogarea propriu- 
zisă a avut loc 
miercuri dimineața, 
cind cele 20 de echi
paje aflate aici (re- 
prezentînd Anglia, 
Austria, ~
R.F.G., 
România) 
curs cîte două man
șe în condiții exce
lente. De altfel, 
trebuie spus că a- 
ceste coborîri au 
constituit prilejul 
omologării pistei de 
către delegatul 
F.I.B.T., Christian 
Aste (Austria), care, 
după cercetarea 
pîrtiei și viziona
rea coborîrilbr a 
ținut să declare : 
„în România a fost 
construită o pistă 
modernă, care 
l'eră condiții 
de concurs 
ritate. Felicit 
federația dumneavoastră de spe
cialitate și clubul sportiv Sina
ia pentru munca depusă și rea
lizările lor. Sînt convins că a- 
tunci cind va fi amenajată și 
instalația de înghețare artificială 
veți beneficia — și alături de 
dumneavoastră toți boberii din 
Europa — de una dintre cele 
mai reușite pîrtii din lume11.

Aceleași cuvinte de laudă 
le-am consemnat și din partea 
antrenorului echipei austriece, 
Manfred Hoffer, el însuși un 
performer redutabil în perioada 
1963 — 1969 : „Pîrliă de- la Si
naia permite viteze mari, fără 
a periclita securitatea hoheri
lor. Este intr-adevăr o pistă de 
bob care solicită concurenților 
deplină virtuozitate la intrarea 
și ieșirea din viraje, precum și 
în parcurgerea liniilor drepte. 
Nu exagerez și nici nu fac un 
compliment cind afirm că după 
darea in folosință a întregului 
traseu și după terminarea in
stalației de înghețare artificia
lă, România va avea cea mai 
bună pîrtie de bob din Europa".

Un echipaj românesc, la startul primei manșe 
de omologare a plrtiei de la Sinaia, în urma 
căreia forul internațional i-a semnat „certi

ficatul de naștere"
Foto : Dragoș NEAGUo-

foarte 
și de 

pe constructori,

bune
secu-

D. STANCULESCU

(Continuare în pag. 4)

Înaintea unui cros de circa 6 km, 
pozează obiectivului fotografic

grupul jucătorilor de la Steaua lor, Emerich Jenei,si antrenorul
Foto : Petre POPOVICI — Brasov

PIETRO MENNEA 
LA BUCUREȘTI !

telegramă sosită pe adresa Fe-O 
deroției româna de otletism din par
tea federației italiene anunță partici
parea la concursul internațional 
,,Cupa de Cristal" (București, 31 
ianuarie — 1 februarie) a celebrului 
sprinter Pietro Mennoa. Considerat 
cel mal bun alergător de sprint din 
Europa în sezonul preolimpic, Mennea 
deține performanțele de 10,0 la 100 
m —■ cu care se numără printre de- 

recordului continental — șl 
m. La București, sprinte- 

va concura în proba de

ținâtorll
20,2 la 200 
rul italian 
60 m.

ALE LUPTĂTORILOR 
JUNIORI LA VARȘOVIA

SUCCESE

La Varșovia a avut loc un tur
neu international de lupte libere re
zervat juniorilor. Doi dintre sportivii 
români au ieșit victorioși : N. Parepa 
(cat. 62 kg) și V. Pușcașu (cat. 100 
kg). Alți doi sportivi din țara noas
tră, F. Radu (57 kg) și C. Fodore 
(74 kg) s-au clasat pe tocul 2, iar 
V. Stănescu (68 kg), M. Stanciu (82 
kg) și 1. Ivanov (90 kg) pe al 3-lea.

Internaționalele de tenis de masă

LA START, CAMPIONI
Un grup de sportivi — fără 

prim-planuri — așa cum îi în
fățișează și fotografia alăturată 
reportajului nostru. Doar cele 
două mingi le spun, oarecum, 
ocazionalilor trecători prin drep
tul Telefericului 
Brașov că acești 
ninguri 
oaspeți 
oră și 
stațiuni 
Postăvarului.

Fotbaliști pentru care cei de 
pe-aici au o privire grăbită, ne
dumerită — „ce-or căula, oare, 
ei pe meleaguri care recunosc 
drept slăpîni doar pe temerarii 
schiori11 —, altminteri arhicu- 
noscuți practicanți ai sportului 
cu balonul rotund, jucătorii e- 
chipei Steaua, din București, 
lider de toamnă al primei noas
tre divizii.

Dar, curînd de la „imortali
zarea momentului11, grupul s-a 
pus în mișcare, animat de flu
ierul... starterului Emerich Jenei, 
care, așa din mers, le-a mai a- 
dus, o dată, la cunoștință : 
„Băieți, ca și pină acum. Tempo

din Poiana 
oameni în tre- 
sînt fotbaliști, 
pentru circa o

albastre
matinali, 
jumătate, ai frumoasei 
de iarnă de la poalele

de erosiști veritabili, respectați 
întocmai traseul...".

...Și băieții au lăsat, rapid, 
„telefericul" în urmă, au lăsat, 
undeva, în stînga, patinoarul și 
stadionul „Poienii", dispărînd în 
pădurea de brazi pudrați din 
belșug de zăpadă, un decor de 
basm pe care Dumitru, 
nescu, Sameș, Zamfir et 
au prins să-1 cunoască 
mea, deși — iată — 
marți 20 ianuarie, este 
a șasea zi de cind străbat po
teci croite numai de ei. La 
dus, cei aproximativ trei km, 
la capătul cărora se află cabana 
Vînătorul, sînt, oricum, mai les
ne de străbătut — fiind drum 
la vale —, dar, la înapoiere, 
același traseu, aceeași distanță 
pare infinit mai dificilă, întru- 
cît abia acum, la urcuș, „cro- 
siștii" acuză zăpada căzută, sur
plus, în cursul nopții.

După aproximativ 45 de mi
nute, dintre brazii de lingă pa
tinoar, apar primele „trenin
guri", ale lui Anghelini (deh, 
unul din partea locului...). Agiu, 
Dumitriu IV, Zamfir. La inter-

Iordă- 
co. nu 
ca lu- 
astăzi, 

cea de

vale scurte, sosesc și ceilalți, 
astfel incit, curînd, grupul Ste
lei este iarăși compact, gata să 
abordeze partea finală a pro
gramului de dimineață. Sînt, în 
total, 23 de jucători pe care, 
pentru o mai bună sistemati
zare, să-i notăm pentru dv., sti
mați cititori, pe compartimente : 
Moraru, lordache, Moise — 
portari ; Anghelini, Agiu, Sa- 
tneș, Smarandache, Vigu, Zahiu, 
Grigore — fundași ; Dumitru, 
Ion Ion, Dumitriu IV, Iordănes- 
cu, Florea, Popa — mijlocași ; 
Troi, Râducanu, Botez, Năstase, 
Zamfir, Danciu și Stroe — îna
intași. Cum se vede, Dumitru 
s-a și reintegrat lotului militar, 
la puține zile de la sosirea lui 
la Brașov a trecut chiar la exe
cutarea integrală a programu
lui, în dorința de a recupera 
din timpul pierdut, mai bine de 
două luni cite au trecut de la 
accidentare, de la operația de

Gh.

(Continuare

NICOLAESCU

in pag. 2-3)

MONDIALI Șl EUROPENI
Campionatele 
tenis de ma- 
este deosebit 
startul între- 

echipe

Participarea la 
internaționale de 
să ale României 
de valoroasă, la 
cerilor prezentindu-se 
puternice, în rîndul cărora se 
află campioni mondiali și eu
ropeni. Cel mai valoros lot este 
cel al R. P. Chineze (4 fete — 
4 băieți), care cuprinde doi 
campioni mondiali : Lian Ko- 
lian — din echipa campioană 
mondială la Calcutta și cu cite 
un titlu la ultimele 3 ediții ale 
mondialelor, la dublu-mixt și 
la echipă, plasat pe poziția a 
8-a în clasamentul mondial ge
neral ; Li Cen-și — compo
nent de bază al echipei cam
pioană mondială la Calcutta, 
pe locul 11 în clasamentul 
mondial. Ii urmează Surbek 
(Iugoslavia) — considerat al 
treilea jucător din lume, cu un 
impresionant palmares. El 
este, de altfel, favorițul nr. 1 
al probei de simplu-bărbați. în 
ordine valorică, mai notăm pe

Orlovski (R.S.C.) — campionul 
european en titre, Secretin 
(Franța), Leiss (R.F.G.), Kunz- 
Turai (ambii din R.S.C.) și Ka- 
rakasevic (Iugoslavia). Primii 
opt sînt și capii de serie pe ta
blourile de 64 la simplu.

Ordinea valorică la echipe 
(băieți și fete) indică pe pri
mele locuri — și capi de serie 
— R. P. Chineză, Iugoslavia, 
Cehoslovacia, ca și Ungaria, 
aceasta din urmă cu un loc 
bun la C.M., dar acum cu o 
formație mai puțin cunoscută, 
datorită unor schimbări 
de condiții obiective. O 
categorie de valoare ar 
de echipele Poloniei, 
Bulgariei și Greciei.

La simplu — femei, capii de 
serie sînt : Maria Alexandru — 
principală favorită (împlinește

impuse 
a doua 
cuprin-
R.D.G.,

Mircea COSTEA

(Continuare in pag. 4)



După ultima etapă a turneului de handbal masculin de la Baia Mare A FOST ALCĂTUIT NOUL LOT LĂRGIT LIA
STEAUA Șl DINAMO CONTINUĂ SĂ SE AFLE

LA EGALITATE DE PUNCTE
AL REPREZENTATIVEI DE RUGBY CON

BAIA MARE (prin tele
fon). O etapă animată, cu jocuri 
echilibrate și purtate în ritm 
rapid, a pus punct turneului 
băimărean al campionatului 
masculin de handbal, Divizia A. 
Cei prezenți marți seara în Sa
la sporturilor au fost martorii 
unor confruntări dîrze, pe a- 
locuri cam dure, dar în gene
ral plăcute, cu evoluții intere
sante ale scorului. Și după acest 
turneu, Steaua și Dinamo se 
află în fruntea clasamentului, 
la egalitate de puncte, urmînd 
ca derbyul de la București să 
decidă campioana.

UNIVERSITATEA BUCU
REȘTI — PETROLUL TELEA- 
JEN 24—16. Victoria bucurește- 
nilor nu a stat nici un moment 
sub semnul îndoielii, ei domi- 
nînd tot timpul printr-un joc 
rapid, cu finalizări prin pivoți 
și extreme. Din păcrte, partida 
a fost deseori punctată de ele
mentare greșeli tehnice. Cele 
mai multe puncte au marcat : 
Anton 9, Baican 6, 
„U“, respectiv Roșu 
vu 3.

C.S.U. GALAȚI 
BORZEȘTI 14—14. 
remiză a turneului, 
la capătul unei 
foarte aspre, cu un 
tant. Gălățenii au fost în pose
sia mingii în ultimele 130 de 
secunde, cînd scorul era 14—14. 
Ei n-au reușit, însă, golul vic
toriei, pentru că nu mai aveau 
resurse fizice și nervoase. S-a 
stabilit și un nedorit record : 
97 de faulturi ! Principalii rea
lizatori : Lozneanu 4, Blaș 3 
(C.S.M.), respectiv Hornea și 
Petrică cite 4.

Au condus cu scăpări Th. Cu- 
relea și P. Țircu (București).

STEAUA — ȘTIINȚA BACĂU 
25—18. Pe lingă accidentarea 
anterioară a lui Stockl, acum 
Steaua trebuia să suporte și han
dicapul unei alte indisponibilități: 
Radu Voina — întindere mus
culară. în ciuda acestui fapt, 
bucureștenii au început întîlni- 
rea cu aplomb și printr-un joc 
combinativ și spectaculos s-au 
detașat repede : 8—1 (min. 11). 
A urmat replica băcăuanilor 
care s-au apropiat simțitor : 
12—10 (min. 28). în repriza se
cundă meciul a fost mai echili
brat, Steaua învingînd pe de
plin meritat. Principalii reali
zatori : Kicsid 9. Birtalan, Tu- 
dosie și Drăgăniță cîte 4 — 
Steaua, respectiv Deacu 6 și 
Eftenc 4.

H.C. MINAUR BAIA MARE 
— A.S.A. TG. MUREȘ 33—23. 
Rezultatul, dar mai ales com
portarea formației locale, a 
produs o vie satisfacție printre 
spectatori. Băimărenii, în .ver
vă, au realizat numeroase faze 
dinamice, din care au înscris

goluri mult aplaudate. Principa
lii realizatori : Chircu 8 și Pan- 
țîru 7 — Minaur, respectiv Vin- 
iilcscu 8.

DINAMO BUCUREȘTI — 
POLI TIMIȘOARA 17—12. Par
tidă în care Dinamo a vrut să 
facă scor, acționînd rapid și cu 
vigoare, iar Politehnica să limi
teze proporțiile unei înfrîngeri 
la scor. Principalii realizatori : 
Licu 5, Grabovschi 4 — Dinamo, 
respectiv Cristian 4.

DINAMO BRAȘOV — „U“ 
CLUJ-NAPOCA 22—18. Mai rea
liști, cu mai multă experiență 
și luciditate, dinamoviștii au 
realizat detașarea de un adver
sar ambițios, dar lipsit de or
ganizare în joc, într-un interval

REZULTATE TEHNICE î
.,U“ București — Petrolul 

Teleaien 24—16 (12—6). CSU
Galati — CSM Borzești 14—14 
(7—8). Steaua — Știința Ba
cău 25—18 (13—10). Minaur
Baia Mare — ASA Tg. Mureș 
33—23 (16—10), Dinamo Bucu
rești — Poli. Timisoara 17—12 
(9—3), Dinamo Brasov — „U" 
Cluj-Napoca 22—18 (11—7).

scurt : 7—5 (min. 18), 11—5 
(min. 26) ! în continuare s-a 
luptat mult, făcîndu-se risipă 
de energie, dar cîștig de cauză 
a avut în final formația mai 
matură, cu o apărare mai fer
mă. Principalii realizatori : 
Messmer și Nicolescu cite 5 — 
Dinamo, respectiv Avram 8.

Călin ANTONESCU

în vederea viitoarelor întâl
niri internaționale de rugby din 
cadrul campionatului european 
FIRA, în care este angrenată și 
reprezentativa țării noastre, cu 
Olanda (28 martie), 
aprilie) și Spania 
F.R.R. a alcătuit un 
(35 de jucători), care 
prim contact cu selecționerii 
antrenorii Valeriu Irimescu și 
Petre Cosmănescu la 2 februa
rie. .Cu acest prilej, selecționa- 
bilii vor fi supuși unor testări, 
cei mai buni dintre ei urmînd 
a fi reținuți pentru echipa de 
bază. S-a renunțat la unii din
tre titularii ultimelor sezoane 
(Durbac, Nicolescu, Fugigi și, 
chiar, Postolachi), mergîndu-se 
ferm pe linia întineririi XV-ului 
național. Dar, iată-i pe cei eon- 
vocați la începutul lunii viitoa
re : fundași — M. Bucos (Fa
rul), I. Simion (Grivița Roșie); 
aripi: I. Constantin, M. Aldea 
(ambii Dinamo), P. Motrescu 
(Farul), S. Fuicu (Steaua); cen
tri : G. Varga (Farul), A. Hari- 
ton (Sportul studențesc). C. 
Ciobanu (Poli Iași), I. Zafiescu

Italia (25 
(2 mai), 
lot lărgit 
va lua un 

și

(Steaua); mijlocași la deschi
dere: D. Alexandru (Steaua), 
M. Marghescu (Dinamo) ; mij
locași la grămadă: M. Paraschiv 
(Dinamo). E. Suciu (Steaua), 
I. Bonea (Grivița Roșie); înain- 
tași-închizători la grămadă : G. 
Dumitru (Universitatea Timi
șoara), P. Borș (Dinamo); linia 
a treia-aripă: A. Pop. V. Vlad 
(ambii Grivița Roșie), F. Mu- 
rariu (Steaua). E. Stoica (Ști
ința Petroșani): linia a doua : 
G. Dărăban. D. Mușat (ambii 
Farul). R. Malancu (Universita
tea Timișoara), E. Drumea 
(Steaua); înaintași linia întîi-ta- 
Ioneri: M. Munteanu (Steaua), 
M. Ortelecan (Știința Petro
șani); pilieri: C. Dinu, C. Scar- 
lat (ambii Grivița Roșie), V. 
Țurlea (Dinamo). S. Ionescu 
(Agronomia Cluj-Napoca). 
Talpă, S. Bunduc (ambii 
inta Petroșani). F. Ioniță 
rul). I. Bucan (Poli Iași), 
lot mai face parte și G. 
(Dinamo).

De remarcat faptul că 
lărgit cuprinde nu mai 1 
de 17 debutanți.

M. CI 
Deși ai 
din țara 
siderată 
ra se s
alta, vre 
patinato 
peste 30 
pionatul 
(cărora 
mai val 
startul 
o tempe 
două gr 
ne, pe 
vînt în
viteză p 
gistrat 
bile. Bu 
roș (an 
rescu) 
500 m c
cea mai 
lizată pe 
tră. El 
proba d 
drum sp 
țării. D 
progres

După

S-AU

Bădău 5 —
6 și Sitea-

— C.S.M. 
Este prima 
consemnată 
confruntări 
final palpi-

Prima competiție: „Cupa r. P. c.“, In aprilie
Harnici, așa cum îi știm, ru

tierii au început — încă din 
primele zile ale anului — rula
jul pe șosele. Mulți dintre ei 
au, la această oră, aproape 
1 000 km parcurși la antrena
mente. Ținînd cont de planifi
care, ei se situează Intre limi
tele estimărilor.

Reunit pentru cîteva zile de 
pregătire în comun, lotul na
țional pentru cea de a 29-a edi
ție a „Cursei Păcii" se pregă
tește sub supravegherea antre
norilor Ion Ardeleanu 
sile Burlacu. Se află 
selecționați oameni cu 
ență (Vasile Teodor — 
participant la „Cursa 
tinere țalente (Mircea 
canu, Valentin Ilie, Ion Cojo- 
caru ș.a.), precum șl speranțe 
de la care se așteaptă confir
marea : Marin Valentin, Andrei 
Antal, Ion Nica, Nicolae Savu, 
Ilie Butaru ș.a. Lotul eterogen 
pune, desigur, probleme antre
norilor în ceea ce privește in
dividualizarea pregătirii, solici
tarea la 
de față, 
ții — la

Băieții ........
trenamentele de pregătire fi
zică generală, care dețin pon
derea în momentul actual, îi 
obligă la alergări pe distanțe 
medii și lungi, pe teren variat, 
Ia lucrul cu halterele (2—3 000 
kg la o ședință), la variate 
exerciții de gimnastică. în ca
drul pregătirii fizice specifice, 
rutierii fac rulaje de 40 pînă 
la 100 km, cu viteze medii de 
25—30 km. Păsurile mici 
fi curînd alternate cu

și Va- 
printre 
experi- 

de 4 ori 
Păcii"). 
Kaniaș-

efort — în momentul 
evoluția în competi- 
începerea sezonului, 
muncesc cu sîrg. An-

vor 
cele

turneul de tenis indoor de la Timișoara

REPREZENTANȚII NOȘTRI
NESATISFĂCĂTORCOMPORTAT

celul de-al doilea tur- 
,ln-

D.
Sti- 
(Fa-
Din 

Nica

lotul 
puțin

Bilanțul 
neu internațional de tenis 
door“ — desfășurat la Timișoara 
intre 13—18 ianuarie a. c. — nu a 
fost de natură să satisfacă pe iu
bitorii sportului alb de la noi 
ți nici pe tehnicienii responsabili 
cu formarea unul lot din care 
să fie selecționați, alături de Hie 
Năstase, componențil viitoarei e- 
chlpe de „Cupa Davis“. Prezen
ta, în sferturile de finală, a nu
mai doi tenlsmani români (proba 
de simplu), Dumitru Hărădău și 
Toma Ovici, în semifinale doar a 
lui Hărădău, pentru ca în finală 
să nu avem nici un reprezentant, 
arată slăbiciunile mai vechi ale 
tenisului nostru.

Toma Ovici, campionul națio
nal, nu a fost capabil să facă 
față examenului cu sovieticul Va
dim Borisov. Admitem că în te
nis, ca și în oricare altă disci
plină, un sportiv poate ca într-o 
zi să nu fie în forma sa cea mai 
bună. Ceea ce se numește un 
accident. In cazul tenismanllor 
noștri însă, accidentală este... cîș- 
tigarea unui meci cu un adver
sar ceva mai bine cotat 1

Ceea ce am afirmat despre 
Toma Ovici este tot atît de vala
bil șl pentru Dumitru Hărădău. 
învinși de același Vadim Borisov, 
șl unul și celălalt au invocat fel 
de fel de scuze : că nu sînt an
trenați, că nu se acomodează cu 
jocul pe suprafață de parchet, 
că altfel s-ar fi prezentat dacă 
turneul s-ar fi desfășurat pe te
renuri de zgură etc., etc., etc 
Intr-adevăr, acestea sînt motive
le I I.a Timișoara ei ne-au dove
dit că sînt neantrenați. Dar este, 
oare, aceasta o scuză t De ce 
nu s-au pregătit I De ce adver
sarii lor au dovedit un grad ri
dicat de antrenament, iar ei nu 7 
Că nu au jucat bine pe suprafață 
de parchet am văzut și noi, dar 
deficiențele provin din slaba pre

gătire fizică, în primul rînd, și 
din însușirea destul de superfi
cială a tehnicii jocului de tenis. 
Și, cînd înfrîngerea se profila 
firesc, Hărădău a recurs la ges
turi gratuite, total inacceptabile 
aruncînd racheta, împreunîndu-și 
milnile, implorînd... tavanul sălii 
ori publicul, făcîndu-1 răspunză
tori pe arbitri. Cine era. de fapt, 
vinovat 7 Nimeni altul decît Du
mitru Hărădău. La fel șl Toma 
Ovici, care a cîștigat doar 4 ghe
muri în fața lui Borisov, în timp 
ce mult mai tinărul și mal puțin 
experimentatul Laurențiu Țiței a 

" ' smulgă aceluiași 8reușlt să-i 
ghemuri...

Iată doar 
grijorătoare ____ ...
doială, ar trebui să facă qbiectu) 
unei profunde și responsabile a- 
natize în cadrul federației de spe
cialitate. Altfel, „Cupa Davls" va 
continua să ne ofere numai pri
lejuri de insatisfacție, de regret 
că alături de Ilie Năstase nu se 
Ivește — de ani și ani — nici un 
alt tenisman veritabil.

cîteva constatări în- 
care, fără nici o îrt-

Ion GAVRILESCU

• In ultima zi a acestei luni, 
continuind si în primele zile din 
februarie, se va disputa un meci 
amical între reprezentativele de 
tineret si iuniorl ale României 
și Ungariei. Fetele vor juca la 
București, iar băieții la Budapes
ta. • 6—8 februarie, la Bucu
rești : se vor întîlni echipele_de 
tineret 
mâniei 
încetat, 
toria 
I.E.F.S..
an! în ________ ________________
fost secretar general al F.R.T., 
iar în ultima vreme, membră în 
Biroul federației de tenis. înmor- 
mîntarea va avea loc, la Sinaia, 
vineri 23 ianuarie, ora 12.

(băieți si fete) ale 
si Cehoslovaciei. • 
prematur, din viată 
Costică,
activistă de peste 20 de 
mișcarea sportivă

absolventă

Ro-
A 

Vic-

Ea a

mai mari pentru a se intra 
gradat în efort.

Vasile Teodor, ciclistul cu 
cea mai mare experiență din 
lot (28 de ani), ne expune opi
nia sa privind volumul, inten
sitatea și calitatea antrena
mentelor >
.— Avem acum mai puțini 

kilometri decît anul trecut. Dar 
pregătirea la munte a avut un 
rol pozitiv și sînt convins că 
efectele ei nu vor întîrzia să 
se arate. Poate că, uneori, mi 
se pare că volumul muncii este 
prese ridicat, dar am convin
gerea că antrenorii și medicul 
supraveghează atent dozajul. 
Ne simțim în general bine și 
toți băieții sînt animați de do
rința realizării unei perfor
manțe foarte bune. Știm că 
numai un rezultat mare poa
te constitui stimulentul nece
sar sportului nostru cu peda
le, poate aduce revirimentul pe 
care-1 așteptăm — cam de 
mult, este drept — și-1 dorim 
ciclismului românesc. Am în
credere în forța actualei echi
pe și prevăd eă la „Cursa Pă
cii" vom realiza o performan
ță superioară celor din anii 
trecuți.

Pînă la startul primei com
petiții de amploare („Cupa 
F.R.C.", 4—11 aprilie, întrecere 
internațională), rutierii vor fi 
parcurs la antrenamente și In 
mici concursuri de verificare 
aproximativ 5 000 km. în con
tinuare, ei vor efectua — In 
cursul acestei luni — aproa
pe 3 000 km în întreceri, ridi- 
cînd astfel considerabil cota 
calitativă a pregătirii. Dintre 
competiții, notăm t „Cupa O- 
limpia" (16—18), „Premiul Eli
berării" (25) și „Cupa Voința" 
(27—30 aprilie).

Așa cum cicliștii nu și-au 
pierdut speranța în readucerea 
sportului lor în familia perfor
merelor, nici noi nu ne-am 
pierdut încrederea că ei — 
tehnicienii care-1 îndrumă, bi
roul federal — pot, prin efor
turi conjugate, printr-o activi
tate continuă, prin conștiincio
zitate și abnegație să aducă 
sportului nostru cu pedale va
loarea competitivă internațio
nală.

Hristache NAUM

ODIHNA Șl
(Urmare din pag. I)

ansamblele de locuințe „Octav 
Băncilă". „M. Eminescu", „Mar- 
chian". „Parcul Tineretului” 
sînt prevăzute spatii pentru 
joacă, dotate cu tobogane, rota
tive. balansoare, scrîncioabe, 
gropi cu nisip, mese pentru 
ping-pong. La realizarea aces
tora și-au adus contribuția atît 
cetățenii din cartierele respec
tive. cît și unele unități indus
triale din municipiu. în anul 
acesta sînt prevăzute noi ase
menea amenajări în perimetrul 
ansamblelor de locuințe „Coi - 
nișa" și „Parcul Tineretului". 
De asemenea, va intra în cir
cuit național „Satul vacanței", 
zonă de agrement situată la 
7—8 km de oraș. în pădurea 
Agafton și destinată celor mici.

— Cum sprijină Consiliul 
popular activitatea sportivă din 
municipiu ?

— Dat fiind faptul că activi
tatea sportivă constituie una 
dintre modalitățile eficiente de 
întărire a sănătății și capaci-

Simbătă și duminică, la Rosenheim și

A

MECIURILE DE HOCHEI ROMANIA-R.F
® Lotul olimpic susține jocuri de verificare

Hocheiștii sînt primii dintre 
sportivii români care pornesc 
pe „pista olimpică". Lotul nos
tru reprezentativ pleacă sîmbă- 
tă spre Innsbruck, cu două 
„escale" in R.F.G. și Elveția,

cu antrenorul principal, prof. 
Ștefan Ionescu.

— Cum âpreciați nivelul atins 
de echipă în acest moment final 
al pregătirilor ?

COMPONENTA LOTULUI
PORTARI : Netedu, Morar 

(rezervă Gh. Huțan) ;

FUNDAȘI ;
Varga-Ioniță, 
lăucă ;

Gali - Antal, 
Moroșan-IIă-

: Costea-Tu-
Gheorghiu-Pa- 

Mikloș-llerghele-

nia căr 
imagine 
tențialul

— Ca 
racterist

— Socotesc bun stadiul actual 
de pregătire, corespunzător pla
nului alcătuit.

— Se pare, totuși, că băieții 
au susținut pînă acum cam 
.puține meciuri de verificare...

— Ști 
de, fără 
bun Ia 
nostru, 
cred, o 
atac și
rare, pr 
fundași 
ar mai 
antrena
lizare și

ÎNAINTAȘI 
reanu-Axinte, 
nă-Pisaru. 
giu-V. Huțanu.

(Rezerve : Vișan, Justinian, 
Nister, Sarosi, M. Vlad, Ole- 
nici).

— Este adevărat. în schimb, 
ei au intilnit adversari foarte 
puternici și valoroși, în compa-

CONTINUĂ PREGĂTIRILE J

unde va susține ultimele jocuri 
de verificare.

Astfel, la 24 ianuarie, în lo
calitatea Rosenheim, iar a doua 
zi la Augsburg, se vor disputa 
partidele cu selecționata R.F. 
Germania (din grupa A a C.M.), 
iar Ia 29 și 30 ianuarie hocheiș- 
tii noștri îi vor întîlni pe cei 
elvețieni, principalii lor adver
sari și contracandidați Ia șefia 
seriei secunde a Campionatului 
mondial.

La 2 februarie va avea loc, 
la Innsbruck, meciul cu Polo
nia din cadrul preliminariilor 
turneului olimpic.

Ieri dimineață, pe patinoarul 
artificial „23 August", într-o 
pauză a antrenamentului lotu
lui, am purtat un scurt dialog

Echipa 
pregătește 
din cadrul 
natului • european, 
două jocuri cu formația Unga
riei, la Budapesta și Dunauy- 
varos. în ambele victoria a re
venit tinerilor jucători români,

de juniori, care se 
pentru întrecerile 

grupei B a Campio- 
a susținut

SC. MIERCUREA CIUC

IN BULGARIA
Echipa Sport Club din Mier

curea Ciuc a plecat în Bulgaria 
unde va susține un turneu de 
3 jocuri. Ea va întîlni repre
zentativa tării gazdă, care se 
pregătește pentru participarea 
la grupa B a campionatului 
mondial (17—27 martie, în El
veția).

RECREAREA CETĂȚENILOR
tații de muncă ale cetățenilor, 
consiliul popular i-a acordat 
și-i acordă un sprijin material 
consistent. Astfel, anul trecut 
a fost amenajat corespunzător 
terenul de fotbal, iar tribuna 
reparată și extinsă, s-au con
struit terenuri de volei și bas
chet, precum și o nouă sală 
de gimnastică la Liceul peda
gogic, terenuri de volei, hand
bal și tenis de cîmp la Grupul 
școlar Electrocontact și la 
Școala generală nr. 8 etc. Fi
rește, vom sprijini și în viito
rii ani dezvoltarea bazei ma
teriale a sportului, prin con
tribuții la realizarea unor obi
ective noi ca : mărirea capa
cității tribunei stadionului, con
struirea unei săli polivalente, 
a altor patru săli de gimnasti
că pe lîngă școli, amenajarea 
la Rediu a unui complex spor
tiv alcătuit din popicărie. teren 
de volei și parc, a încă unui 
teren de fotbal (pentru antre
nament) la stadionul „1 Mai". 
Alături de ajutorul material dat 
sportului, consiliul popular se 
preocupă și de stimularea acti
vității de performanță.

— Ce efecte credeți că poa
te avea practicarea exercițiilor 
fizice și sportului asupra activi
tății generale a 

Alături de 
practicarea 
individului 
alese. Ceea

omului ? 
robustețea fi- 
sportului con- 
trăsături mo- 
ce se reper-

zică, 
feră 
rale 
cutează pozitiv atît asupra ran
damentului la locul de muncă, 
cît și pe planul comportării 
sale în societate. în familie, in 
cadrul colectivului. La realiză
rile suplimentare ale anului 
trecut. în sfera economică, ci
frate la peste un miliard de 
lei. o parte din contribuție a 
avut-o. astfel, indirect, și spor
tul. Iată de ce vom depune e- 
forturi sporite, alături de fac
torii cu atribuții, în direcția 
lărgirii ariei de cuprindere în 
această activitate a diverselor 
categorii de cetățeni, precum 
și pentru îmbunătățirea conti
nuă a bazei sale materiale, ast
fel incit să oferim oamenilor 
muncii condiții și mai buhe 
de recreare, destindere și for
tificare. de petrecere în mod 
cît mai plăcut și util a timpu
lui lor liber...

cu 5—2 
(2—1, 2 

Lotul 
Ciuc, t 
simbătă 
de ami
ei, aflai 
pionatul
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I de patinaj vitezâ

B Șl VASILE COROȘ 
PROBELE DE SPRINT
Ifon). distante și-a întrecut categoric
lului" adversarele. Au mai lăsat oI con- frumoasă impresie Roxana Sa-
Latu- Iade, Victor Sotirescu, Adrian
Ei la Ciobanu precum și juniorii
li, cu Gheorghe Pîrv, Ladislau Fokt,
II cei Laszlo Lazar, Zsuzsa Hollo (13
Icam- ani — revelația concursului) și
orilor Laura Daradici.
E cei Iată rezultatele manșei I, 
I luat SENIOARE — 500 m : 1. Liana 
L pe Cardaș (Mureșul Tg. Mureș) 
ninus 49,8, 2. Eva Szigeti (S. C. M. 
Imiu- Ciuc) 51,4, 3. Laura Daradici 
li cu (S. C. M. Ciuc) 51,8, Roxana 
metri Salade (I.E.F.S.) 51,8 ; 1 000 m : 
linre- 1, Liana Cardaș 1:48,4, 2. Zsuz- 
pota- sa Hollo (Șc. sp. M. Ciuc) 
I Co- 1:49,7, 3. Eva Szigeti 1:52,0. 
Lăză- SENIORI — 500 m : 1. V. Coroș 
ft pe (I.E.F.S.) 42,6, 2. Gh. Pîrv (A- 
fituie gronomia Cluj-Napoca) 43,9, 3. 
[ rea- L. Fokt (Dinamo Brașov) 44,1 ; 
fioas- 1 000 in : 1. V. Coroș 1:33,4, 2. 
kt și V. Sotirescu (Dinamo Brașov) 
du-și 1:35,6, 3. Gh. Pîrv 1:36,6.
Pn a1 Tr. IOANIȚESCU
ident
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„SE IMPUNE RĂBDARE,
SERIOZITATE, MORALITATE

Dialog cu scriitorul EUGEN BARBU, 
președintele Comisiei de disciplină a F. R. Fotbal

lure-

îlyjie

CLASAMENTELE 
CAMPIONATELOR
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El 1 Jii 1
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e mai 
■heiul 
reală, 
r de 
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lui de 
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fcurca 
astăzi, 
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Cam- 
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Centura 
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n, p ro
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e tenis 
misiune

REPUBLICANE la zi arată astfel :

FEMININ. GRUPA 1—6
1. I.E.F.S.
2. Rapid
3. Politehnica
4. ,.U« Timiș.
5. Olimpia
6. ,.U“ C.-Nap

27 25 2 2240—1691 52
27 21 6 1865—1647 48
27 17 10 1956—1774 44
27 14 13 1756—1738 41
27 12 15 1766—1827 39
27 8 19 1741—1952 35

GRUPA 7—12
7. Crișul 27
8. C.S.U Gl. 27
9. Voința B. 27

10. Sănăt PI. 27
11. Progresul 27
12 CSU Tg.M. 27

17 10 1835—1636 44
13 14 1598—1642 40
12 15 1656—1654 39
10 17 1657—1856 37
9 13 1495—1728 36
4 23 1395—1815 31

MASCULIN
1. Steaua 22 21 1 1965—1381 43
2. Dinamo 22 21 1 2105—1391 43
3. „U44 Timiș. 24 15 9 1703—1679 39
4. „U“ Cj-N. 24 14 10 1761—1653 38
5. Rapid 24 13 11 1632—1661 37
6. Farul 22 12 10 1796—1811 34
7. I.C.E.D. 22 11 11 1635—1705 33
8. I.E.F.S. 24 9 15 1802—1961 33
9. Poli. Iași 24 9 15 1761—1947 33

10. CSU Bv 24 9 15 1830—2044 33
11. ASA Buc. 24 3 21 1502—1919 27
12. Poli. Buc. 24 3 21 1616—1956 27

POLO CAMPIONATUL MU- 
NICIPAL. In turneul 

seniorilor s-au înregistrat urmă
toarele rezultate : Dinamo — 
Constructorul feroviar (o nouă 
secție afiliată) 13—2 ; Rapid — 
C.N.U 5—2 ; Progresul — Școla
rul 6—4 : în campionatul echipe
lor de copii : Rapid — Șc. gene
rală nr. 3 5—1 ; Progresul — Șc. 
sp. 2 8—0; Sc. sp 1 — Școlarul 
2—1; Dinamo — Progresul II 
1—1.

RADIO ÎN URMA DES-IVHUIU fAȘURARII pro
bei DE REGULARITATE la ca
tegoria juniori din cadrul cam
pionatelor republicane de radio- 
telegrafie sală, rezultatele tehni
ce se prezintă astfel : 1. Micu 
Budișteanu Mihai (Prahova), 2. Ja- 
neta Manea (București), 3. Florin 
M. Pantea (Mureș), 4. Floarea Gea- 
mănu (Suceava), 5. Marian Doujak 
(Suceava), 6. Maria Iile (București). 
întrecerile continuă cu categoria 
seniori la probele regularitate, re
cepție viteză si transmitere vite
ză.

RUGBY LA FINELE ACES
TEI SAPTĂMINI

(23—25 ianuarie) va avea loc la 
Snagov prima consfătuire meto
dică a F.R.R.. organizată cu par
ticiparea tuturor antrenorilor si 
arbitrilor din sistemul nostru 
competitional divizionar.

I 
I 
I
I 
I 
I
I 
I
I 
I
I
I
I 
I
I
I 
I
I
I 
I 
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Un scriitor, președinte al unei 
comisii a F.R. Fotbal ! Un fapt 
inedit nu numai Ia noi, ci pen
tru oricare alt soccer. Și, totuși, 
alegerea lui Eugen Barbu în 
fruntea celor care, săptămînă 
de săptămînă, vor judeca aba
terile de la disciplină săvîrșite 
de fotbaliști nu a surprins prea 
mult. Poate și pentru faptul că 
reputatul om de litere nu este 
un nou intrat în marea „arenă" 
a sportului cu balonul rotund, 
el slujindu-1 — cu fidelitate — 
de aproape două decenii, din a- 
cel colț de rubrică al revistelor 
literare și chiar al presei de 
specialitate care, ani în șir, i-a 
găzduit opiniile, severe, origi
nale, uneori contestate, dar în
totdeauna gustate de cititori. 
Și-acum deodată, iată-1 pe 
vehementul condeier intrat în 
„cetatea fotbalului", pe care 
și-a propus s-o apere, s-o întă
rească pe o dublă poziție : de 
membru al Biroului federal și, 
cum spuneam la început, de 
președinte al comisiei de disci
plină.

La puține zile de la Învesti
tură, Eugen Barbu ne acorda, 
cu amabilitate, interviul de 
față.

— Așadar, stimate Eugen 
Barbu, debutați — în această 
dublă postură — într-un do
meniu, fotbalul, care vă pa
sionează de multă vreme. Ce 
sentimente vă încearcă ?

— Este un sentiment de cu
riozitate, dublat de puțină în
doială că voi reuși să fac ceea 
ce mi-am propus. însărcinarea 
căreia trebuie să-i fac față cere 
multă probitate. Dar tocmai a- 
ceastă probitate va isca cele 
mai multe proteste, întrucît nu 
cunosc pe cineva care fiind pe
depsit, să mulțumească pentru 
asta. Nu am ales sarcina de a 
judeca infracțiunile fotbaliștilor 
din sadism, ci pentru că doresc 
— ca foarte multă lume, de alt
fel — ca pe terenurile de sport 
să se întroneze pe deplin dis
ciplina, echitatea și respectul 
pentru morala sportului.

— Severitate, principiali
tate — după cite lăsați să se 
înțeleagă, vor deveni deviza 
comisiei pe care o condu
ceți...

— Sentimental vorbind, con
sideram că ar fi posibil, odată 
cu începerea noului sezon, o

„amnistie" pentru abaterile co
mise în prima parte a campio
natului, dar cînd mi s-a adus 
la cunoștință cifra cartonașelor 
galbene acordate pină acum ju
cătorilor, m-am îngrozit. Sînt 
peste 2 000 ! Arbitri luați de 
guler, cartonașe roșii sau gal
bene rupte în fața publicului, 
invadări de terenuri. Este lim
pede că ne aflăm într-un cli
mat alterat, care trebuie curmat. 
Sportul este un „război" ele
gant, un „război" grațios, un 
„război" al inteligenței, el nu 
are nevoie de huligani ! Așa 
îneît puteți să spuneți cititorilor 
dv. că, indiferent cine este a- 
cela care a greșit, va fi pedep
sit și încă foarte drastic. Nici 
un club și nici o vedetă a fot
balului nostru nu vor fi cruțați 
de măsurile punitive care se im
pun. Dimpotrivă, de la oamenii 
cei mai talentați aștept cea mai 
mare disciplină. Talentul nu 
poate să scutească pe cineva de 
respectul față de adversăr, de 
arbitri și, mai ales, de public.

ca pină acum după cît trișează. 
Sînt dușmanul înveterat al celor 
care oferă cu larghețe tot felul 
de avantaje pentru picioarele 
„de aur“ ale cutăruia și cută- 
ruia. Am^ un respect infinit față 
de vedetă și de jucătorul mare, 
dar acestui respect trebuie să i 
se răspundă cu o muncă infer
nală. Să se termine cu cerința 
de rezultate cu orice preț atîta 
vreme cît noi știm bine unde 
ne aflăm cu fotbalul nostru. Se 
impune răbdare, seriozitate, 
moralitate.
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NUMERELE EXTRASE LA , 
TRAGEREA PRONOEXPRES I 

DIN 21 IANUARIE 1976
Fond general de cîștiguri : _ 

1.694.796 lei, din care 870.397 I 
lei report. Extragerea I : 13 33 | 
25 2 9 34. Extragerea a Il-a : 
38 32 17 8 27. I

Plata cîștigurilor la această I
tragere se face astfel : de la 1
29.1.1976 pînă la 22.III.1976, in- ■
clusiv (în Capitală), de la 2.II. I 
1976 pînă la 22.IH.1976. inclu- I 
siv (în tară) și începînd apro- _ 
ximativ de la 2.IL1976 (prin I 
mandate poștale).

CtȘTIGURILE TRAGERII _ 
„LOTO 2" DIN 11 IANUA

RIE 1976
Categoria 1:1 variantă 50% 

a 42.853 lei și 2 variante 25o/0 I 
a 21.427 lei ; cat. 2 : 5,50 a I 
15.583 lei ; cat. 3 : 25 a 3.428 
Iei ; cat. 4 : 140,50 a 610 Iei; I 
cat. 5: 362,75 a 200 lei ; cat. 6: I 
2.490,50 a 100 lei. ■

Cîștigul în valoare de 42.853 • 
lei a revenit participantului | 
ION COZMA din Suceava.

— Vă cunosc de mult, 
foarte bine, ați fost jucător, 
antrenor, conducător de e- 
ehipă, într-un moment înde
plineați cu pasiune acest 
pretențios triplu rol. Veți 
folosi această lungă și boga
tă experiență spunindu-vă 
cuvintnl în ședințele de lu
cru ale Biroului federal ?

— Mi l-am spus, vă asigur, 
de la prima ședință. Aș dori, 
însă să privim fotbalul la mo
dul cel mai realist. Să nu-i ce
rem numai și să nu-i dăm ni
mic. Fotbalul nostru are nevoie 
de o mare mișcare de masă, 
adică de jucători mulți. Are ne
voie de terenuri multe, în spe
cial pentru copii, are nevoie de 
sprijin material și asta trebuie 
să se înțeleagă. Pentru că, este 
știut, și fotbalul produce, dar 
cheltuiește nechibzuit, ca să nu 
mă exprim altfel. Fotbalul nos
tru are nevoie de moralitate, 
de conducători obiectivi, de clu
buri care să știe că în campio
nat se și retrogradează, adică 
să aibă tăria de a învăța să și 
piardă. Fotbalul nostru are ne
voie, la ora asta, de antrenori 
cu personalitate, care să se im
pună în fața jucătorilor și nu 
invers. Ideea de bază, care mă 
conduce pe mine personal, este 
aceea că fiecare jucător trebuie 
răsplătit după cît muncește, nu

— Cum veți reacționa la 
eventualele critici vis-â-vis 
de niște eventuale greșeli in 
judecarea abaterilor de către 
comisia pe care o condu
ceți ? O dată intrat în „ceta
te", președintele de comisie 
Eugen Barbu îl va... renega 
pe vehementul scriitor — 
ziarist Eugen Barbu ?

—- Am cerut chiar în prima 
ședință a Biroului federal ca 
presa să ne tragă Ia răspundere 
dacă vom comite inechități. 
Voi răspunde personal în con
ferințe de presă la orice fel de 
obiecții venite din partea zia
riștilor. Ca unul care am criti
cat deseori răspicat, nu mă voi 
supăra niciodată. Dintr-o critică 
nu moare nimeni. Dimpotrivă...

— Vă mulțumim pentru 
amabilitatea cu care ne-ați 
răspuns Ia întrebări. Vă do
rim mult succes.

Gheorghe NICOLAESCU

CONFERINȚĂ EUROPEANĂ 
CONSACRATA FOTBALULUI
In ziua de 28 ianuarie, în lo

calitatea Marbella, din Spania, 
va avea loc o conferință euro
peană consacrată fotbalului, la 
care au fost invitați președinți 
și secretari generali ai federa
țiilor de specialitate din Euro
pa. Organizată de U.E.F.A., con
ferința își propune să dezbată 
cîteva idei care vor fi supuse 
aprobării Uniunii Europene de 
Fotbal, ce va avea loc în a- 
ceastă vară, în Suedia.

Printre altele, figurează și 
propunerea, privind modificarea 
actualului sistem de disputare a 
Campionatului european rezer
vat echipelor de tineret. Acesta 
urmează a fi înlocuit de o com
petiție europeană la care să 
participe reprezentativele se
cunde, alcătuite • din jucători 
fără limită de vîrstă. O altă 
propunere se referă la înfiin
țarea unei competiții europene 
pentru tineret, la care să par
ticipe jucători sub vîrsta de 21 
de ani. Se va mai dezbate și 
eventuala modificare a actualu
lui sistem de desfășurare a tur
neului U.E.F.A. pentru juniori. 
De asemenea, președintele 
U.E.F.A. va prezenta o infor
mare despre actualul stadiu de 
pregătire a viitorului Campio
nat mondial de fotbal, care va 
avea loc, în anul 1978. în Ar
gentina.

Din partea forului nostru de 
specialitate, la conferința de la 
Marbella vor participa Ștefan 
Covaci, vicepreședinte al F.R.F., 
și Florea Tănăsescu, secretar 
general.

F.C. CONSTANȚA VA iNTllNl 
PE CERNOMOREȚ ODESA

F.C. Constanta se află în trn 
tative avansate cu conducerea e 
chlpel Cernomoret Odesa (care 
activează In Drlma Divizie a 
camnlonatulul Uniunii Sovietice) 
pentru disputarea unui joc ami
cal, la Constanta. După toate 
probabilitățile. întîlnlrea va avea 
loc la 12 februarie.

STEAUA PREGĂTEȘTE „URCUȘUL" 
SPRE TITLUL DE CAMPIOANĂ

NOTĂ

DIN NOU DESPRE CONSECINȚELE
JOCULUI DUR

A trecut vacanța 
fotbaliștilor. s-a 
efectuat și controlul 
lor medical, care, 
sperăm, s-a făcut 
mai atent, mai rigu
ros ca în alți ani, 
pentru că acum 
cerințele față de 
capacitatea fizică a 
jucătorilor sînt mai 
mari, căci s-a văzut 
că talentul fără o 
pregătire asiduă nu 
poate duce la per
formanțe superioa
re. Echipele — ne 
referim la cele de 
Diviziile A și B — 
sînt în toiul pregăti
rilor. Redactorii noș
tri au și fost prezen- 
ți în taberele unora 
dintre divizionarele 
A. De la echipele 
din eșalonul secund, 
corespondenții noștri 
ne-au trimis multe 
vești, pe care le-am 
și publicat în ziar. 
Cu regret, însă, 
am constatat că 
unele loturi de ju
cători nu sînt 
complete în aceas
tă perioadă de 
pregătiri, datori
tă indisponibilități
lor. Dar cel mai grav 
ni se pare faptul că 
sînt cazuri în care 
unii fotbaliști au 
rămas acasă datorită 
accidentelor sufe
rite în jocurile din 
toamnă. A trecut o

bună perioadă de 
timp și aceștia nu 
sînt încă apți nici 
măcar să-și reia 
pregătirile.

Iată cîteva exem
ple relatate de cores
pondenții noștri : 
F.C.M. Galați : „Ion 
Ionică, nerefăcut 
după fractura de ti- 
bie, nu participă la 
antrenamente'4 ; Vii
torul Vaslui : „Fil
ler, care a suferit 
o fractură de tibie 
în jocul cu Victoria 
Tecuci, nu partici
pă la pregătiri4* ; 
Minerul Moldova 
Nouă : „Gabor lip
sește de la antre
namente datorită 
fracturii suferite în 
meciul de la Tom
natic, cînd a fost 
transportat în stare 
gravă la spitalul 
din Timișoara44...

Fracturi, acciden
tări extrem de se
rioase, care pun 
din nou în discuție 
jocul dur practicat 
în divizia secundă. 
Aceste absențe de la 
startul pregătirilor, 
dintre care am dat 
doar cîteva exemple, 
constituie de fapt 
un avertisment la 
adresa celor ce prac
tică un asemenea 
joc „de rupt oase" 
și pe care, din pă
cate, unii arbitri

l-au acceptat în loc 
să-i trimită pe tușă 
pe cei ce încearcă 
să scoată adversarii 
din joc cu asemenea 
procedee. Cu astfel 
de jucători, fotbalul 
nostru nu are decît 
de pierdut.

Am scris aceste 
rînduri cu speranța 
că în retur nu va 
mai fi la fel, că ar
bitrii vor deveni mai 
intransigenți, îndeo
sebi cu jucătorii 
echipelor gazdă, că 
la Tomnatic, de pil
dă, echipele oaspe 
(multe dintre cele 
care au evoluat a- 
colo în turul cam
pionatului s-au plîns 
de jocul extrem de 
dur al localnicilor) 
nu vor mai intra pe 
teren cu teama 
accidentărilor. Nici 
la Tomnatic șl nici 
altundeva nu trebuie 
să se mai întimple 
asemenea lucruri. 
Conducerile secții
lor, antrenorii și ar
bitrii au datoria să 
vegheze ca echipele 
noastre să-și apere 
șansele în mod co
rect, sportiv, ca cei 
mai buni să învingă, 
adică formațiile care 
se pregătesc acum 
cu toată seriozitatea.

Constantin ALEXE

Intrat pînă la genunchi în zăpadă. Ion Ion (ca și ceilalți coechi 
pieri de altfel) se va strădui să „controleze" balonul

(Urmare din pag. 1)

menise. „Sînt complet refăcut 
— ne spunea el, într-un mo
ment de repaus. Ce facem aici 
nu-i simplu deloc — după cum 
vedeți, înotăm pînă Ia genunchi 
printre troienele de zăpadă, 
ceea ce ne ajută să acumulăm 
pregătire fizică generală, în
tr-un cuvînt rezistentă — dar 
este absolut necesar dacă vrem 
să ne fie mai ușor pe gazon". 
Celălalt mare absent din echi
pa Stelei în ultima parte a tu
rului. l-am numit pe Stoica, 
este și el, în aceste cline... a- 
nroape de coechipieri, jos în 
Brașov, unde, zilnic — în sala 
Policlinicii, de recuperare func
țională — lucrează cu sîrg pen
tru refacerea musculaturii coap
sei. la bicicletă, la diverse apa
rate ale gimnasticii medicale. 
Ti reîntîlnim n" coechipierii lui 
Stoica, pe stadionul din Poiană, 
acolo unde — în încheierea 
programului de dimineață — a- 
ceștia au încins o mintă în 
toată regula. ..O modalitate în 
plus, ne mărturisesc Jenei si 
Creîniceanu. de a solicita jucă
torilor un efort snorît. efectuat 
sub o formă atît de nlăcută 
pentru ei. fiind vorba de nre- 
zenta... mingii".

Dar fotbalul fără nici un fel 
de obstacole naturale, cu t"ren 
marcat și cu porțile de handbal, 
apare în programul de după-

amiază, cînd jucătorii Stelei au 
la dispoziția lor sala clubului 
sportiv Armata Brașov. Se des
fășoară aici, jocurile celei de a 
cincea runde a competiției de 
mini-fotbal.

In clasamentul celor cinci 
formații, alcătuite fiecare din 
patru jucători, conduce, cu 15 
puncte, echipa cvartetului Sa- 
meș, Zahiu, Botez și Răducanu 
care, în jocul cel mai echilibrat 
al zilei (o „repriză" de 10 mi
nute). a terminat ncdecis, 1—1, 
cu echipa lui Anghelini, Sma- 
randache, Iordănescu și Ion Ion, 
component ai „4“-lui clasat, nu 
întîmplător, pe locul secund, cu 
13 p.

Jocurile, trebuie spus, alcătu
iau partea de așa-zisa destinde
re a programului de după-amia- 
ză, ele fiind precedate de an
trenamentul de pregătire fizică, 
în cadrul căruia s-a- lucrat și 
individualizat, pe aparate, pen
tru dezvoltarea forței, a suple
ței, a mobilității.

...Acesta a fost tabloul sumar 
al unei zile pline, de muncă, 
la Steaua. Seara. în camera lui, 
antrenorul Jenei sublinia ade
ziunea tuturor jucătorilor la tot 
ceea ce prevede programul. C 
opțiune din iarnă pentru titlul 
de campioană, un țel de onoare 
pe care formația militară și l-a 
trecut în prim-planul obiecti
velor ei pentru anul competi
tional fotbalistic 1975—1976 !



Triunghiularul de scrimă: România —Bulgaria —R D G. SPORTUL

PRIMUL COLOCVIU ÎN VEDEREA ILIE NĂSTASE A CIȘTIGÂT HARTSTON ÎNVINGI

EXAMENULUI, C.M. DL TINERET TURNEUL DE LA ATLANTA
PE MAKAI

între etapele Diviziei A (la 
sfîrșitul săptămînii trecute edi
ția 1976 a debutat cu întrecerea 
sabrerilor și spadasinilor, flo- 
retistele și floretiștii urmîn- 
du-le la 31 ianuarie și 1 fe
bruarie) un intermezzo interna
țional : triunghiularul de tine
ret Bulgaria — R.D.G. — Ro
mania. la toate cele patru arme, 
destinat atît probei pe echipe, 
cît și celei individuale.

Această întrecere internațio
nală — programată pentru 
mîine. sîmbătă șl duminică, în 
sala Floreasca II — constituie 
pentru tinerii noștri scrimeri 
startul oficial al unei competi
ții... neoficiale : selecția în ve
derea campionatelor mondiale 
de tineret, găzduite în acest an 
de orașul polonez Poznan, în
tre 16 și 19 aprilie. Competiție 
foarte strînsă, dât fiind faptul 
că sînt multi candidați, de va
lori foarte apropiate, doar pen
tru trei locuri de fiecare armă 
(așa cum prevăd normele de 
reprezentare la campionatul 
mondial). Triunghiularului îi 
va urma, tot la București. în 
același lăcaș traditional al scri
mei, între. 4 Si 10 martie. „Tur
neul Prietenia". Această con
fruntare anuală a, color, mai ta- 
lentâti tineri reprezentanți din 
țări socialiste, ai unor reputate 
școli de scrimă, cum sînt cele 
din U.R.S.S., Ungaria. Polonia. 
România, alături de „speran
țele" acestui sport olimpic din 
R.D.G.. Cehoslovacia. Bulgaria. 
Cuba și R.P.D. Coreeană, va 
constitui o repetiție generală 
pentru majoritatea aspiranților 
la titlurile de cei mai buni ti
neri scrimeri din lume. Și cum 
reprezentanții României au cu
cerit de 8 ori medaliile de aur 
ale acestor campionate mon
diale. ambiția sportivă de care 
sînt animați actualii compo- 
nenti ai loturilor republicane 
de tineret ni se pare de bun 
augur. în vacanta de iarnă, re
cent încheiată — cei mai mulți 
dintre ei sînt elevi — i-am vă
zut antrenîndu-se cu sîrguinta 
celor deprinși să trateze cu de
plină seriozitate orice obiect de 
studiu, sub îndrumarea atentă 
și plină de căldură a profeso
rilor Stefan Haukler. Milica 
Bejan. H. Bădescu și N. Mari
nescu.

Tcnismanul român Ilie Năsta- 
se a terminat învingător în 
turneul de la Atlanta (Geor
gia), concurs contind pentru 
Circuitul internațional W.C.T.

în finală, Ilie Năstase l-a 
întrecut in două seturi, cu 6—2, 
6—4, pe jucătorul american Jeff 
Borowiak. Reamintim că, în 
sferturile de finală, Jeff Boro-

wiak l-a eliminat 
Bjorn Borg, unul 
riții turneului.

Proba de dublu 
gată de perechea australiană 
John Alexander-Phil Dent, care 
a dispus în finală cu 6—3, 6—4 
de cuplul Karl 
Germania)-Wojtck Fibak (Polo
nia).

pe suedezul 
dintre favo-

a fost cîști-

Meiler (R.F.

Marcela Moldovan, una din fa
voritele probei de floretă fete, 
candidată pentru C.M de tineret

Marcela Moldovan. Adriana 
Băciol. Luminița Popa. Lauren- 
tia Vlădescu (floretă fete), E. 
Mătușan. E. Roșu. FI. Nicolae 
(floretă băieți), E. Kerekeș, V. 
Fora, M. Popa (spadă), I. Pan- 
telimonescu. Gh. Paputa. E. 
Mărcuș, FI. Păunescu (sabie) și 
alți candidați vor fi prezenti la 
triunghiularul Bulgaria — 
R.D.G. — România de la sfîr- 
Situl acestei săptămîni. Susți- 
nîndu-și primul colocviu din 
actuala sesiune, cu gîndul de a 
fi admiși la examenul nr. 1 al 
anului : campionatele mondiale.

Paul SLĂVESCU

INTERNAȚIONALELE
(Urmare din pag. 1)

CAMPIONATUL EUROPfAN 
OL BOB-TINERET 
(Urmare din pag. 1)

încheind acest capitol referi
tor la omologarea traseului și 
la primele coborîri, vom men
ționa că de joi încep coborîrile 
cronometrate în vederea Cam
pionatului european de tineret, 
care se va disputa sîmbătă și 
duminică. Lotul român, antre
nat de Dumitru Focșeneanu, se 
află în stadiul de definitivare a 
echipajelor. Același lucru se pe
trece și cu loturile . oaspete, la 
a căror conducere tehnică se 
află multe celebrități ale bobu
lui mondial, printre care Euge
nio Monii, multiplu campion al 
lumii, olimpic și european. Ves
titul pilot se dovedește nu 
numai un îndrumător competent 
al tinerilor boberi italieni, ci și 
un inimos și harnic colaborator 
al organizatorilor competiției, 
în legătură cu aceștia din ur
mă, vom aminti că unii dintre 
ei au depus un efort remarca
bil la lucrările de înghețare a 
pîrtiei în condiții atmosferice 
nu întotdeauna favorabile. Dar, 
Paul Popa (președintele C.S.O. 
Sinaia), Constantin Dragomir 
(fost campion al țării), Mihai 
Bota (responsabilul cabanei 
„Schiori") și alții nu au prege
tat să muncească zile și chiar 
nopți întregi pe pistă pentru a 
o da în folosință în timp util, 
în sfîrșit, mai menționăm pre
zența în rîndul oficialilor a 
unor foști performeri, printre 
care Henri Enea, Nicolae Nea- 
goe, Ștefan Taus, Victor Papa- 
dopol, Constantin Ciocoiu, pre
cum și a decanului cronometro- 
rilor români, Dan Busuioc.

Deocamdată atît despre pre
gătirile pentru Campionatul eu
ropean de tineret, care reunește 
la startul întrecerilor speranțe*- 
le țărilor cu cele mai mari per
formanțe obținute de-a lungul 
anilor în bobul mond'nl.

23 de ani de activitate sportivă, 
plini de valoroase realizări), 
Wibke Hcndriksen (campioana 
R.F.G.), Alice Grofova (R.S.C.)
— finalistă la C.M. ’73, len 
Kuei-li (R. P. Chineză) — 
campioana tării pe 1975. Claude 
Bergeret — campioana Franței 
și compatrioata sa Brigitte. Thi- 
riet, precum și Emilia Neikova 
(Bulgaria).

în ce privește „dublurile”, se 
detașează valoric cele din R. P. 
Chineză și Franța, datorită mai 
ales omogenității, celelalte fiind
— cum se exprima plastic an- 
trenoarea federală Ella Con- 
stantinescu — „ocazionale", dar 
nu lipsite de valoare, ca și de 
posibilitatea de a furniza sur
prize.

Organizarea acestei deosebit 
de atractive competiții interna
ționale, care ar constitui un 
motiv de mîndrie pentru orice

ATLETISM a Concurs la Ma
drid : 60 m — Mennea (it.) 6,76; 
înălțime — Del Forno (It.) 2,18 
m ; 60 mg — Price (Anglia) 7,8; 
lungime — Bonheme (Fr) 7,40 
m: 800 m — Browne (Anglia) 
1:53,4 a Pe teren acoperit, la 
Dartmouth (SUA). 3000 m (f) — 
Janice Merrill (19 ani) 9:03.3, la 
9 zecimi de recordul mondial de
ținut de Francie Larrieu.

AUTO a După disputarea a 6 
probe speciale (126 echipaje), în 
clasamentul Raliului Monte Car
lo conduce italianul Sandro Mu- 
nari (Lancia — Stratos). urmat 
de suedezul Waldegaard (Lancia 
— Stratos) si francezul Frequelin 
(Alpine Renault). J. C. Andruet 
a abandonat.

BASCHET a în ..Cupa Koraci" 
(turul 2, sferturi) : Jugopla-
stika — Berck 90—69. Lidge — 
Mobilquattro 90—87, Monceau — 
Juventud Badalona 86—87. Le
verkusen — Akademik Varna 
90—63. Le Mans — Brina Rieti 
108—94. ta în „Cupa Liliana Ron- 
chetti" (retur, sferturi) : Gerbe 
Montceau — Maccabi Tel Aviv 
84—51.

BOX. a Organizația mondială 
profesionistă W.B.A.. cu sediul 
permanent la Ciudad de Mexico, 
a alcătuit clasamentele celor mai 
buni pugilisti din lume pe luna 
ianuarie. La categoria grea, pri
mul loc a fost atribuit lui Cas- 
*’.vs Clay. Pe locurile următoa

Zilele acestea am primit pri
mele vești de la jucătoarele 
românce de tenis, aflate în Sta
tele Unite. Ele au participat la 
turneele preliminare ale circui
tului „Virginia Slims", două : 
Mariana Simionescu și Florența 
Mihai reușind chiar să se cali
fice pentru turneul de la Wa
shington. Iată rezultatele obți
nute de jucătoarele noastre în 
așa-numitele „turnee-satelit" : 
Mariana Simionescu învinge pe 
Elli Appel (Olanda) cu 6—4,
6— 4 ; pe Ingrid Bantzer (Sue
dia) cu 6—4.4—6, 6—4; pe Marita 
Redondo (S.U.A.) cu 6—2, 6—3; 
Florența Mihai întrece pe Jackie 
Fayter (Anglia) cu 6—7, 6—1,
7— 5 ; pe Mi chile Gurdal (Bel-

gia) cu 6—1, 6—2 ; pe... Virgi- 
nai Ruzici cu 6—4, 6—1 ; Virgi
nia Ruzici învinge pe Anne 
Kiyomura (S.U.A.) cu 6—2, 1—6, 
6—4 ; pe Lindsay Bea ven (An
glia) cu 4—6, 6—1, 6—4 și da
torită * “ ‘
renței 
lupte 
neele

înfrîngerii în fața Flo- 
Mihai va continua să 

pentru calificare în tur- 
următoare.

Tn amfiteatrul Institutului de 
medicină din Timișoara a înce
put întrecerea de baraj pentru 
desemnarea unei participante la 
turneele interzonale din cadrul 
campionatului mondial feminin 
de șah. Iau parte trei maestre 
internaționale care vor juca du- 
blu-tur. Tragerea la sorți a fost 
următoarea : 1. Maria Porubsky 
(Ungaria. Elo 2165). 2. Suzana 
Makai (România, 2200). 3 Jane 
Hartston (Anglia. 2250).

în prima rundă s-a 
partida Makai — Hartston. 
tr-o deschidere Pire _ _____,
iucătoarea engleză a egalat des
tul de ușor poziția, 
prof ițind de cîteva ______ ..
ale adversarei sale, a obținut a-
vantaj. * “ ” '
albelor 
nu au 
ces și 
s-a recunoscut ________

Aseară. în runda a 2-a. partida 
Porubsky — Makai s-a întrerupt 
la mutarea 40.

Astăzi se 
a primului 
rubsky.

disputat 
în- 

Ufimtev.

iar apoi, 
inexactități

încercările conducătoarei 
de a echilibra situația 
fost încununate de suc- 

la mutarea a 33-a Makai 
învinsă.

joacă ultima partidă 
tur. Hartston — Po-

Echipa de fotbal a Cehoslovaciei
învinsă de Feyenoord!

Surpriză la Rotterdam ! în 
meci amical de fotbal, echipa 
Cehoslovaciei, considerată cea 
mai bună formație europeană a 
anului 1975, a fost întrecută de 
formația locală 
4—2 (3—1), prin 
zate de D. Jong 
Kreuz. Golurile 
fost înscrise de 
varriik.

© în turneul 
la Las Palmas : 
Belgia 2—1 (1—1).

Feyenoord cu 
punctele rcali-
(2). Jansen si 
oaspeților au 
Pollak și Pi-

do juniori de 
Bulgaria

DE TENIS DE MASA
gazde, este o inițiativă bună a 
federației noastre de speciali
tate, care dorește să ofere 
practicanților și tuturor iubi
torilor tenisului de masă un 
spectacol sportiv de calitate, un 
contact direct cu- cîteva dintre 
cele mai renumite „școli" 
lume ale acestui sport.

Reamintim că întrecerile 
cep vineri de la orele 9, în 
Floreasca (după-amiază de la 
orele 15), cu probele pe echipe 
masculin și feminin, vor conti
nua sîmbătă, de la orele 9 și, 
respectiv, 16, iar duminică de 
la orele 8,30 și după-amiază de 
la orele 16. Se joacă sistem eli
minatoriu la toate probele, ceea 
ce mărește atractivitatea fiecă
rei partide.

★
Și-a anunțat participarea și 

reprezentativa de tenis de 
a R.P.D. Coreene, din 
sperăm că va face parte 
pioana mondială Yun Sun

P. ARCAN 
coresp. județean

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\w^^

FIȘIER

masă 
care 
cam- 
Kim.

Un nume nou pe prima treap
tă a podiumului de premiere in 
campionatele .Europei de patinaj 
artistic. După ce de mai mulți 
ani face „anticameră" în marile 
competiții ale gheții, englezul

ATLETISM

WALTRAUD STROTZER
Recordul european de sală la 

800 m — 2:02,0, la 0,2 sec de 
recordul lumii — stabilit în pri
mele zile ale sezonului indoor 
confirmă părerea că la această 
oră Waitraud Strotzer (născută 
Pohland) este cea mai valoroasă 
semifondistă din R. D. Germană. 
In 1975, în aer -Liber, cele mai 
bune performanțe ale sale au fost 
2:00,6 la 800 m și 4:08,0 la 1 500 
m. Așadar, pentru a ajunge în 
prim-plan, Strotzer a trebuit să 
aștepte cinci ani — în 1970 cîști- 
gase titlul de campioană euro
peană de junioare la 800 m — 
drumul fiindu-i barat cel mai a- 
desea de renumita Gunhild Hof- 
meister. S-a născut la 16 sep
tembrie 1952, are 1,63 m și 51 kg, 
este studentă în educație fizică. 
Face parte din clubul Motor Jena 
și este pregătită de Bernd Kirs
ten. Potențialul său nu trebuie 
judecat atît după rezultate — 
destul de departe de recordurile 
lumii, atît la 800 cit și la 1500 m 
- cît după numărul victoriilor in

s internaționale, Strot- 
poate cea mai buna 
în semifondul feminin

concursurile 
zer fiind f 
tacticiană î 
mondial.

PATINAJ

(Anglia)
John Anthony Curry (născut la 9 
septembrie 1949, la Birmingham) 
este în sfîrșit laureat continen 
tal. Autentic ,,artist al gheții", 
el aduce o reconsiderare a ten
dințelor coregrafice în patinaj, 
după un foarte lung interludiu 
aparțînînd sportivilor prin exce
lență. Curry știe să îmbine teh 
nica săriturilor triple, cu o a 
lunecare extrem de expresivă și 
armonioasă în programul de fi
guri libere.

Elev al 
londoneze 
parte din 
Richmond 
A fost al 
europene și mondiale ale 
lui 1973. ~ 
mător să urce pe podiumul euro 
pean (locul 3, C.E. Zagreb) ; dar 
și să „cadă" surprinzător la cam
pionatele mondiale (locul 8, C.M 
Munchen). In fine, anul trecut 
este al 2-lea la C.E. Copenhaga 
și al 3-!ea la C.M. Colorado 
Springs. A respins de mai multe 
ori, pînă acum, oferte de a trece 
la revistele pe gheață.

celebrei antrenoare 
Alison Smith, face 

secția acesteia de la 
Amateur Skating Club 
4-lea în campionatele 

anu 
Pentru ca în anul ur

re au fost clasați în ordine: Ken 
Norton (S.U.A.). George Foreman 
(S.U.A.) si Richard Dunn (An
glia).

CICLISM a După 8 etape. în 
Turul Venezuelei, conduce Fon
tes (Venezuela).

HOCHEI ®La Turku; Finlan
da — U.R.S.S. 4—9 (2—1, 2—2,
0—6) a în campionatul sovietic, 
după reluarea meciurilor, condu
ce Spartak Moscova cu 41 p, ur
mată de TSKA Moscova si Di
namo Moscova.

nstal (Austria), slalom special în 
Cupa Europei — Gensbichler 
(Austria). în clasament conduce 
Pargaetzi (Elveția) a Din lipsă 
de zăpadă, probele pentru Cupa 
mondială de la St. Gervais si 
Megfcve vor fi probabil amînate.

ȘAH a în turneul pentru ju
niori de la Novi Sad. după 4 
runde. în clasamentul feminin 
conduce românca Judith Kantor 
3 p (1), iar în cel masculin — 
Popovicl (Iugoslavia) 3V2. Româ
nul iuliu Hegedus ocupă locul 4

PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT

PATINAJ VITEZA. a în ca
drul C.M de juniori la Madon
na di Campiglio. 5000 m — Joung 
Lee (Coreea de Sud) 7:32.28 
(rec. mond.), 1000 m (f) — Kim 
Kostrom (SUA) 1:29,28. a La El- 
verum. Norvegia — U.R.S S 251.5 
—204.5 ! La 3000 m — Storholt 
(N) 4:16,82; 5000 m — Stensen 
(N) 7:16.90: 500 m — Kulikoc 
(U.R.S.S.) 39,15; 1009 m — Mura
tov (U.R.S.S.) 1:29,18.

SCHI A La Reit im Winkl 
(R.F.G.). combinata nordică — 
Hettich (RFG). ștafeta 3x10 km 
— Finlanda lh 54:42.78 a La En-

cu 2V2 p a La Wijk aan Zee, 
după 4 runde, conduce Liuboje- 
vici 3V2 p. Liderul a remizat cu 
Olafsson a Lider în turneul de 
la Majdanpek. înaintea ultimei 
runde, este Matulovici cu 8 p.

TENIS a în turneul de la In
dianapolis. finale : Ashe — Ge- 
rulaitls 6—2. 6—7, 6—4; Smith,
Lutz — Gorman. Gerulaitis 6—2,
6— 4. a în turneul de la Birmin
gham (S.U.A.) ; Van Dillen — 
Hrebec 7—6, 6—2; Fibak — Owens 
G—4. 6—2, Martin — Pfeister 6—7,
7— 6. 6—3 La acest turneu par
ticipă si Connors. Tanner. Geru

laitis, Kodes, Meiler a în finala 
turneului de la Zurich : Thung 
(Olanda) — Beust (Franța) 6—3, 
6—3 a în turneul feminin de la 
Washington : Durr — Ziegenfuss 
6—2, 6—1; Șmîreva — Louie 6—3, 
3—6, 6—3; Evert — Kuykendall
6—2. 6—1; Stove — Fernandez 6—0, 
6—4 AÎn campionatul european 
pe echipe, la Dusseldorf (grupa 
A) : R.F. Germania — Italia 2—1 
(Gebert — Zugarelli 6—7, 6—2.
6—3 ; Pinner — Barazzutti 6—4, 
6—4; Pohmann. Gehring — Zu
garelli, Barazzutti 3—6. 4—6) a 
în Cupa Davis, la Auckland : 
Noua Zeelandă — India 3—2 (ul
timele slmpluri : Fairlie — V. 
Amritraj 3—6, 8—10. 1—6 și Pă
ru n — A. Amritrai 6—1. 9—7, 
6—4).

TENIS DE MASA. în Cupa 
Ligii europene, la Paris : Fran
ța — Iugoslavia 3—4 (Secretin — 
Surbek 13—21, 17—21 ; Birocheau
— Surbek 16—21. 16—21) Gazdele 
au cîstigat partidele de dublu

VOLEI a La Heidelberg au 
început întrecerile fazei finale a 
competiției de calificare pentru 
turneul olimpic feminin. Cele 
două partide disputate s-au în
cheiat cu următoarele rezultate: 
R.D. Germană — S.U.A, 3-0 
(15—12. 15—2, 15—13) și Polonia
— Bulgaria 3—1 (15—10. 15—10,
11—15. 15—12). Echipa câștigătoare 
se va califica pentru turneul de 
la Montreal.
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