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xtivarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist llomân, președintele 
Republicii Socialiste România, a 
Tăcut, in cursul zilei de joi, o 
vizită de lucru in municipiul și 
județul Brașov.

Inscriindu-se ca un moment 
însemnat in viata politică și eco
nomică a tării, aliată in preaj
ma primului Congres al consi
liilor populare județene și al 
președinților consiliilor popu
lare, chemat să asigure sporirea 
contribuției organelor locale de 
stat și participarea largă a ma
selor de cetățeni'la înfăptuirea 
programului partidului, această 
vizită a prilejuit o analiză a- 
profundată a modalităților op
rime de înfăptuire a sarcinilor 
ue mare răspundere ce revin în 
continuare oamenilor muncii 
din județul Brașov.

Jlxprimîndu-și bucuria reîntîl- 
nirii cu secretarul general al 
partidului, locuitorii bătrinului 
oraș de la poalele Timpci l-au 
întimpinat pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu eu sentimentul dato
riei împlinite și expresia hotă- 
ririi lor de a face totul pentru 
continua dezvoltare a patriei 
socialiste.

în manifestări emoționante, 
tineri și vîrstniei — bărbați și 
femei — harnicii lucrători ai 
întreprinderilor brașovene ii a- 
dresează din inimă tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, cu prilejul 
apropiatei aniversări a zilei sale 
de naștere, tradiționalul „La 
multi ani !“, urîndu-i multă să
nătate și putere de muncă, pen
tru a conduce destinele Ro- 
mâ.riei, pentru binele și ferici
rea întregului nostru popor.

Toana oficială se îndreaptă 
apoi spre întreprinderea „Elec- 
troarecizia" din orașul Săcele.

i centrul discuției de Ia 
„Eiectroprecizia", ca, de altfel, 
și la celelalte întreprinderi vi
zitate s-au situat problemele 
modernizării în continuare a 
structurii producției, a sporirii 
eficienței întregii activități, po
trivit exigențelor cincinalului 
rezoluției tehnico-științifice.

Aceleași probleme privind mo
dernizarea producției și concen
trarea eforturilor in direcția 
creșterii eficienței economice au 
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SINAIA-1976!

Campionatul european de bob-tineret

LA SINAIA, PISTA Șl CONDIȚIILE 
DE CONCURS SÎNT REMARCABILE
• INTERVIU CU MULTIPLUL CAMPION MONDIAL SI OLIMPIC EUGENIO MONTI
• LA ANTRENAMENTELE DE IERI, ROMANIA I (SECUI — LIXANDRU) — AL TREILEA

TIMP ÎN MANȘA I, AL DOILEA IN MANȘA SECUNDĂ

reținut atenția secretarului ge
neral al partidului și in cursul 
analizei efectuate împreună cu 
specialiștii de la întreprinderea 
de autocamioane „Steagul Roșu".

Intilnirea pe care tovarășul 
Nicolae Ceaușescu o are apoi 
cu colectivul întreprinderii de 
tricotaje din Brașov este con
sacrată examinării modului cum 
această unitate a industriei u- 
șoare își îndeplinește răspun
derile ce-i revin pe linia creș
terii potențialului ei tehnico- 
productiv. a satisfacerii in con
diții optime a cerințelor pieții 
interne și exportului.

Includerea magazinului uni
versal din Brașov în programul 
vizitei a evidențiat, o dată in I 
plus, grija deosebită pe care I 
secretarul general al partidului 
o manifestă fată de om și ne- ! 
voile sale.

Sosirea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la întreprinderea de 
scule din Rîșnov prilejuiește a- I 
ceeași vibrantă manifestare de | 
dragoste din partea miilor de 
muncitori, a locuitorilor orașului. I

La întreprinderea de scule I 
din localitate, dialogul de lucru 1 
se axează asupra sarcinilor c- ■ 
conomice, a posibilităților dc | 
dezvoltare și diversificare a • 
producției.

Vizita de lucru a tovarășu- I 
lui Nicolae Ceaușescu în uni- | 
tăti industriale din municipiul 
și județul Brașov a constituit I 
pentru oamenii muncii de pe I 
aceste meleaguri un puternic ’ 
stimulent al energiilor și ini- • 
tiativelor creatoare. Mobilizat* I 
de îndemnurile secretarului ge- I 
neral al partidului, oamenii 
muncii din acest județ cu o I 
pondere însemnată în econo- | 
mia țării și-au manifestat din 
nou adeziunea deplină la in- I 
treaga politică a partidului. I 
l-au asigurat pe tovarășul * 
Nieolae Ceaușescu că vor tra- ■ 
duce neabătut în viață sarci- I 
nile ce le revin în acest an și I 
în noul cincinal, precum și re
comandările ce le-au fost fă
cute cu prilejul acestei vizite, 
pentru a spori in continuare 
contribuția județului și munici
piului Brașov la progresul mul
tilateral al României socialiste.

1 Azi, de la ora 9, in sala Floreasca

I - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
I START IN CAMPIONATELE INTERNAȚIONALE

DE TENIS DE MASĂ ALE ROMÂNIEI
Azi, la ora 9, în sala Flo

reasca din Capitală, se dă star
tul în Campionatele interna
ționale de tenis de masă ale 
României, competiție de presti
giu, care se bucură de prezența 
unor campioni mondiali și eu

Maria Alexandru, favorita noastră nr. 1 in proba de simplu fete, 
se antrenează cu sirguintă înaintea „internaționalelor"

Foto : V. BAGEAC

ropeni, ca și a altor numeroși 
sportivi bine cotați pe plan 
mondial. In cursul zilei de ieri 
au sosit toți sportivii care vor 
participa la întreceri. Excepție 
Surbek (Iugoslavia), Grofova 
(R.S.C.) și Hendriksen (R.F.G.). 
Participarea reprezentativei Ja
poniei, confirmată la timpul 
cuvenit de forul de specialita
te nipon, continuînd să fie 

incertă. Joi seara a sosit pe 
calea aerului reprezentativa 
R.P.D. Coreene, în rindurile că
reia — surpriză deosebit de 
plăcută — am întîlnit două ju
cătoare de excepție : Pak Jang 
Sun — campioana mondială la 

simplu fete de la Calcutta — 
1975 și Pak Jang Ok — cam
pioana Asiei, Dat fiind faptul 
că tragerea la sorți oficială a 
stabilit tablourile de concurs, 
este foarte probabil că juriul 
va intercala pe jucătorii R.P.D. 
Coreene pe locurile libere.

în ce privește participarea 
jucătorilor români, aceștia, în 
mare majoritate jucători tineri, 
vor avea prilejul să eVolueze 
într-o companie deosebit de se
lectă, în condiții apropiate va
loric de marile competiții euro
pene și chiar mondiale. După 
cum am mai anunțat, favorita 
nr. 1 rămîiîe experimentata 
Maria Alexandru, posesoarea 
unui palmares bogat, singura 
noastră jucătoare din elita mon
dială. Dintre celelalte jucătoare 
reținem participarea Lidiei Za- 
haria, campioană europeană la 
cele două categorii de junioare 

— la simplu și dublu-fete, ca 
și a Lianei Mihuț, junioară care 
debutează cu acest prilej într-o 
competiție de valoare deosebită 
în echipa noastră de senioare. 
Majoritatea fetelor fiind foarte 
tinere, au un fericit prilej să 
confirme progresul realizat pînă 
acum și să se călească într-un 
concurs de o asemenea tărie. 
Dintre băieți, notăm prezența 
lui Șerban Doboși și a lui Teo
dor Gheorghe, care au avut 
cîteva evoluții în competițiile 
europene, în care nu au reușit 
incă să se impună, astfel că și 
ei sînt chemați să dovedească 
progresul realizat în ultimul

PROGRAMUL COMPLET 
AL INTERNAȚIONALELOR

Vineri — 9,00 — 13,30 
și 15,00 — 19,30 echipe 
masculine și feminine ;
19.30 — 21,30 turul 1 sim
plu masculin și feminin ;

sîmbătă — 9,00 — 13,45 
dublu mixt ; 16,00 — 20,00 
dublu masculin și femi
nin ; 20,00 — 22,00 finale 
echipe ;

duminică — 8,30 — 12,30 
simplu, masculin și femi
nin ; 15,00 — 15,30 semi
finale simplu masculin ;
15.30 — 16,00 semifinale 
simplu feminin ; de la 
orele 16. finalele la sim
plu masculin, simplu fe
minin, dublu masculin, 
dublu feminin și dubla 
mixt.

timp, să justifice selecționarea 
în echipa națională, ca și foarte 
tinerii lor colegi Moraru și Ro- 
manescu. Firește, și la fete și 
la băieți aliniem un număr 
mare de sportivi, a căror evo
luție este așteptată cu interes, 
într-un concurs care oferă cu 
adevărat un termen de compa
rație.

Sîntem convinși că toți spor
tivii români vor lupta cu ar
doare pentru a se apropia de 
valoarea majorității oaspeților, 
împreună cu care vor realiza 
— sperăm — un spectacol spor
tiv de zile mari, (m.c.)

SINAIA, 22 (prin telefon).
De 9 ori campion mondial și 
o dată campion olimpic, Eugenio 
Monti nu mai are nevoie, cre
dem. de prezentare. Trecem, a- 
șadar. direct la relatarea con
vorbirii avută cu actualul con
silier tehnic și antrenor al ti
nerilor boberi italieni partici
pant! la Campionatul european 
de la Sinaia.

— De ce v-a plăcut bobul ?
— Pe vremea cind practicam 

schiul de performantă, din pură 
curiozitate am făcut o coborire 
cu bobul pe pista de la Cortina 
d’Ampezzo. Am fost pur si sim
plu incintat de senzația trăită 
Si. pentru că am simtit că pot 
stăplni bobul, m-am dedicat a- 
cestui sport.

— Veți coborî pe pîrtia noas
tră ?

— Am venit cu această in
tenție, dar starea actuală a să
nătății nu îmi permite să o 
realizez.

— La un mare bober. ajuns 
la zenitul carierei, ce credeți 
că cedează mai întîi : reflexele 
în gîndire. îndem larea în mî- 
nuirea fiselelor sau pur și sim
plu nervii ?

— Odată cu virsta, oboseala 
psihică apare mai repede, iar 
entuziasmul scade. Dar dacă se 
menține entuziasmul, se menți
ne si performanța (n.r. Eugenio 
Monti s-a retras din activitatea 
competițională la 40 de ani).

— Credeți că rolul împingă- 
torilor a devenit atît de impor
tant pe cît afirmă unii specia
liști ?

Multiplul campion mondial și olimpic Eugenio Monti (primul din 
dreapta) în mijlocul boberilor români aflati la antrenamentele 
cronometrate pe noua pîrtie din Sinaia Foto : Dragoș NEAGU

— Depinde de pirtie. La Igls, 
care are un start de 50 de me
tri, forța și viteza impingători- 
lor pot fi determinante. Pe alte 
piste, care solicită la maximum 
tehnica, rezultatul este decis de 
valoarea pilotului.

D. STANCULESCU

(Continuare in pag. 2-3)

SCRIMERI ROMÂNI LA
La Trofeul Martini, deschis 

floretiștilor, ce se desfășoară 
sîmbătă și duminică la Paris, 
vor participa din partea Româ
niei Petru Kuki, Mihai Țiu, Tu
dor Petrus, Cristian Dinu si

Cu gindul la Montreal

ATLETII AȘTEAPTĂ SEZONUL DE SALĂJ 1
Zgomotoasă, ca în primele 

ore ale dimineții, cînd aparține 
în exclusivitate viitorilor per
formeri de la Școala sportivă 
de atletism, Viitorul, Metalul 
sau copiilor din școlile gene
rale cu clase speciale, „umbre
la" atletismului bucureștean, 
sala de la „23 August", se li
niștește treptat, căpătînd către 
prînz seriozitatea unui labora
tor. De fapt, sala este un ade
vărat laborator, un laborator al 
performanței. Subiecții ? Com- 
ponenții lotului olimpic de a- 
tletism. Proba finală este, de
sigur, Montrealul dar pînă a- 
tunci săritorii și sprinterii au 
de trecut examenul parțial al 
sezonului de sală.

Decatloniștii lui Marian Păș- 
călău, Vasile Bogdan și tînărul

PARIS Șl MOSCOVA
Aurel Stefan. La concursul in
ternațional de sabie ce va în
cepe sîmbătă la Moscova vor 
lua parte Dan Irimiciuc, Corne- 
liu Marin, Ion Pop, Mihai Frun
ză si Marin Mustață.

Dobre Savenco, profită de in- 
termezzo-ul schimbului de ge
nerații și pun stăpînire pe sală. 
Ne surprinde plăcut ardoarea 
și ambiția . cu care lucrează 
Bogdan. Recordmanul țării ne 
dă imediat explicația : sîmbătă 
și duminica viitoare va parti
cipa la un poliatlon de sală în 
R.F. Germania — 7 probe — la 
care și-au anunțat prezența 
cîțiva dintre cei mai buni de- 
catloniști europeni. Sperăm că 
Vasile Bogdan va lua un start 
lansat spre cele 8 000 de puncte 
care-1 așteaptă la vară...

O altă surpriză plăcută : Va
leria Ștefănescu aleargă peste 
garduri ! Cine-i cunoaște tem
peramentul poate înțelege ușor 
ce a însemnat pentru Valeria 
îndelungata absență de pe pistă. 
Ar dori să concureze, dar ten- 
donul impune încă răbdare. 
Privește cu jind spre Viorica 
Enescu, care zburdă pe culoarul 
alăturat. Azi, după multe luni 
de așteptare, Valeria Ștefănes
cu ia primele starturi. încet,

Vladimir MORARU

(Continuare in pag. 2-3)



NUMEROASE ÎNTRECERI IN „CUPA TINERETULUI1' La handbal feminin

Zilnic, telefonic, sau prin scris, la redacție ne sosesc vești din 
tară privind desfășurarea a numeroase întreceri organizate în ca
drul competiției de masă ,.Cupa tineretului". Iată 
tea, transmise de către corespondenții noștri :

cîteva din aces-

IN ORAȘELE SI COMUNELE 
JUDEȚULUi BRĂILA

în Brăila cît și în alte loca
lități din județ — Făurei, Ju- 
gurcanu, Oprișenești — numai 
în două zile de la sfîrșitul săp- 
tămînii trecute circa 3 000 de 
tineri s-au întrecut în diverse 
concursuri la șah și tenis de 
masă. în comune, la căminele 
culturale, iar în orașul Brăila 
la școlile generale nr. 4. 10, 11, 
25, Grupul școlar de construc
ții și Liceul chimic. La Liceul 
pedagogic s-au organizat între
ceri de volei și patinaj. (N. 
COSTIN — coresp.).

FRUMOASĂ PARTICIPARE 
LA FILIPEȘTII DE PĂDURE

Activitate deosebită la A. S. 
Viitorul (Grupul școlar minier) 
din Filipeștii de Pădure. Peste 
300 de tineri au participat la 
întreceri de tenis . de masă 
(printre cîștigători Viorica Ilie, 
Vasile Rauleac), 85 la șah. 
(Constantin Marcu, Ion Miu) și 
180 la trîntă (Stelian Bratu, Si- 
mion Ion, Constantin Bogoș). 
Merite deosebite în buna or
ganizare o are profesorul de 
educație fizică Vasile Barbu. 
(Constantin ALBU — coresp.).

35 000 DE CONCURENTI 
IN JUDEȚUL MUREȘ

La actuala ediție a „Cupei 
tineretului" au participat peste 
35 000 de tineri, ei întreeîn- 
du-se Ia diferite discipline 
sportive : tenis de masă, patinaj 
viteză, schi, șah, sanie, gimnas
tică ritmică și modernă. Din
tre asociațiile sportive eviden
țiate pentru organizare și mo
bilizare la întreceri le amintim 
pe cele de la Școala profesio
nală nr. 15 (cartierul Mălină- 
Reghin). Voința și Ilefor (din 
Reghin) Faianța, Metalul, Tîr- 
nava. Textila, școlile generale 
nr. 1, 5 și 6 (Sighișoara), Chi
mica, Voința, Șc. de chimie in
dustrială (Tîrnăveni). Mureșul,

Zahărul. C.F.R.
Ursu (Sovata),
dustrial (Tg. Mureș) ș.a. (loan 
I’AUȘ, coresp. județean).
FAZA MUNICIPALA LA BACĂU

De CORESPONDENȚII

• LA TG. MUREȘ. în organi
zarea Școlii sportive din locali
tate, s-a desfășurat concursul de 
volei fete dotat cu „Cupa Unirii". 
Trofeul a revenit formației Școlii 
sportive din Topi ița — 5 p (8—5). 
Pe locul secund s-a clasat C.S.U. 
Tg. Mureș — 5 p (8—6) • RE
DACȚIA GAZETEI „STEAGUL 
ROȘU" — organ al Comitetului ju
dețean Ilfov al P.C.R. și al Con
siliului popular județean — a luat 
frumoasa ințiativă de a organiza 
o amplă întrecere de tenis de 
masă pentru elevii școlilor gene
rale din județ. Competiția, dotată 
cu trofeul „Nfeta 10 la tenis de 
masă", a început săptămîna a- 
ceasta și se va încheia la sfîrși
tul anului școlar • LA ȘCOA
LA GENERALA NR. 6 DIN ME
DIAȘ se va da în folosință du
minică o frumoasă sală de sport. 
Cu prilejul inaugurării, va avea 
loc o manifestare cultural-sporti- 
vâ dedicată aniversării Unirii Prin
cipatelor • IN CELE CÎTEVA 
SĂPTĂMÎNI de iarnă de pînă a- 
cum, pe patinoarul Voința din 
Brașov s-au inițiat în acest fru
mos sport, patinajul, peste 50 de 
cooperatori $i cooiii lor • CO
MISIILE JUDEȚENE de volei, bas
chet și handbalde pe lingă 
CJ.E.F.S. Ifov și-au propus ca în 
noul sezon în aer liber să se or
ganizeze campionate județene la 
sporturile respective ® LA SE
DIUL CLUBULUI SPORTIV DUNĂ
REA^ din Galați s-au amenajat 
două săli în care sportivii pot 
juca șah, biliard, au la dispozi
ție o mică bibliotecă cu cârti 
sportive, ziare și reviste O 12 E- 
CHIPE DE HANDBAL din județul 
Prahova, dintre care 9 din Plo
iești, participă la o competiție 
sistem divizie, dotată cu „Cupa 
de iarnă". Meciurile au loc săp- 
tămînal, în sala Victoria din Plo
iești • PENTRU A OPTA OARĂ, 
în localitatea bihoreană Aleșd, s-a 
organizat întrecerea de tenis de 
masă „Cupa orașului Aleșd". 
Timp de opt zile s-au întrecut 92 
de băieți din oraș și comunele 
învecinate, victoriile revenind ju
cătorilor Aurel Gagu — la sim
plu, Florian Pavel și Elemer Szabo 
- la dublu • PATRU FORMAȚII 
DIVIZIONARE A de volei s-au în
trecut la Bacău în tradiționala 
întrecere dotată cu „Cupa Știin
ța*- Trofeul a fost cîștiqat de vo
leibalistele de la C.S.U. Galati 
(care au dispus cu 3-2 de I.E.F.S. 
București, Universitatea Timișoara 
și Știința Bacău). Pe locurile ll-lll 
s-au situat I.E.F.S. si Universitatea 
• INTR-O ÎNCĂPERE NEFOLOSI
TA a unei clădiri din centrul o- 
rașuluj Sebiș (jud. Arad) gos
podarii urbei amenajează o are
nă de popice. Lucrările se află 
în fază de finalizare • PESTE 
200 DE ELEVI au participat recent 
la o reușită întrecere de schi - 
probe alpine — orqanizată de Co
mitetul orășenesc Vatra Dorneî al 
U.T.C. S-au remarcat schiorii de 
la Școala sportivă Vatra Dornei și 
Liceul lacobeni.

(Luduș), Lacul 
Liceul agro-in-

de tineri de la liceele teoretic 
și agricol, de la școlile gene
rale nr. 1 și 2, de la asociați
ile sportive Rapid, Relaxa și 
Progresul cît și unele instituții 
din oraș au participat la între
ceri de șah. tenis de masă și 
tir cu armă. (M. BEDROSIAN 
— coresp.).

ETAPA

VOINȚA ODORHEI - PERFORMERA 
TURULUI DIVIZIEI A

Pe dealul Măgura din apro
pierea orașului Bacău, peste 100 
de tineri au participat la faza 
municipală a întrecerilor de 
săniuțe. Primii clasați: Maria 
Hriban și Vasile Ciorcilă, am
bii de la Școala generală Mă
gura. (Ilie IANCU —coresp. 
județean).

CIFRE CONCLUDENTE
Cîteva cifre care dovedesc 

interesul de care s-a bucurat 
„Cupa tineretului" în unele aso
ciații sportive din județul Pra
hova. La Cîmpina — 334 de 
participant de la Liceul indus
trial de petrol și asociațiile 
sportive Știința și Electromotor 
s-au întrecut la tenis de masă; 
alți 172 de la Liceul industria] 
energetic și Liceul mecanic nr. 
2 la șah. La Mizil — peste 600

jUDETEANĂ TIMIȘ, 
LA PATINAJ
decor de adevărată 

prezența a numeroși 
zilele trecute s-a

într-un 
iarnă, în 
spectatori, 
desfășurat, pe patinoarul arti
ficial din Timișoara, etapa ju
dețeană a „Cupei tineretului" 
(categoria pionieri și școlari, 
10—14 ani) la patinaj. Conform 
regulamentului, au fost pre
zenți cîștigătorii fazelor pe lo
calități, atît băieți cit și fete. 
Alături de timișoreni, la com
petiție au participat concurenti 
din Făget, Lugoj, Nădrag, Jim- 
bolia. Lovrin și din alte loca
lități. Cei 60 de concurenti — 
reprezentanții a peste 2 500 de 
pionieri și școlari care s-au în
trecut la etapa anterioară, — 
atît băieții cît și fetele, au avut 
de parcurs aceeași distantă :

Instantaneu la premierea primilor clasați realizat de loan 
LESPUC din Cluj-Napoca. Cei trei sint ciștigători ai etapei jude

țene la patinaj.

Turneul brașovean a consem
nat reluarea campionatului fe
minin de handbal Divizia A, 
după o întrerupere de aproape 
patru luni. Ce impresie ne-au 
făcut cele 12 divizionare după 
mai bine de 100 de zile de pre
gătiri ?

O primă constatare este po
zitivă : jocurile din Sala spor
turilor au avut, in general, un 
bun nivel valoric, oferind celor 
aproape 
brașoveni spectacole agreabile. 
Consemnăm, ca o notă bună, 
pregătirea fizică a majorității 
echipelor, atu care le-a permis 
să fie la fel de proaspete în 
a treia reuniune ca și la înce
perea turneului. La același ca
pitol, al plusurilor, consemnăm 
o omogenitate evident superi
oară a formațiilor (jucătoarele 
mai tinere sau cele recent ve
nite în echipe au intrat în me
canismul jocului, s-au acomo
dat cu partenerele), o mai ma
re preocupare pentru punerea 
în valoare 
lentate, cu 
mai mare 
lor tactice 
bit de îmbucurător 
dentă preocupare pentru îmbu
nătățirea sistemului defensiv. 
Toate acestea denotă că antre
norii au supus jucătoarele. în 
perioada de pauză competitio- 
nală. unei pregătiri intense, o- 
cupîndu-se consecvent de îm
bunătățirea jocului lor la toate 
capitolele.

Performerele turneului al 
III-lea sint Universitatea Timi
șoara, Voința Odorhei și Con
structorul Timișoara. (După 
cum se vede, de pe lista evi
dențiatelor lipsesc formațiile 
buciireștene, din rîndul cărora 
doar Rapid merită o mențiune). 
„U“ TIMIȘOARA, campioana 
tării și liderul autoritar al în
trecerii din acest an, a cucerit 
6 puncte, ca urmare a victori
ilor realizate la componentele 
„plutonului urmăritor" : „U"
București, I.E.F.S. și Textila 
Buhuși. Dispunînd de un lot 
valoros și beneficiind de forma 
bună a unora dintre compo
nente, Universitatea Timișoara 
domină categoric — paradoxal, 
fără să strălucească ! — cam
pionatul național. în schimb, 
VOINȚA ODORHEI a fost o 
reală și plăcută revelație. Este 
adevărat că formația are o sin-

10.600 de spectatori

a handbalistelor ta- 
eficiență sporită, o 

varietate a scheme- 
de atac și — deose- 

o evi-

gură „stea", pe Magda Mikloș 
(în excelentă formă și în acest 
turneu), 
pună în 
tifica la 
șut. Și. 
nici faptul că 
O. Szabo a reușit 
Voința Odorhei o 
acționează ferm 
(mobilitate, atenție 
din ce în ce mai puține duri
tăți) și destul' de variat în atac. 
Datorită acestui progres, Voin
ța Odorhei a urcat la locul II 
și trebuie să spunem că-1 me
rită cu adevărat. Cu 5 puncte 
în 3 partide (în alte 8 meciuri 
ale turului realizase doar 3...). 
CONSTRUCTORUL TIMIȘOA
RA s-a înscris și ea printre 
performere. Includerea Hildei 
Hrivnak în echipă a dat for
mației un plus de eficacitate, 
mai multă siguranță și, impli
cit, mai multă valoare. Expli
cația succesului de Ia Brașov 
n-ar fi însă completă dacă am 
pune totul pe seama noii veni
te. Munca antrenorului Vasile 
Fărcaș a început să dea roade, 
jocul disciplinat al echipei fiind 
unul dintre argumente.

Echilibrul evident existent la 
ora actuală în Divizia A s-a 
creat atît prin creșterea valorii 
formațiilor din „plutoanele" doi 
și trei, cît și prin scăderea ni
velului celor din grupul frun
taș. Desigur, cauza a doua este 
de natură să-i pună în gardă 
pe antrenorii unora dintre echi
pe 
să-i oblige la o intensificare a 
pregătirilor. Și fiindcă am a- 
juns la „necazuri", să notăm că 
— deși în descreștere — nota 
de duritate persistă în .jocul u- 
nor formații. De asemenea, vom 
aminti că tensiunea nervoasă 
este în alarmantă creștere, in
diciul fiind avalanșa de aver
tismente cu care au fost sanc
ționați antrenorii în timpul me
ciurilor. Deși este cunoscut că 
atitudinea lor provoacă neajun
suri propriilor echipe (se trans
mite tensiunea care dezorgani
zează jocul), antrenorii conti
nuă să ne ofere un spectacol 
jenant. Poate că un avertisment 
ultimativ al federației ar calma 
definitiv spiritele.

Hristache NAUM

dar colegele știu s-o 
valoare pentru a fruc- 
maximum forța ei de 
apoi, nu trebuie omis 

antrenorul 
să facă din 
echipă. Ea 
în apărare 
concentrată,

(îndeosebi din Capitală).

T

CAMPIONATUL REPUBLICAN DE SPRINT LA PATINAJ VITEZA
Titlurile au fost cîștigate de Liana Cardaș și Vasile Coros

MIERCUREA CIUC, 22 (prin 
telefon). După ce ninsese în tot 
cursul nopții, joi dimineață, 
timpul a devenit frumos. Și ast
fel patinatorii angrenați în 
campionatul republican de 
sprint, ediția 1976, și-au conti
nuat întrecerile la o tempera
tură ideală, care a oscilat între 
—1 și —2 grade. Din cauza ză
pezii căzute, pista a fost însă 
mai moale și poroasă, ceea ce 
a cerut din partea concurenți- 
lor un plus de efort. Confir- 
mind forma bună în care se

află, Liana Cardaș (antrenor 
Carol Gall) și Vasile Coroș (an
trenor Dan Lăzărescu) au do
minat din nou proba de 500 m, 
obținînd a treia victorie conse
cutivă pe probe și devenind 
astfel campionii de sprint. Spor
tivii respectivi și-au îmbunătă
țit evident tehnica alergării, 
factor hotărîtor în disputele cu 
ceilalți pretendenti la locurile 
fruntașe. Ne face plăcere să 
consemnăm faptul că patinatori 
ca Eva Molnar, Atila Varga, 
Laura Daradici, Agnes Rus și

alții, aflați la vîrsta junioratu
lui, s-au numărat printre prin
cipalii animatori ai reuniunii 
finale.

Rezultate : senioare : 500 m 
— 1.Liana Cardaș (Mureșul Tg. 
Mureș) 50.6 : 1000 m — 1. Agncs 
Rus (S.C. M. Ciuc) 1:46.1. Cla
sament general : 1. Liana Car
daș 208.650 p — campioană re
publicană, 2. Agnes Rus 213,150 

Szqza Hollo (Șc. sp. M. 
214,800 p. Seniori ; 500 m 
V. Coroș (I.E.F.S. Bucu- 
43.4 ; 1000 ni — V. Coroș 
Clasament general: 1. V. 
177.250 p — campion re-

(Urmare din pag. 1)

CORESPONDENȚI : I. Păuș, Tr. 
Barbălată, Z. Rîșncveanu, C. 
Gruia, D. Moraru-Slivna, T. Si* 
riopol, O. Bălteanu. I. Ghișa, I. 
lancu, P. Bîndea și M. Andrici.

— Cum vedeți viitorul bobu
lui prin prisma construirii tot 
mai multor pîrtii artificiale ?

— Apariția acestor piste cre
ează avantajul că nu mai depinzi 
de capriciile vremii pentru a 
realiza zilnic ceea ce îti propui 
in privința pregătirii, iar în tim
pul concursurilor toti 
panții se bucură de 
condiții.

— După cîți ani se, pot ivi 
performeri, 
unei pîrtii 
tară ?

— Este 
de munca 
trenorilor. 
noi. de pildă, există o criză a 
tinerelor talente, din care cauză 
titularii echipei olimpice sint tot 
veteranii De Zordo si Alvera. 
In mod normal. însă, după doi- 
trei ani ar trebui să apară si 
performerii.

— Bineînțeles, nu putem să 
nu vă cerem opinia asupra 
pîrtiei din Sinaia.

— Este o pistă frumoasă, in
teresantă. cu adevărat o pistă 
de cea mai bună calitate pen
tru boburile de 2 si de 4. care 
îi va solicita la maximum pe 
concurenti cînd va fi dată in 
folosință în întregime. La pri
ma mea vizită în România sint 
ineîntat nu numai de remar-

partici- 
aceleasi

de la inaugurarea 
artificiale. într-o

problemă care țineo
si de priceperea an- 
dar si de... sansă. La

cabila construcție si de condi
țiile de întrecere, ci si de căl
dura. ospitalitatea cu care a 
(ost întîmpinată nu numai de
legația Italiei, ci toți partici
panta la acest 
speranțelor.

Multumindu-i 
Monti 
ne-am 
numai 
oarece 
tie joi dimineața, 
antrenamentelor începute 
înaintea răsăritului 
Cele două manșe găzduite în 
condiții excelente de pista si- 
năiană au marcat forma bună 
a echipajului România I (Se
cui — Lixandru). înregistrat cu 
al treilea timp (57,33) în man
șa I (1. Austria I — 56.95 ; 2. 
Austria III — 57.18) și cu al 
doilea timp în manșa secundă 
— 57.18 (1. Austria I — 56,99). 
Antrenamentele cronometrate în 
vederea campionatului euro
pean de sîmbătă si duminică 
continuă vineri.

campionat al

lui Eugenio 
amabilitate, 

bun, dar
pentru

luat rămas
pentru scurtă vreme, de- 
ne-am reîntilnit pe pir

eu prilejul 
încă 

soarelui.

JUCATI LA
I C

p. 3.
Ciuc)
— 1.
rești)
1:29.7.
Coroș 
publican, 2. V. Sotirescu (Dina
mo Bv.) 182,200 p, 3. A. Cioba- 
nu (I.E.F.S. Buc.) 186,100 p.

După încheierea capimonatu- 
lui de sprint vor intra în con
curs participantii la Cupa F.R.P.

Troian IOANIȚESCU

Ultimele tr 
ferit particip 
mari clștigu 
rlsme.

Tragerile
după o form 
avantajoasă, 
lități de cîști

Din 75 de

LOT

Ră 
cută 
censi 
apară 
dei, 
Iamb
propu 
„cobo 
Proba 
a ser 
rință
„găsel 
La d 
am v: 
zine- 
capul 
zărit, 
Venge 
d’Iser 
mînile 
zadar, 
așa, Ț 
toată 
tea d 
lungi 
tia. i 
nivel, 
mea. 
de co 
petenti 
ne-am 
4  ̂7 d 

? 
par ac 
se par 
fără s 
unei c 
văd d 
și zăp 
osebi 
cine e 
rea“ 
— nu 
toti m 
ei — 
omul 
cădere 
pe seci 
zică, u 
Echipa 
mai 
înlesnei 
nomena 
omul î 
ca gin 
mai tin 
aici e 
drama, 
locului 
startulu 
care zi 
alea fr 
devin 
chip și 
de ani.. 
aștept 
sănătoși 
Iui alb 
permiteI
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ATLEȚII AȘTEAP
(Urmare din pag t)

ca un începător, se așează în 
bloc-start. Nu rezistă tentației, 
țîșnește ca fulgerul. Profesoara 
Eveline Ghimpu o temperează, 
o vedem însă cum își reține eu 
greu zîmbetul...

Sosește loan Soter, dar din 
grupa sa de olimpici o zărim 
doar pe Alina Gheorghiu. Ca
rol Corbu este în Iugoslavia, Ia 
Split, se întoarce abia dumini
că, Virginia Ioan trăiește — în 
cadrul practicii pedagogice — 
primele emoții ale viitoarei 
profesoare de educație fizică. 
Erwin Sebestyen, ne spune 
Soter, a suferit o entorsă la 
gleznă eu cîteva zile înainte, 
pe... drumul de la sală la hote
lul din parc. Alina lucrează 
parcă cît pentru toată grupa, te 
miri cum silueta-i firavă nu ®e 
fringe sub apăsarea halterei. 
Alina, ne mai spune Soter, și-a 
propus să depășească recordul 
național. Celor care au uitat, le 
reamintim că recordul 
de 6.82 m, la 2 cm de 
dial, iar Ioan Soter a

părtaș la 
copoleanu..

Ion Sab 
discurile d 
haltera Mi 
turi, Dan 
lucru pent 
Amîndoi n 
tele din 1 
18,73 Vale 
șite cu m 
în cercul 
liber, Fior 
Fotache și 
zeci de a 
dar cercul 
Se gîpdesc 
disc.

Dorina 
la intrare 
celor prez 
ani împlini 
în urmă, 1 
cîștiga la 
pean de sa 
gime. Ce... 
tunci ! Și, 
rina, „1

tării este 
cel mon- 
fost și el

DIN TOATE SPORTURILE
BOX LA tradiționalul turneu 

international de la bel- 
GRAD, care va avea loc între 4 și 8 
februarie, vor fi prezenți și trei spor
tivi români : Teofil Ghinea (categ. 
semimuscă). Carol Hajnal (ușoara) și 
Mircea Simon (grea). Ei vor fi însoțiți 
de antrenorii Constantin Nour și Șerbu 
Neacșu. Au mai primit invitații de 
participare pugiliști din Bulgaria, 
Cehoslovacia, R.D. Germana, R.F. 
Germania, Grecia, Italia, Polonia, Tur
cia, Ungaria și U.R.S.S.

JUDO AU FOST desemna*
TE echipele de juniori 

care vor participa 
campionatelor republicane, 
gramate în Sala sporturilor din 
municipiul Gh. Gheorghiu-Dej 
(13—15 februarie). Tată formațiile 
calificate la etapa de zonă, 
s-a desfășurat recent în 
tru localități : 
sp. 1 si Șc. 
(.juniori mari) 
două echipe 
CRAIOVA : Șc. . .
și Șc. sp- Făgăraș (juniori mari). 
Șc. sp. Șoimii și C.S.M. Pitești

juniori 
la finalele 

pro-

care 
pa-recent 

BUCUREȘTI : șc. 
sp. Energia Buc. 
Șc. sp. 1 Buc. —

(juniori mici) : 
sp Șoimii Sibiu

(juniori mici) : ARAD : C.S.U. 
Oradea si Șc. sp. Viitorul Timi
șoara (juniori mari) Rapid Arad 
si Șc. sp. Oradea (juniori mici); 
IAȘI : Șc. sp. Unirea Iași și Șc. 
sp. municipiul Gh. Gheorghiu-Dcj 
(juniori mari). Șc sp. Miercu
rea Ciuc si Șc. sp. municipiul 
Gh. Gheorghiu-Dej (juniori mici).

PI IrtRV • IN VEDEREA PAR-
KUUDI TICIPĂRII la clasicul
turneu anual al juniorilor, organizat 
sub egida FIRA, care se va disputa la 
Albi (Franța) între 11—19 aprilie, ju
niorii noștri au început pregătirile sub 
conducerea unui colectiv de antrenori 
condus de prof. Constantin Vasile și 
L. Balcan. Deocamdată, în prima eta
pa, juniorii bucureșteni se întîlnesc de 
doua ori pe sâptâmînâ pe Stadionul 
tineretului. • S-A STINS DIN VIAȚA, 
în urma unui tragic accident de auto
mobil, cunoscutul antrenor de rugby 
Viorel Calin, de la Rulmentul Birlad. 
Fost iucâtor al echipei cu același nu
me, de cîțiva ani antrenor, de numele 
lui Viorel Călin se leagă numeroase 
succese ale acestui sport pe meleagu
rile bîrlădene.



I
tre- 

„As- 
e să 
con- 

ca- 
i vă 
upra 
om ? 
Iă și 
ușu- 
e o 
urît.

ce
'.or

ia 
am 

la

singur cuvînt paradisul și 
infernul schiului), ridicîn- 
du-și masca și casca. Nu par 
să aibă vîrsta asta, de un 
secol. îmi par eroi de po
veste — o poveste spusă 
cum se obișnuiește în seco
lul nostru, adică în trei se
cunde și ceva — și deci, fă
ră vîrstă. ca orice eroi.

în aceste condiții, cred că 
nu teama goală e miezul 
misterului lor (deși toată lu
mea știe că Roland Collom- 
bin, cel mai bun „coborîtor" 
al anului ’74, a căzut în ’75 
Ia Val — '

I
I
I
I

DIVIZIONARELE A ÎN PREAJMA NOULUI SEZON

Id’Isere, exact în lo
cul unde mai su
ferise un accident, 
atacînd în locul 
fatidic, cu cea mai 
mare forță, pentru 
a spulbera bleste
mul, dar, vai. ne
izbutind...). Nu. e- 
nigma lor psiholo
gică socotesc că-i 
aduce printre mu- 

i ea se circumscrie

I
I
I

Oblemenco și Deselnicu, 
de pregătire.

autorii unei abateri de la programul
au fost trimiși acasă

Ca și în anii 
sitatea Craiova 
„încarce acumulatorii' 
următoarele confruntări fotba
listice tot pe frumoasa Vale a 
Cernei. Jucătorii și antrenorii 
echipei au rămas... credincioși 
stațiunii lui Hercule, în virtu
tea faptului că întotdeauna după 
pregătirile efectuate aci „11 “-le 
craiovean a realizat retururi bu
ne în campionat, demonstrînd 
în jocuri o apreciabilă capaci
tate de efort. Dar, lăsînd la o 
parte acest „argument", trebuie 
subliniat de la bun început că, 
din momentul sosirii la Hercu
lane, Purcaru, Lung, Negrilă, 
Purima, Boc, Constantinescu, 
Ciupitu, Berneanu, Veleanu (de 
la I.O.B. Balș), Ștefănescu, Do- 
nose, Strimbeanu, Bălăci, Cri- 
șan, Toma (de la tineret-spe- 
ranțe, jucătorul cu cea mai 
mare viteză din lot), Nedelcu 
II, Dașcu, Cămătaru și Marcu 
s-au angajat ferm să răspundă 
la toate... comenzile antrenori
lor Cernăianu, Oțet și Deliu, să 
se supună tuturor probelor me
dicului V. Frînculescu, sub al 
cărui control riguros și eficace 
se desfășoară toate ședințele de 
pregătire. De altfel, între cele 
două antrenamente de miercuri 
21 ianuarie, experimentatul 
medic al Universității afirma : 
„spre deosebire de alți ani exis
tă la jucători o mai mare poftă 
de lucru, iar după o săptămină 
de pregătire exemplară numai 
trei dintre ei — Lung, Donose 
și Bălăci — manifestă o ușoară 
stare de oboseală, 
indici foarte buni 
la efort".

Urmărind direct 
lucru al fotbaliștilor. într-una 
din zilele de vîrf, oricine s-ar 
putea întreba cum a fost posi
bilă acea cădere din toamna 
anului 1975, cu rezultatele ne- 
multumitoare din prima parte 
a

trecuți, Univer
s-a decis să-și 

i“ pentru

te multe cauze — afirmă antre
norul Constantin Cernăianu. 
Una este de natură obiectivă : 
pregătirea diferențiată a echipei 
înaintea și pe parcursul turului. 
Motivul : unii jucători au fost 
bolnavi (Bălăci și Boc), alții 
suspendați (Berneanu și Desel
nicu), iar Crișan era plecat de 
la Craiova. Este adevărat, a 
existat și o oarecare oboseală 
acumulată dc-a lungul anilor. 
Cauzele^ de ordin subiectiv au 
fost însă cele determinante. In
staurarea unui climat de auto- 
mulțumire in sinul echipei a 
avut mari repercusiuni asupra 
potențialului ei de joc, ca și in
disciplina sub toate aspectele 
ei, atît în teren (17 cartonașe 
galbene, două roșii, nerespecta- 
rea sarcinilor de joc), cît si în 
afara terenului, prin abateri de 
la viața sportivă (Purcaru, Ber
neanu, Strimbeanu, Oblemenco, 
Bălăci). Pe scurt, acestea sînt 
motivele. Acum, înaintea noului 
sezon, ne-am angajat să fim in
transigenți față de orice abatere, 
să nu mai admitem nici un 
compromis".

Din păcate, chiar la Hercu
lane, duminica trecută a avut 
loc prima abatere de la disci
plină. Și spunem din păcate, 
tocmai pentru că unul din cei 
doi vinovati este chiar căpitanul 
„alb-albaștrilor", Ion Oblemen
co. Deoarece au absentat o 
noapte din camerele lor, Oble
menco și Deselnicu au fost tri
miși acasă, la Craiova, urmînd 
ca luni 26 ianuarie situația lor 
să fie discutată într-o ședință 
în care va fi analizată pregă
tirea efectuată de lotul craio
vean la Herculane. Așadar, o 
primă decizie drastică prin care 
atît conducerea tehnică a echi
pei, cît și cea a clubului — 
pentru că în acele zile la Her
culane se aflau prezenți George 
Vraciu, președintele clubului, și 
Mircea Popa, președintele sec-

Moment de răgaz, după un efort susținut făcut de jucătorii craio- 
veni pe stadionul din stațiunea Herculane Foto : S. BAKCSY

tiei — au materializat intransi
gența despre care aminteam 
mai sus, au demonstrat că sînt 
hotărîte, împreună cu jucătorii, 
să facă tot ce le stă în putin
ță pentru realizarea unei bune 
pregătiri a viitorului sezon 
competițional. Această ultimă 
afirmație poate fi întărită și cu 
cîteva exemple semnificative. 
La Herculane suita antrena
mentelor din sală sau de afară 
a fost punctată și cu cîteva 
lecții teoretice, axate pc proble
me de organizare a tacticii și 
ideii de joc. Tot aici jucătorii 
craioveni i-au avut ca oaspeți 
pe arbitrul divizionar A, Ale
xandru Ene (discuție pe temă 
de arbitraj), dr. C. Otoiu (a 
prezentat unele concluzii pri
vind controlul medical efectuat

la Craiova, 
găsit cu o 
pulmonară, 
pertensiunc arterială) și dr. S. 
Avramoiu (care a dat cîteva in
dicații privind regimul alimen
tar). în sfîrșit, pentru realiza
rea în bune condiții și a celei 
de-a doua etape de pregătire, 
echipei i s-a asigurat din timp 
un program adecvat de jocuri, 
dintre care amintim pe acelea 
cu o divizionară B bulgară din 
Vidin, cu F.C. Argeș și F.C.M. 
Reșița, ambele tur-retur.

La Herculane, doar cu doi 
jucători mai în vîrstă, Strim
beanu și Boe, studenții eraio- 
veni au căutat să-și redobîn- 
dească FORȚA necesară pentru 
returul campionatului.

Laurențiu DUMITRESCU

unde Purcaru a fost 
ușoară dereglare 

iar Berneanu cu hi
rltori și
la obsedanta problemă a în- 
frîngerii fricii. Prin aceasta, 

. coboară pe 
pămînt. deși toti 
văd zburînd : 
nu le tremure 
cînd inima le 
cele ? Klamer, 
explică foarte cuminte — 
după „căderea" sa de la 
Val d’Isere : „Pentru mine, 
nici pista, nici materialul 
nu-s de acuzat, ci doar schi
orul care a greșit". Cunosc 
sporturi desfășurate la foc 
mult 
mult 
cred 
unde 
autocritică 
îngheța... Veți spune că lui 
Klamer îi dă mina să vor
bească așa. el fiind un su
per-campion. Dar știți ce e 
un super-campion în optica 
unei competențe a raiadului 
ca Marielle Goitschel ? „Un 
super-campion este acela 
despre care se spune că e 
sfîrșit cînd. dintr-o întîm- 
plare, el nu cîștigă o cursă". 
Mi se pare o definiție de un 
adevăr și mai ales 
lă a gîndului care 
să „cobori" cu ea 
la poale și să faci 
în același elan — 
rul stadioanelor și 
asociate.

m-
nu
:in- -----__________
a*<^F ei ne aparțin, 
ser
mi 
mi. 
ale 
nu 
sip 
de- 
un, 
>rî- 
știi 
tru 
lica 
că 
„o 

;tri 
ifi- 
nă. 
nu 
Ele 
fe- 
ine 
ind 
nu 
și 
și 

ița 
pa

copiii 
cum fac 

picioarele, 
e cît puri- 

fantasticul,

îi 
să

mai mic. în viteze 
mai reduse și care se 
mai ceva ca schiul — 
o asemenea cruzime 

ar îngrozi și-ar

!-S

la 
ită 
ii a 
și 

lu
ne 
un

o iuțea- 
îngăduie 
din pisc 
cu ea — 
înconju- 
arenelor

BELPHEGOR

UL DE SALĂ
is- tr-un sezon întreg nu am avut 

nici un concurs în care să dau 
i tot ce pot, accidentul la picio- 
i rul de bătaie mi-a furat de fie

care dată multi centimetri. Nici 
acum nu pot sări, dar nu pot 
sta deoparte, am să alerg la 

* 60 m, chiar sîmbătă, la cam
pionatele municipale. E greu să 
aștepți. Sînt nerăbdătoare să 
aud atît de obișnuitul... „sare 
Cătineanu, se pregătește..." Ne- 
rezistînd ispitei, Dorina avea 
să angajeze peste cîteva mi
nute un concurs de lungime 
ad-hoc, cu elan redus, cu Vale- 

, ria Ștefănescu ; cu bătaie pe 
^jjpiciorul zdravăn...

iște ...în așteptarea startului — 
rile
de 
an 
ina 
ro- 
m- 
a-

•îja 
pe 
lă- 
ași 
an. 
ta- 
da, 
3ă- 
ire. 
las 
ici a 
ută 
:ea, 
lie.
de

n-

cîteva zile 
luni pentru 
pregătesc, 
ambiție, cu

Tăcută, liniștită ca un labo
rator, „umbrela" de la „23 Au
gust" îi găzduiește primitoare 
pe toti, cu speranțele și năzuin
țele lor...

pentru unii, cîteva 
alții — atleții se 

Cu seriozitate, cu 
entuziasm.

PORT INFORMEAZĂ
JA 
I !

total 12 numere cîștigătoare, în 3 
extrageri.

participant! pot cîștiga cu 2 nu
mere din 4 și cu 3 din totalul de 
12 extrase.

Reamintim că se acordă cîștiguri 
minime de 100 și 200 lei.

Se acordă 6 categorii de cîști
guri.

Numai azi și mîine mai putefi 
procura bilete pentru cea de a 
doua tragere Loto 2.
C1ȘTIGURILE TRAGERII LOTO
, DIN ÎS............. .................
Extragerea 

variante 25% 
riantă 10% a 
3,40 a 17.424 lei ;

IANUARIE 1976
I : cat. 1 : 2
a 50.000 lei și 1 
20.000 lei ; cat.

cat. 3 : 18.65

o-
Și

ră 
Și 
)i-

în

va- 
va- 
2 : 

a 
3.176 lei ; cat. 4 ; 40.00 a 1.481 lei ; 
cat. 5: 128,65 a 460 lei ; cat. 6 : 
197.80 a 299 lei.

REPORT CATEGORIA 1 : 1.877 lei
Extragerea a II-a : cat. B : 4 va

riante 25% a 6.542 lei și 8 variante 
10% a 2.617 lei ; cat. C : 5.55 a 
•8.486 lei ; cat. D : 24,35 a 1.934 lei; 
cat. E : 112,35 a 419 lei ; cat. F : 
180,25 a 261 lei ; cat. X : 2.238,90 a 
100 lei.

REPORT CATEGORIA A S 83.125
Ciștigurile de 50.000 lei de la ca

tegoria 1 au fost obținute de 
NOIU NICOLAE din BALȘ 
OLT și BALICI GHEORGHE 
COPȘA MICA jud. SIBIU.

LI- 
jud.
din

!
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ceilalți avînd 
de adaptare

modul de

campionatului ? „Au fost foar-

PREGĂTIRILE DIVIZIONARELOR B
Cu puțin timp în urmă, am 

publicat 
primele 
pregătirilor unora dintre divi
zionarele B. între timp, ne-au 
sosit la redacție vești și de la 
alte formații ale eșalonului se
cund, care și-au început antre
namentele 
activității 
primăvară, 
respondenților noștri 
pregătirile acestor echipe.

BISTRIȚA. Revelația seriei 
a IlI-a, Gloria Bistrița, și-a 
reluat pregătirile sub conduce
rea antrenorului V. Blujdca. 
Primele antrenamente au avut 
loc la Bistrița, după care, o 
scurtă perioadă de timp, aces-

la rubrica noastră 
știri despre startul

în vederea reluării 
competitionale de 
Iată relatările co- 

despre

I
I
I
I
I transferul

I

mai veche 
echipă de 

. dar nu-mi puteam 
să prindă viată atît

5 minute cu virful de atac al Politehnicii lași, Nemțeanu

STADION - JUCĂTOR*1

I
I

I
I
I
I
I
I
I
I
I

Iulius Nemțeanu. Un nume 
care a pătruns pe scena Divi
ziei A în toamna anului trecut. 
Pînă atunci, tînărul vîrf de atac 
al Politehnicii Iași era compo
nent al formației Ceahlăul Pia
tra Neamț Si dacă „ochii" an; 
trenorului Ilie Oană nu ar fi 
întrezărit la el calități deose
bite, acordîndu-i creditul pro
movării la o formație din pri
mul eșalon, poate și astăzi 
Nemțeanu rămînea tot în ora
șul de la poalele Ceahlăului, pe 
meleagurile unde a deprins tai
nele fotbalului.

— Cum ai privit 
la Politehnica Iași ?

— Era o dorință 
să pot ajunge la o 
Divizia A, 
închipui . ____ ______
de repede. Cînd am auzit că 
sînt solicitat să joc la _ Iași 
nu-mi venea să cred. în cîteva 
clipe, mi s-a derulat. în me
morie, filmul ascensiunii mele, 
de la copii și pînă în momen
tul acela. L-am revăzut pe pro
fesorul Constantin Țapu, pri
mul meu antrenor, apoi pe 
Mircea Crețu, care s-a ocupat 
de pregătirea mea la juniori și. 
în sfîrșit, pe Alexandru Con
stantinescu, antrenorul care a 
avut curajul să mă promoveze 
la echipa de seniori în toamna 
anului 1973. cînd nu împlini
sem încă 17 ani. Tuturor aces
tora le datorez foarte mult. 
Cînd am plecat la Iași, primul 
meu gînd a fost să-i răsplătesc 
pe foștii mei antrenori de la 
Ceahlăul printr-o comportare 
cît mai bună, să le dau satis
facția că nu au muncit în za
dar cu mine.

— Ai marcat șapte goluri în 
turul campionatului. Ce crezi 7 
Sînt multe sau puține ?

— Pentru un debutant sînt 
suficiente, deși numărul lor pu
tea fi dublu dacă mă concen
tram mai mult în fata porții- 
Au fost situații cînd am ratat

copilărește. După ce se consu
ma faza, nu realizam cum a 
fost posibil să irosesc o ase
menea ocazie. Uneori echipie
rii îmi reproșau lipsa de con
centrare. Treptat. însă, repro
șurile s-au transformat în încu
rajări. Acum, eu știu una și 
bună : să trag la poartă din 
orice poziție. Din cinci-șase 
șuturi, trebuie să se oprească 
o dată mingea în poartă.

— Cum îmbini învățătura cu 
fotbalul?

— Sînt elev în clasa a Xll-a 
la Liceul teoretic „Dimitrie 
Cantemir". din Iași. Pot afir
ma cu toată sinceritatea că 
niciodată n-am confundat în
vățătura cu fotbalul și vicever
sa. La școală sint elev, la sta
dion sînt fotbalist. Cine gîn- 
deste altfel este exclus să se 
realizeze pe ambele planuri. Au 
fost situații cînd datorită ore
lor de curs am lipsit 
antrenamentul colectiv, 
norii m-au înțeles și au 
gramat un antrenament

de la 
Antre- 
repro- 
numai

pentru mine. Niciodată. însă, 
nu mi-au cerut să lipsesc de 
la școală, indiferent 
portanta jocului care urma.

— Ce perspective

de im-

întrevezi 
echipei tale pentru returul 
pionatului ?

— Avem doi antrenori 
și-ar dori multe echipe, 
vom fi receptivi 
jumătate — 
tice care ni 
cu siguranță 
și în returul 
vem un lot 
cu jucători care aleargă conti
nuu. care știu să se dăruiască 
pe teren, intr-un cuvînt care 
iubesc fotbalul.

— Și o dorință pentru acest 
î ?
— Am fost selecționat o sin

gură dată în lotul 
cel de 21 de ani. 
dat satisfacție. Voi 
cadrul echipei mele 
mult decît am arătat pînă a- 
cum. Și poate că așa îmi voi 
cîștiga un loc... sub soarele 
unui lot reprezentativ.

cam-

cum 
Dacă 

măcar pe 
la indicațiile tac- 
se dau. vom face 
o figură frumoasă 
campionatului. A- 
tînăr și ambițios,

de tineret, 
dar n-am 
dovedi în 

că pot mai

Gheorghe NERTEA

tea se vor desfășura la Sîn- 
georz. în lotul echipei a fost 
promovat juniorul Gîță, din 
pepinieră proprie. în planul de 
pregătire au fost prevăzute și 
cîteva meciuri amicale, cu di
vizionare A și B. (I. TOMA — 
coresp.).

GIURGIU. După cinci antre
namente de adaptare la efort, 
divizionara B din localitate, 
pregătită de Șt. Onisie, și-a 
mutat sediul pregătirilor la Pre
deal. întregul lot. de 22 de jucă
tori este apt pentru pregătiri. în 
ceea ce privește evoluția viitoa
re, echipa și-a propus să ocu
pe la finele campionatului 
cui 6 ! (Tr. BARBALATA 
coresp.).

ȘIGHETU-MARMAȚIEI.
chipa C.I.L. din localitate T__
reluat pregătirile sub conduce
rea antrenorului Em. Avasili- 
chioaie. în ședința de analiză 
care a avut loc s-au luat mă
suri pentru întărirea disciplinei 
și înlăturarea deficientelor ma
nifestate în tur. Pentru două 
săptămîni, C.I.L. se va pregăti 
la Ocna Sugatag. în perspecti
vă, meciuri amicale cu Olimpia 
Satu Mare, Sportul studențesc 
și, probabil, cu Rapid și Steaua, 

.cu care conducerea echipei din
Sighet se află în tratative. (S. 
PRALEA — coresp.).

BRAȘOV. Tractorul a efec
tuat primele antrenamente sub 
conducerea lui AI. Mcszaroș și 
a secundului său, M. Ivănccscu. 
Pentru o scurtă perioadă de 
timp, locul pregătirilor a fost 
stabilit la Dîmbul Morii. Lotul 
echipei este cel din prima par
te a campionatului. După „ve
rificarea" cu Dinamo, vor ur
ma alte cîteva întîlniri. Echi
pa are ca 
ciul din 
României",

13-

E-
șl-a

prim obiectiv me- 
„16“-imile „Cupei 
cu Letea Bacău.

★
Metrom și-a reluat antrena

mentele „acasă", în aer liber, 
pe stadion, pregătiri alternate 
cu crosuri în Parcul Noua. An
trenorul VI. Grosaru are la 
dispoziție întregul lot de jucă
tori în frunte cu veteranul 
Sferică Adamache. (C. GRUIA 
— coresp. jud.).

ACTUALITĂȚI
• MÎINE, LA BRAȘOV, PRI

MUL MECI AL ANULUI. în ca
drul programului de pregătire a 
echipei campioane. Dinamo Bucu
rești, mîine figurează primul joc 
de verificare al sezonului. Este 
vorba de „amicalul" cu divizio
nara B Tractorul Brașov. Intîl- 
nirea este programată pe stadio
nul Tractorul din Brașov, cu în
cepere de la ora 15,30. Dinamo 
va prezenta o formație din care 
nu vor lipsi internaționalii Dinu. 
Lucescu, Sătmăreanu II, D. Geor
gescu, Cheran, G. Sandu, Nun- 
weiller, Dobrău și alții.

• ȘEDINȚA PLENARA A AR
BITRILOR PITEȘTENT. Recent a 
avut loc la Pitești o ședință în 
cadrul căreia a fost analizată ac
tivitatea Colegiului județean al

arbitrilor pe anul 1975. Cei 56 de 
arbitri prezenți la acest bilanț 
au ascultat și dezbătut informa
rea Colegiului, au adoptat planul 
de măsuri pentru anul în curs 
care, printre altele, prevede și 
programul pregătirilor în vede
rea apropiatului sezon competi- 
țional. Ca președinte al Colegiu
lui a fost reales Florin Anuțeseu, 
iar ca vicepreședinte Ion Chili- 
bar. (A. Momete, coresp. jud.).

• duminica, la sibiu : 
F. C. ȘOIMII — I.M.I.X. AGNI
TA. Divizionara B F. C. Șoimii 
Sibiu susține duminică, pe teren 
propriu, primul meci de verifi
care în vederea noului sezon 
competițional. Localnicii vor în- 
tîlnl formația de Divizia C. 
I.M.I.X. Agnita.



NĂSTASE DEBUTEAZĂ VICTORIOS
LA CATONSVILLE

NEW YORK. 22 (Agerpres). 
— în optimile de finală ale 
turneului internațional de te
nis de la Catonsville _ (Mary
land). jucătorul român Ilie 
Năstase l-a întrecut cu 6—3. 
6—3 pe australianul Allan Sto
ne. în sferturile de finală. Ilie 
Năstase îl va întîlni pe Phil 
Dent (Austra’’A). învingător cu

6—4, 3—6. 7—5 in partida sus
ținută cu americanul Dick 
Stockton.

Celelalte două partide dispu
tate s-au încheiat cu următoa
rele rezultate : Ross Case — 
Frew McMillan 6—3. 6—4; Tom 
Gorman — Jeff Borowiak 6—0. 
6—4.

AZI, SIMBATÂ Șl DUMINICĂ, IN SALA FLOREASCA II

TRIUNGHIULAREI DE SCRIMĂ (TINERET)
ROMÂNIA - 8UIGAR1A - II. D. GERMANĂ

Începînd de astăzi, timp de 
trei zile. în sala Floreasca II 
va avea loc triunghiularul de 
scrimă România — Bulgaria — 
R. D. Germană, rezervat tineri
lor trăgători, la toate armele, 
probe individuale și pe echipe. 
La startul primului test im
portant dinaintea Campionate
lor mondiale de tineret, ce se 
vor desfășura în luna aprilie 
în Polonia, se vor alinia 111 
concurenti. reprezentînd tot ce 
are mai bun scrima la nive
lul speranțelor, din cele trei 
țări. România va prezenta cîte

două formații la fiecare din cele 
patru arme.

în cursul dimineții de ieri 
au sosit în Capitală trăgătorii 
bulgari, iar seara cei din R. D. 
Germană.

Iată programul celor trei zile 
de întreceri, pe care le dorim 
pasionante și de un ridicat ni
vel tehnic și spectacular ; VI
NERI — floretă masculin și sa
bie ; SÎMBAtA — floretă fe
minin și spadă ; DUMINICA — 
probele pe echipe la toate ar
mele.

Concursurile vor începe în 
fiecare zi la ora 8.

PROGNOZE OLIMPICE ÎN SCHIUL DE FOND
9 O specialitate scandinavă? • Ascensiunea

schiorilor din R. D. Germană
în istoria J.O. de iarnă, „me

daliile de aur" în alergările in
dividuale de fond pe schiuri au 
fost o specialitate aproape exclu
siv scandinavă. Excepțiile, foarte 
puține, pentru confirmarea re
gulii, s-au numit Franco No
nes (Italia), învingător în proba 
de 30 km la Grenoble în 1968, 
și Viaceslav Vedenin (U.R.S.S.), 
cîștigător pe aceeași distanța la 
Sapporo în 1972. Autoritatea 
„peninsulei albe" s-a făcut sim 
țită de-a lungul edițiilor olim
pice și prin numărul mare — 
mult peste două treimi — din 
totalul medaliilor atribuite, cit 
și prin numărul pozițiilor ob
ținute în primele zece locuri 
ale fiecărei probe. Covîrșitoa- 
rea superioritate nordică a fost, 
ce-i drept, mult mai substan
țial tulburată de nescandinavi 
în perioadele interolimpice, la 
campionatele mondiale.

în ultima vreme pare a se fi 
produs o oarecare echilibrare 
de forțe, mai ales dacă ne 
orientăm după rezultatele cam
pionatelor mondiale de la Falun 
(Suedia) din 1974 cînd, alături 
de scandinavi, au obținut me

CA MÎINE, LA INNSBRUCK...
• RECOMANDĂRILE PREȘEDINTELUI C.I.O. • A FOST INAUGURAT SATUL 

OLIMPIC • VIZITA DELEGAȚIEI DE LA MONTREAL

• Intr-o scrisoare adresată 
comitetelor olimpice naționale, 
președintele C.I.O., lordul Kil- 
lanin, reamintește, cu prilejul 
apropierii Jocurilor Olimpice 
de iarnă de la Innsbruck, sem
nificația unor principii și re
guli ce trebuie să fie respec
tate în timpul întrecerilor. „Aș 
dori să subliniez în mod deo
sebit, scrie președintele C.I.O., 
spiritul de fraternitate, de 
sportivitate și prietenie ce tre
buie să domnească in timpul 
festivităților, la locurile de con
curs și pretutindeni unde se 
vor intilni participanții la 
Jocurile Olimpice". în ceea ce 
privește regulile 49 și 55, se 
precizează din nou că in tim
pul Olimpiadei un participant, 
fie concurent, antrenor sau ofi
cial, nu poate, în nici o îm
prejurare, să îndeplinească si 
funcția de ziarist. De aseme
nea. este interzisă publicitatea 
comercială, sau de altă natură, 
făcută prin intermediul echipa
mentului sportivilor olimpici.

• Delegația Canadei la se
siunea C.I.O. de la Innsbruck 
va avea în frunte pe Roger 
Rousseau, președintele Comite
tului de organizare a J.O. de 
la Montreal, care va prezenta 
un nou raport privind stadiul

pregătirilor Olimpiadei de va
ră. Din delegația canadiană mai 
fac parte Jean Loiselle, asis
tent pentru relațiile publice, și 
Michel Labrosse, șeful servi
ciului de presă.

fost inaugurat în prezenta pri
marului orașului Alois Lugger, 
care a înmînat „cheia" simboli
că secretarului Comitetului de 
organizare a Olimpiadei albe, 
Karl-Heinz Klee. Primii „lo
cuitori" ai satului olimpic sînt 
sportivii japonezi, sosiți aici la 
începutul acestei săptămî'ni.

• Satul olimpic al Jocurilor 
de iarnă de la Innsbruck a

dalii și schiori fondiști din 
R.D.G. (Gerhard Grimmer), din 
U.R.S.S. (Vasili Roșev), din 
Polonia (Jan Staszelj și din 
Cehoslovacia (Stanislav Henych) 
în toate probele individuale, ca 
să nu rflai vorbim de ștafetă 
unde primele două locuri au 
fost ocupate de echipele R.D.G 
și U.R.S.S., înaintea Norvegiei 
și Finlandei. Cu toate acestea, 
scandinavii, în ansamblu, rămîn 
marii favoriți, pentru că J.O 
— suprema competiție sportivă 
a lumii — le mobilizează ener
giile în așa fel incit să poată 
recupera pozițiile temporar ce
date unor out-sideri.

Dacă în schiul alpin se poate 
vorbi de o specializare pe pro
be, în alergarea pe schiuri așa 
ceva aproape că nu se cunoaș
te și în nici un caz nu se o- 
bișnuiește. Măntyranta, Hakuli- 
nen, Jernberg, Brenden, Vede
nin, ca să amintim doar cîțiva 
dintre marii fondiști ai lumii, 
s-au simțit la fel de bine și au 
cîștigat medalii olimpice și 
mondiale pe toate distanțele i 
15, 30 sau 50 km. Chiar și fon- 
diștii actualei generații aleargă 
cu real succes pe toate distan
țele, obținînd de la concurs Ia 
concurs victorii și locuri pe 
podium cînd la una, cînd la 
alta, sau chiar la două-trei pro
be. Iată de ce o prognoză rea
lă, pe fiecare distanță de aler
gare, este imposibil de redactat. 
De aceea, ne mulțumim să 
spunem că cei mai periculoși 
adversari ai nordicilor : norve
gienii Magne Myrmo, Oddvar 
Braa, Ivor Formo, finlandezii 
Juba Mieto, Risto Kiiskinen, 
Arto Koivisto, suedezii Thomas 
Magnusson, Sven-Aake Lund- 
băck, Matti Kousko. vor fi schi
orii fondiști din R.D.G. avînd 
ca lideri pe Grimmer, Klausc, 
Meinl, Wolf, sovieticii Simașev, 
Saveliev, Lukianov, Roșev, poa
te chiar Vedenin, cehoslovacii 
Henych și Fajstavr, polonezii 
Staszel, Wawrzyniec, elvețianul 
Renggli — poate și Kălin — și 
eventuale surprize de ultim 
moment. Apreciem ca aproape 
sigură victoria echipei R.D.G. 
la ștafetă și cu mari șanse în 
probele lungi (individuale) de 
30 și 50 km.

Dintre scandinavi, norvegie
nii, mai buni și la Sapporo de- 
cît finlandezii și suedezii, păs
trează încă inițiativa. Nu este 
exclus, totuși, ca formația fin
landeză, masiv întinerită, să 
revină într-un prim-plan la

Favoritul nr. 1 al probelor de 
fond : Gerhard Grimmer (RDG)
care rîvnește deopotrivă cu 
speranțele juvenile și cu stră
lucirea predecesorilor.

Să mai spunem două vorbe 
despre combinata nordică (aler
gare pe schiuri plus sărituri de 
la trambulină). Pe temeiul re
zultatelor anterioare, victoria 
va fi apanajul unor schiori ne
scandinavi — foarte probabil 
Ulrich Wehling (R.D.G.), cam
pionul mondial al probei — 
obținută, de data aceasta, la 
mare luptă cu compatrioții săi 
Gunther Deckert, Ilans Hartleb 
și Berndt Zimmermann, cu po
lonezii Ștefan Hula și Jan Le- 
gierski, cu norvegianul Ar.ie 
Bistoî, finlandezul Rauno Miet- 
tinen, cehoslovacii Josef Pospi- 
sil și Frantisek Zeman, sovieti
cii Aleksandr Nosov și Anatoli 
Haigonen. Succesul, ca în atî- 
tea alte dăți, îl va decide echi
librul dintre cele două com
ponente și nu preferința pen
tru una sau alta aintre ele.

Mihai BARA

VOLEIBALISTELE DE LA DINAMO
VICTORIOASE IN POLONIA
Echipa feminină Dinamo 

București, aflată în turneu în 
Polonia, a evoluat la Cracovia 
în compania formației locale 
Wisla. Voleibalistele românce au 
obținut victoria cu 3—2 (10—15, 
15—10, 16—14, 7—15, 16—14).

Tinerii hochei ști, in serie!

ROMÂNIA - BULGARIA 7-2

PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT
ATLETISM • Tradiționalul 

meci dintre selecționatele U.R.S.S. 
și S.U.A. va avea loc la 6 și 7 
august la College Park (Mary
land).

AUTO • După încheierea eta
pei a doua (parcursul comun) a 
Raliului Monte Carlo, lider al 
clasamentului se menține pilotul 
italian Sandro Munari („Lancia 
Stratos“).

BASCHET • în sferturile de 
finală ale competițiilor continen
tale : Cupa campionilor europeni
— masculin : Transol Rotterdam
— Forst Cantu 92—96 ; Turku — 
Vileurbanne 79—82 ; Mobilgirgi 
Varese — Racing Malines 74—58 ; 
feminin : Sparta Praga — Wisla 
Cracovia 80—55 ; Vozdovac Bel
grad — Akademik Sofia 55—84 ; 
U. C. Clermont Ferrand — Evax 
Barcelona 84—44 ; Cupa cupelor
— masculin : S.S.V. Hagen — 
Estudiantes Madrid 86—85 ; Ra- 
botnicki Skoplie — Ț.S.K.A. So
fia 117—88.

ȘAH ® în turneul pentru ju
niori de la Novi Sad, în runda 
a 5-a, românca Judith Kantor a 
cîștigat la Zahorovska (Ceho
slovacia) și a remizat cu Ko
vacs (Ungaria). Judith Kantor 
continuă să conducă în clasament 
cu 4’/a P. urmată de Kalmukova 
(Bulgaria) 3'/2. Zahorovska (Ceho
slovacia) și Grek (Iugoslavia) — 
cîte 3 p. în turneul juniorilor, 
șahistul român Iuliu Hegeduș, 
care în runda a 5-a l-a învins 
pe Jevtici (Iugoslavia), ocupă lo
cul 2 cu 3f,2 p, după iugoslavul 
Popovici 4‘/2 p. • în turneul de 
la Wijk aan Zee (Olanda) după 
runda a 5-a, în grupa rezervată 
marilor maeștri, continuă să con
ducă Liubojevici (Iugoslavia) cu 
3‘/î p (1), urmat de Langeweg și

Sosonko (ambii Olanda) — cîte 
3 p, Browne (S.U.A.) — 2‘/j p (1).

SCHI O Proba feminină de co- 
borîre de la Badgastein (Austria) 
a fost cîștigată de Doris de A- 
gostini (Elveția), urmată de com
patrioata sa Marlies Oberholzer 
și Elfi Deufl (Austria). în clasa
mentul Cupei mondiale conduce 
Roși Mittermaier (R.F.G.) —
159 p, secundată de Lise-Marie 
Morerod (Elveția) — 120 p.

TENIS • în turneul de la 
Washington Olga Morozova — 
Cynthia Doerner 6—2, 6—4 ; Vir
ginia Wade — Brigitte Cuypers 
6—4, 4—6, 6—3 • în turul 2 al 
turneului de la Birmingham (A- 
labama) : Connors — Ball
6—3, 6—1 ; Metreveli — Recci 
6—3, 5—7, 7—6 ; Kodes — Mitton
6— 1, 6—3 ; Dibley — Meiler 6—2.
7— 5 ; Tanner — Mayer 6—3. 6—0.

TENIS DE MASA • La Praga, 
în cadrul „Cupei ligii europene41, 
Cehoslovacia — Suedia 4—3. în 
clasamentul competiției conduce 
Cehoslovacia cu 6 p (din 3 me
ciuri), urmată de Iugoslavia — 
6 p (din 4 întîlniri).

VOLEI • La „Palazzetto dello 
Sport“ din Roma au început în
trecerile fazei finale a competi
ției de calificare pentru turneul 
olimpic masculin. In primul 
meci : Italia — Iugoslavia 3—1 
(15—9. 10—15, 15—4, 15—3) • La
Heidelberg, în competiția de ca
lificare pentru turneul olimpic 
feminin, victoria a revenit selec
ționatei R. D. Germane — 6 p. 
urmată în clasament de echipele 
Poloniei, Bulgariei și S.U.A. — 
cîte 2 p. Rezultate înregistrate 
în ultima zi : R. D. Germană — 
Bulgaria 3—1 (13—15, 15—12, 15—7, 
15—3) ; S.U.A. — Polonia 3—1 
(15—8, 7—15, 15—9, 15—9).

tn jurul trambulinei uriașe de 
la Bergisel si in tribunele dis
puse in amfiteatru se fac ulti
mele pregătiri pentru festivita
tea de deschidere a Jocurilor 

Olimpice de iarnă

MIERCUREA CIUC, 22 (prin 
telefon). Aseară, pe patinoarul 
artificial acoperit din localitate 
a avut loc partida internațio
nală de hochei dintre echipele 
de juniori ale României și Bul
gariei, care se pregătesc pen
tru participarea la Campiona
tele europene (prima, în gru

MECI-TURNEUL DE BARAJ DE LA TIMISOARA•>

pa B, cea de a doua în grupa 
A). Net superiori în primele 
două reprize, tinerii jucători 
români au reeditat, la proper- 
ții mai mari, succesul obținut ©k 
în întilnirea din „Turneul ce
lor 6 națiuni", învingînd cu sco
rul de 7—2 (3—0, 3—0, 1—2). 
Au marcat Lucacs (3), Daniel 
și Cazacu (cîte 2), pentru gaz
de. respectiv Krîstev și Kalev. 
Simbătă și duminică se vor

Partida din runda a 2-a dintre 
Maria Porubsky și Suzana Makai, 
întreruptă într-un final cu un pio-n 
în plus pentru jucătoarea ungară, 
a fost reluată ieri dimineața. 
După 2 ore de joc această întâl
nire s-a întrerupt din nou, la mu
tarea 56-a (într-o poziție aproxi
mativ egală) urmînd să fie conti
nuată astăzi.

Ieri după amiază s-a jucat par
tida Hartston—Porubsky, din run
da a 3-a, cu care se încheie pri

mul tur al acestei competiții de 
baraj. întâlnirea s-a încheiat re
miză la mutarea 29.

★
în clasament conduce Jane 

Hartston (Anglia) cu lVi puncte, 
urmată de Maria Porubsky cu Va 
(1) și Suzana Makai cu 0 (1). As
tăzi dimineața se reia partida Po
rubsky — Makai ; după amiază 
are loc întâlnirea Hartston—Makai.

P. ARCAN, coresp.-județean

desfășura încă două meciuri 
între cele două echipe (V. PAȘ- 
CANU, coresp.)

★
Formația Sport Club din 

Miercurea Ciuc a evoluat la 
Sofia, în compania selecționa
tei Bulgariei, participantă ’.a 
grupa B a Campionatului mon
dial. Partida s-a încheiat cu 
scorul de 5—3 (0—1, 4—1, 1—1) 
in favoarea gazdelor.

IN PRELIMINARIILE OLIMPICE
La Sevilla, în preliminariile olim

pice (gr. 3) : Spania — Turcia 2—0 
(1—0). Au marcat : Solsona (min. 23) 
și Santillana (min. 60).

Clasamentul grupei :
1. Spania 3 2 1 0 5—2 5
2. Bulgaria 3 111 4—3 3
3. Turcia 2 0 0 2 0—4 0

Meciurile următoare : Turcia — 
Spania (24 martie) și Bulgaria — 
Turcia (14 aprilie).

PREGĂTIRILE 
ECHIPELOR SOVIETICE

în plină iarnă, echipele sovietice 
își continuă pregătirile. între 25

ianuarie și 1 februarie se va organi
za la Moscova un turneu de sală, cu 
participarea celor mai bune forma
ții din U.R.S.S. și a unor echipe in
vitate din Polonia, Cehoslovacia și 
Bulgaria. Apoi, între 22 februarie și 
15 martie, 30 de formațij din pri
mele ligi ale campionatului U.R.S.S. 
se vor pregăti în stațiunile balneare 
de pe litoralul Mării Negre, la 
Suhumi, Yalta, Soci etc.

Paralel, au început și pregătirile 
echipei reprezentative care, după 
cum se știe, s-a calificat în sfertu
rile de finală ale C.E. și în turneul 
final al J.O. Alături de jucătorii de 
la Dinamo Kiev, au fost incluși în 
lotul de 24 de fotbaliști, cîțîva ti

neri printre care Mahovikov (Dinama 
Moscova), Gorbunov (Șahtior), Na
zarenko (Rostov pe Don), Gladilin 
(Spartak Moscova).

Lotul, care se află actualmente îrt 
Bulgaria, se va deplasa în lugos'a- 
via, pentru a susține, între 1 și 18 
februarie, mai multe jocuri în com
pania unor formații de club.

DE PRETUTINDENI
© Sel. orașului Canberra (Austra

lia) — F.C. Bruges 5—2 (2—1) ! • 
Meciul Sampdoria — Inter (1—2) din 
campionatul Italiei, întrerupt în min. 
89, a fost omologat cu rezultatul de 
0—2. • Echipa Bulgariei a plecat in 
Japonia, unde va susține 3 meciuri 
• In semifinalele Cupei ligii en
gleze : Manchester City — Middles
brough 4—0, Newcastle — Tottenham 
3—1.
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