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întrecerile se vor desfășura simbătă și duminică, la București
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Dintre numeroasele terenuri 
de sport, pe care am avut oca
zia să le vedem prin satele ju
dețului Harghita, reține, cu 
deosebire, atentia patinoarul na
tural din curtea Școlii generale 
a satului Mădăras. Tribună aco
perită cu 500 de locuri, „drep
tunghi de gheață" înconjurat cu 
o mantinelă regulamentară, in
stalație necesară „nocturnelor", 
cabine încălzite, tabelă electrică 
pentru marcarea timpului, sco
rului si sirena respectivă — ia
tă piesele care compun acest 
cochet teren de hochei.

— Dacă la schi avem, tradi
ție, ne spune Ladislau Pongracz.

Eotograful amator din Mădăras, Marton Miklos, a surprins aceas
tă imagine de la primele antrenamente de hochei desfășurate pe 
noul patinoar din sat

Popas in sate harghitene

TERENURILE DE SPORT,

primarul comunei Dănesti. în 
a cărei rază administrativă se 
înscrie satul Mădăras, in schimb, 
la hochei am pornit de la ze
ro. In 1964. după ce a terminat 
•facultatea, proaspătul profesor 
Emeric Erdog, fiu al satului, s-a 
întors acasă. Jucase hochei la o 
echipă din Miercurea Ciuc, pe 
cind era elev de liceu si din 
inițiativa lui a apărut, un an 
mai țirziu, in incinta scolii pri
mul patinoar simplu. Acum a- 
cesta a fost transformat, după 
cum vedeți, intr-o arenă moder
nă.

Cine este proiectantul aces
tei frumoase amenajări sporti

ve ? Nimeni ! Pentru că nu 
există o schiță de proiect. 
Construcția are totuși un au
tor: un colectiv de oameni pa
sionați, condus de prof. Eme
ric Erdog, în prezent directo
rul școlii. Acești oameni minu
nați au hotărît să creeze. cu 
resurse locale, un patinoar, pe 
care, cu fantezie și migală, 
l-au ornamentat ca pe o ade
vărată „bijuterie". O bijuterie 
evaluată acum la peste 500 000 
lei. Cum a fost posibil? De 
cîțiva ani, fondurile realizate 
de cei 300 de elevi ai scolii, 
care în vacante au lucrat pe 
ogoarele cooperativei agricole 
de producție au fost cu grijă 
gospodărite. Consiliul popular a 
acordat, la nivelul său, un 
sprijin substanțial. Dar, „bătă
lia" cea mare au dat-o apoi 
părinții elevilor, zidari, tîm- 
plari, electricieni, vopsitori și 
alți meseriași care au executat 
patinoarul. Copiii și tinerii din 
sat au efectuat sute de ore de 
muncă patriotică, activitatea 
închelndu-se la sfîrșitul lunii 
decembrie 1975, cind terenul 
de hochei a fost dat în folo
sință.

„.Hocheiul și patinajul, cu 
predilecție cel artistic, au de
pășit popularitatea schiului. 
Profesorul de educație fizică, 
de la școala generală din Mă- 
dăraș, Iuliu Dobai, gimnast 
consacrat, cu categorie de ma
estru și un fel de... meșter în 
sat în ale sportului, ne spu-

Traicm IOANIȚESCU

(Continuare în pag. 2-3)

La numai o săp- 
tămînă de la star
tul oficial al sezo
nului de sală. 
Bucureștiul găz
duiește, sîmbătă și 
duminică, o com
petiție atletică de 
anvergură : „Cupa 
de Cristal", ajun
să la cea de-a 
IX-a ediție.

In cei opt ani 
care au trecut de 
la inițierea sa, 
„Cupa de Cristal" 
a fost onorată de 
numeroase vedete 
ale atletismului in
ternațional. cam
pioni olimpici, 
mondiali și euro
peni. Iubitorii at
letismului i-au pu
tut urmări de-a 
lungul edițiilor pre
cedente pe Wolf
gang Nordwig și 
Rosemarie Acker
mann, pe Renale 
Stecher și Wladi- 
slaw Komar, pe 
Ilona Gusenbauer 
și Geoff Capeș.

Și acum, la început de an 
olimpic, concursul se va bucura 
de prezenta unor stele ale at
letismului european. Anunțam 
zilele trecute dorința de parti
cipare a renumitului sprinter 
italian Pietro Mennea. Federa
ția italiană a confirmat sosirea 
la București a recordmanului 
continental, declarat cel mai 
bun alergător de viteză euro
pean al sezonului preolimpic 
(10,0 la 100 m și 20,2 la 200 m), 
anunțînd, totodată, că el va fi 
însoțit de săritoarea în înălți
me Sara Simeoni. La fel ca 
Mennea, Simeoni nu are nevo
ie de prezentare, cel mai bun 
rezultat al său, 1,90 m și me
dalia de argint la C.E. de la 
Roma în 1974 vorbind de la si
ne. Pentru că am vorbit de să
ritura în înălțime, să notăm că 
această probă, de mai multe 
ori cap de afiș al „Cupei de 
Cristal", se anunță și acum de
osebit de atractivă, alături de 
Simeoni urmind a concura și 
Erika Rudolf (Ungaria) și Ka
rin Geese (R. F. Germania),

loan Soter si Alina Gheorghiu, despre 
care se spune că lucrează, in sfirșit, pe mă
sura talentului său

Foto : Dragoș NEAGU 

ambele creditate cu 1,86 m în
1975.

Mai reținem, din telegramele 
de confirmare primite deocam
dată la F.R.A. : săritorul de 
triplu polonez Andrzej Sonn
tag, 16,96 m în 1975, compa
triotul său Zenon Nowosz (10,1 
la 100 m și 6,4 la 60 m), a- 
runcătorii de greutate din Bul
garia Elena Stoianova (19,37 
m), Mihail Kioșev și Nikolai 
Ilristov. Și o prezentă inedită, 
atleți din Portugalia, în frunte 
cu Jose Carvalho, unul din bu
nii specialiști europeni la 400 
mg (va alerga la 60 mg).

în această companie presti
gioasă, atleții români se vor 
strădui să obțină rezultate dt 
mai bune și să îndeplinească 
standardurile de participare la 
C.E. de sală de la Miinchen. 
Virginia Ioan, Carol Corbu, A- 
lina Gheorghiu, Mihaela Lo- 
ghin, Claudiu Sușclescu și cei
lalți atleți fruntași s-au pregă
tit cu multă atenție și sînt ca
pabili de performanțe de va
loare. Le așteptăm I

VI. M.

în derbyul etapei Diviziei A la handbal feminin

VEȘTI DIN ACTIVITATEA
SPORTIVĂ DE MASĂ
ÎNTRECERI LA SCHI 

Șl SĂNIUȚE PE DEALUL 
CIREȘARILOR

în imediata vecinătate a ora
șului Reghin din județul Mu
reș au fost organizate — bu- 
curîndu-se de mult succes — 
întreceri de schi și săniuțe. 
Au fost prezenți peste 300 de 
tineri din localitate, majorita
tea pionieri și școlari. De men
ționat faptul că toți concu- 
renții au venit cu echipament 
și materiale de concurs proprii, 
ceea ce reflectă pasiunea con
stantă a acestora pentru exerci
țiile fizice. Iată cîștigătorii: St. 
Barabaș, Alcx. Butiurca și Ov. 
Manțea (la schi coborîre, schi 
fond 'și, respectiv, săniuțe).
Liviu MAIOR — corespondent

SPORTUL — PRIETEN 
AL SIDERURGIȘTILOR 

GALAȚEN1
Asociația sportivă a marelui 

Combinat siderurgic din Galați, 
în colaborare cu comitetul 
U.T.C. și cu sprijinul comite
tului sindicatului a organizat, 
recent, numeroase întreceri 
sportive de masă la startul că
rora au fost prezenți peste 800 
de concurenți. S-au desfășu
rat meciuri de fotbal, volei, 
tenis de masă, șah și orien
tare turistică. Foarte mulți ti
neri din combinat sînt angre
nați, în aceste zile, în întrece
rile din cadrul „Cupei tine
retului".

Ovidiu CONSTANTINESCU 
•— secretarul asociației sportive

CAMPIONATUL ASOCIAȚIEI — 
ACȚIUNE DE MARE SUCCES
Asociația sportivă a elevilor 

Liceului din Ineu organizează 

numeroase întreceri prevăzute 
în calendarul intern. în afara 
manifestărilor sportive din ca
drul „Cupei tineretului", la sfîr
șitul fiecărei săptămîni au loc 
meciuri de . volei, baschet, tenis 
de masă și șah între clase. Cu 
sprijinul directorului liceului, 
profesorul Gh. Pribac, la clu
bul -propriu au loc interesante 
simultane de șah, această disci
plină bucurîndu-se de prezența 
a peste 400 de elevi și eleve, 
în același timp se acordă aten
ție trecerii normelor din ca
drul Complexului „Sport și să
nătate" numai în ultima vreme 
peste 300 de elevi avînd „pro
movate" toate normele respec
tive.

Dan DIMA — președintele 
asociației sportive a Liceului 

din Ineu, jud. Arad.

IN COMUNA CORBI —ARGEȘ

Una dintre comunele județu
lui Argeș în care sportul este 
foarte iubit: Corbi. Tinerii de 
aici, ba chiar și adulții, se în
trec deseori la șah, tenis de 
masă, fotbal, crosuri, handbal, 
trîntă participînd, în număr 
mare, la competițiile cu carac
ter republican „Cupa tineretu
lui", complexul „Sport și sănă
tate" ș.a. Dintre cei care parti- 
cipînd la întreceri au obținut 
bune rezultate sportive sînt de 
menționat i Viorica Bucur șl 
Marian Stanciu (cros), Rodica 
Săroi și Ioșif Mogoiu (tenis de 
masă), Vasile Chivereanu și 
Ion Molreanu (trîntă). Merită 
relevată și activitatea profeso
rului Gheorghe Catană, anima
torul și organizatorul multor 
activități sportive în comună.
Alexandru MOMETV coresft.

VOINȚA ODORHEI - UNIVERSITATEA TIMIȘOARA 15-12!
Rezultate tehnice: Mureșul Tg. 

Mureș — Constructorul Timișoara
12— 11 (9—7), Voința Odorhei — •
Universitatea Timișoara 15—12
(8—6), Textila Buhușl — Rulmen
tul Brașov 15—12 (7—6), Construc
torul Baia Mare — Confecția 14—12 
(9—6), Rapid București — I.E.F.S.
13— 13 (7—7), Progresul — ,U’
București 11—10 (4-6).

Programul de miercuri (Sala Flo- 
reasca, de la ora 14): Construc
torul Baia Mare — Mureșul Tg. Mu
reș, Voința Odorhei — Construc
torul Timișoara, I.E.F.S. — Rulmen
tul Brașov, Textila Buhuși — Con
fecția, ,,U" Timișoara — Progre
sul București, „U“ București — Ra
pid București.

Desfășurată ieri. în sala Flo- 
reasca din Capitală, etapa a 
13-a a campionatului feminin 

Apărarea formației timișorene a fost clar depășită de Clara Nagy 
Foto ; S. BAKCSY

de handbal, Divizia A, a fost 
dominată de întîlnirea derby 
dintre ocupantele primelor do
uă locuri în clasament : Uni
versitatea Timișoara — Voința 
Odorhei. Publicul a aplaudat cu 
căldură victoria revelației a- 
cestui campionat formația Vo
ința Odorhei.

VOINȚA ODORHEI — UNI
VERSITATEA TIMIȘOARA 15- 
12. Campioanele au început 
bine partida. Aplombul, ex
periența și eficiența timi- 
șorencelor s-au materializat 
pe tabela de marcaj ; 4—2
în min. 8. Se pare, însă, 
că aici s-a sfirșit ambiția ele
velor antrenorului C. Lache. în 
continuare (cu rare momente 
de reviriment pentru lider), la 
cîrma jocului s-a aflat team-ul 

lui D. Szabo. Magda Mikloș et 
comp, au acționat cu calm și 
luciditate, și-au ordonat jocul 
(de altfel, una dintre principa
lele calități ale echipei este 
disciplina de joc), au căutat cu 
răbdare drumul spre plasa Li- 
diei Stan și s-au concentrat la 
maximum în apărare. Socotim

Hristache NAUM 
Hoția ALEXANDRESCU

(Continuare in pag. 4)

MECI
ROMANIA — R. P. CHINEZA 

LA TENIS DE MASA
Miercuri 28 ianuarie, cu începe

re de la orele 17, In Sala spor
turilor din Pitești, va avea loc 
meciul amical de tenis de masă Ro
mânia — R.P. Chineză. Se va juca 
sistem Swaythling — la băieți și 
sistem Corbillon cu două echipe 
— la fete. în formația noastră vor 
evolua campioana mondială Ma
ria Alexandru și Lidia Zaharia 
(România I) și Liana Mihuț — Eva 
Ferenczi (tineret), iar la băieți 
Șerban Doboși, Teodor Gheorghe 
și Aurel Ovanez (rezervă — ște
fan Moraru).

LUPTĂTORI ROMANI 
LA TURNEUL DE LA TBILISI

Mîine urmează să plece spre Tbi
lisi un lot de nouă luptători ro
mâni pentru a lua parte la tra
diționalul turneu internațional de 
lupte libere organizat de federația 
de specialitate din U.R.S.S. In ria
dul sportivilor români, L. Șlmon. 
T. Seregely, M. Pirc&labu, G. Con- 
drat ș.a., însoțiți de antrenorul to- 
deral Ion Crîsnic.



LA CÎMPULUNG MOLDOVENESC

0 REUȘITĂ ACȚIUNE SPORTIVĂ DE MASĂ
Subliniam într-un recent ar

ticol, referitor la activitatea 
sportivă de masă din județul 
Suceava, că succesele înregis
trate au ca elemente princi
pale continuitatea și buna or
ganizare a manifestărilor. A- 
cest lucru a reieșit. încă odată, 
cu prilejul celei de a V-a edi
ții a „Festivalului sporturilor 
de iarnă", a cărui etapă finală 
s-a desfășurat la sfîrsitul săp- 
tămînii trecute la Cimpulung 
Moldovenesc, cu participarea a 
peste 3 000 de concurenți. după 
ce la fazele anterioare au luat 
startul aproape 15 000 de ti
neri. De altfel, după cum ne 
spunea Mihai Clini, șef de sec
ție la Comitetul județean Su
ceava al P.C.R., președinte al 
C.J.E.F.S., „pentru activitatea 
noastră sportivă, această ac
țiune reprezintă nu numai un 
mijloc eficient de atragere a 
tinerelului spre mișcarea în aer 
liber — fapt demonstrat și de 
edițiile anterioare — ci și o 
posibilitate de a selecționa ele
mente talentate pentru unități
le de performanță".

Festivalul a început 
tr-un .reușit preambul,
de elevii Școlii generale nr. 4 
pe propriul patinoar, aducînd 
fn fața a numeroși spectatori 
de la copii din prima clasă care 
abia descifraseră tainele alu
necării pe patine și pînă la 
„stelele" școlii — Daniela Ur- 
sache, Sorina Nisioi, Mihai Dîr- 
tu, Livia Suhani, Georgeta Za- 
remba. Cornelia Boloca, Anca 
Rîșnoveanu, Elena Mangiurea. 
Ovidiu Baltag, care și-au etalat 
cunoștințele în domeniul pati
najului artistic. „Hochei și fot
bal pe gheață", montajul „Bucu
ria gheții", au reunit, într-o ve
ritabilă feerie a culorilor, peste 
250 de mici patinatori.

întrecerile propriu-zise 
demonstrat popularitatea 
care se bucură sporturile
iarnă pe meleagurile sucevene. 
Schiul, săniuțele, patinajul vi
teză, hocheiul, cu zeci de con- 
curenți la start, au reprezentat

prin- 
oferit

au 
de 
de

Pe pirtia de săniuțe au luat startul cei mai mici dintre concurenți. 
Foto : I. MÎNDRESCU-Succava

tot atîtea puncte de atracție ale 
programului. Iliana Vanean, 
Carmen Voiculescu, C. Moro- 
șan, G. Cenușă, S. Opaschi, 
Elena Mîndrilă, T. Rusu, C. Pi- 
cealcă, T. Mindrilă, R. Timiș, 
R. Buduleanu, V. Oiaru, G. Ru
su, Violeta Murdare, S. Doni- 
brovsehi din Cimpulung, I. 
Bunceac, St. Fcraru din Rădă
uți, Gh. Istrate din Găinești, 
Poliana Bor, Gabriela Mihaleea, 
Elena Miron, C. Turcanu, din 
Vatra Dornei sînt doar cîțiva 
din cei 40 de învingători. Dar, 
așa cum remarca Liviu Suhani, 
prim-vicepreședinte al Consi
liului județean orășenesc, „în
vingători au fost toți partici
panții, cîștigul cel mai mare fi
ind aceia al petrecerii timpu
lui liber in mod util. Iată de 
ce sîntem hotăriți să continuăm 
organizarea unor astfel de ac
țiuni, Festivalul înscriindu-se. 
desigur, in prim plan".

în încheierea acestor scurte 
notații de la „Festivalul spor
turilor de iarnă" vom remarca 
și organizarea ireproșabilă, o 
contribuție deosebită avînd în

această direcție, alături de or
ganele locale, C.J.E.F.S. Sucea
va, Comitetul județean U.T.C., 
Inspectoratul școlar județean și 
Consiliul județean al pionieri
lor.

Emanuel FÂNTÂNEANU

BOBERII ROMÂNI 
PE O PISTĂ...

PROMIȚĂTOARE
însemnări de la Campionatul european de tineret

După trei ierni în care nu a 
putut găzdui întreceri de bob 
(ultimul concurs a avut loc în 
anul 1972), Sinaia a primit oas
peți de seamă : participanții la 
Campionatul european de tine
ret — sportivi din Anglia, 
Austria, R. D. Germană, R. F. 
Germania. Italia și, bineînțeles, 
pe componenții lotului național 
român. Cu acest prilej s-a fă
cut inaugurarea noii piste beto
nate dată în folosință (deocam
dată) pe parcursul a 1 200 m, 
dar cu perspectiva ca peste 
cîteva săptămîni să poată fi 
utilizați toți cei 1500 m, iar în 
sezonul viitor instalația de în
ghețare artificială să îi scu
tească pe bobqri de emoțiile 
provocate de capriciile atmos
ferice.

La Campionatul european de 
tineret, la care au asistat circa 
10 000 de spectatori din Sinaia, 
din alte orașe și de peste ho
tare, pronosticurile inițiale nu 
vedeau echipajele românești pe 
unul din locurile fruntașe, la 
acestea candidînd în principal 
reprezentanți ai țărilor cu piste

GHEORGHE CÎMPEANU-CAMPION ABSOLUT 
AL RAD1OTELEGRAFIȘTILOR SPORTIVI

întrecerile radiotelegrafiștilor 
sportivi, din cadrul campiona
telor republicane de radiotele- 
grafie — sală, s-au încheiat cu 
victoria lui Gheorghe Cîmpea
nu, de la radioclubul Prahova, 
care a cîștigat toate trei pro
bele : regularitate, recepție vi
teză și transmitere viteză. O 
notă bună și pentru al doilea 
clasat, tot la toate probele — 
Radu Bratu, din Constanța. De 
asemenea, in mod special tre
buie menționat juniorul Mieu 
Budișteanu Mihai, din Ploiești, 
primul clasat la juniori, care a 
obținut rezultate foarte bune

pentru categoria sa. în general, 
nivelul întrecerilor, atît la ju
niori cit și la seniori, a fost su
perior din toate punctele de 
vedere, celor din alți ani. Cla
samentul competiției la seniori: 
(primele trei locuri) : regulari
tate — 1. Gh. Cîmpeanu, 
Radu Bratu, 3. Lorian 
(Buc.) ; echipe : 1.
București, 2. Constanta, 
ceava. Recepție viteză : 
Cîmpeanu, 2. R. Bratu, 3. Pav-

Coca (Suceava). Transmile- 
viteză : 1. Gh. Cîmpeanu, 2. 
Bratu, 3. V. Căpraru (Buc.). 
II.).

2.
Soare 

Munic. 
3. Su- 
1. Gh.

lie 
rc 
R.
(I.

ÎNCEPE O NOUĂ EDIȚIE A DIVIZIEI A DE VOLEI
îj La o distanfă de mai bine de zece luni (e- 

chipcle fruntașe) și peste opt luni (cele din
JÎ partea a doua a clasamentului) de la încheierea 

ediției trecute a Diviziei A de volei, amatorii 
acestui sport din Timișoara și Cluj-Napoca vor 

g asista la debutul campionatului intern (ediția 
g 1975—1976) al primului eșalon, debut programat 
8 sub formă de turnee, începînd de joi. Cele 12

formații feminine vor inaugura competiția pe 
malurile Begăi, iar echipele masculine, tot 12 
Ia număr, vor lua startul pe malurile. Someșu
lui. Primele turnee cuprind cite 4 etape. Iată, 
la început de campionat, loturile de care dispun 
participantele la ediția a 27-a (masculin) și a 26-a 
(feminin).

MASCULIN

DINAMO BUCUREȘTI (antrenor 
Gheorghe Eremia): Wiliam Schreiber, 
Gabriel Udișteanu, Corneliu Oros, 
Laurențiu Dumânoiu, Mircea Tutovan, 
Marian Pâușescu, Traian Marinescu, 
Gunther Enescu, Ștefan Bâroiu, Emi- 
lian Vrîncuț, Sorin Zolia, Teofil Chiș, 
Nicolae Sărăcuțu.

STEAUA BUCUREȘTI (antrenor Aurel 
Dragan): Gyula Bartha, Nicolae Pop, 
Cristian Ion, Constantin Chițigoi, Du
mitru Schiopescu, Petricâ Duduciuc, 
Alexandru luhasz, Cornel Chifu, Con
stantin Bădiță, Petre lonescu. Sorin 
Macavei, Viorel Manole, loan Țerbea, 
Valentin Tastaman.

EXPLORĂRI BAIA MARE (antrenor 
Alexandru Manț): Adrian Arbuzov, Va
lentin Paraschivescu, Viorel Bălaș, La- 
zăr Andreica, Petricâ Stancu, Marin 
Enescu, loan Ghic, Emil Băgăian, Ma
rian Viorel, Dorel Neghină, Dumitru 
Dragoș, Sabin Nemeș.

C.S.U. GALAȚI (antrenori: Florin Ba- 
laiș și Victor Forțu) : Constantin Stere, 
Dragoș Popescu, Radu Dumitrescu, 
Traian Antonescu, Cristian Zugravu, 
Sorin Țigăeru, Constantin Gheorghe, 
Doru Ungureanu, Toader Teodorof, 
Adolf Bîclea, C. Constantinescu.

RAPID BUCUREȘTI (antrenor Nico
lae Meadu) : Romeo Scheffler, Ste- 
lian Penciulescu, Victor Cătălin, Petru 
Vraniță, Gunther Cristiani, Gheorghe 
Mihalca, Lucian Dumitrescu, Vasile 
Paraschiv, Valerian Mârza, Adrian Ma
tei, Alexandru Popa, Virgil Bocean.

I.E.F.S. BUCUREȘTI (antrenor Ste- 
lian Tudor): Marian Stamate, Florin 
State, Grigore Malusaris, Dragoș Văr- 
zaru, Marian Boldișteanu, Corneliu Să- 
voiu, Ștefan Wasilko, Alexandru Mu- 
reșan, Tudor Molea, Lucian Caraman, 
George State, Constantin Grigore, 
Paul Predușel.

UNIVERSITATEA CRAIOVA (antrenor 
Radu Zamfirescu): Nicolae Braun, 
Alexandru Dindelegan, Mihai Tudosie, 
Marian Giurgiteanu, Virgil Hrinco, 
Augustin Cîrnu, Marian Dragu, Mir
cea Mihăilescu, Marian Păun, Liviu 
Riza, Dan Romanescu, Emil Rebedea, 
Marcel Zoltea, Adrian Găvozdea, Con
stantin Botoșanu.

POLITEHNICA TIMIȘOARA (antrenor 
Gheorghe^ Bodescu) : Nicolae Armion, 
Dan Rouă, Dan Gîrleanu, Nicolae 
Lințu, Ladislau Mathe, Karol Lukacs, 
Alexandru Potoceanu, llie Bugarschi, 
Nicolae Vînătu, Valeriu Panaitescu, 
Dan Maran, Cristian Ștefan, Marius 
Gheorghiță, Mircea Vișan, Emil Pau- 
lescu, Gheorghe David.

UNIVERSITATEA CLUJ-NAPOCA (an
trenor Constantin Bengeanu) : loan
Bînda, Mihai Bînda, Traian Corcheș, 
Victor Chezan, Codru Mateescu, Mar
cel Popa, Paul Militaru, Francisc

Gyorgyfalvi, loan Dobre, Virgil Nițo- 
iescu, Viorel Moldovan, Gheorghe Di- 
nea, Mircea Ignișca, Pascal Ajoula, 
Aurel Cîmpeanu.

VIITORUL BACĂU (antrenor loan 
Ciuhureanu) : Dan Bărbulescu, Nico
lae Burciu, Virgil lonescu, Florin Rob- 
ciuc, Aurel Enuca, George Cocoș, Mi
hai Patrichi, Mircea Popa, Mitu Bo- 
jan, Corneliu Păduraru, Ion Aurelian, 
Marian Vernica.

C.S.M. DELTA TULCEA (antrenor 
Alexandru Stanciu) : Cristian lancu, 
Ion Staicu, Stelian Ispas, Zaharia A- 
lexandrov, Fedosei lacoblev, Frantz 
Szilagyi, Constantin Gavrilă, Alexan
dru Stanciu, Rudolf Kunkutyi.

TRACTORUL BRAȘOV (antrenor Fe- 
renez Arpad): Petru Andrău,. Horia 
Banea, Gheorghe Bălhăceanu, Cristian 
Bojilă, Aristide Florea, Ion Hînda, Va
sile Măcicășan, Radu Mănoiu, Adrian 
Mîrtea, Alexandru Pop, Francisc Szom- 
boty, Constantin Zamfir, Ferencz Ar
pad.

FEMININ

DINAMO BUCUREȘTI (antrenor: Doi
na Ivănescu): Alexandrina Constanti
nescu, Mariana lonescu, Venera Hof
fmann, Emilia Stoian, Gabriela Popa, 
Helga Bogdan, Victoria Banciu, Paula 
Cazangiu, Marilena Grigoraș, Irina 
Petculeț, Constanța Dinculiță.

RAPID BUCUREȘTI (antrenor: Da
vila Plocon): Eugenia Rebac, Constan

ța Bălășoiu, Marta Szekely, Mariana 
Baga, Ruxandra Vraniță, Virginia Sta- 
matopol, Tatiana Minea, Florica Fu- 
gigi, Ortansa lonescu, Maria Roșea, 
Liliana Roșu, loana Vladu, Ioana Și- 
clovăn.

PENICILINA IAȘI (antrenor: Nicu
Roibescu) : Ana Chirițescu, Aurelia 
lehim, Carolina Hatură, Nadia Sava, 
Mariana Raievschi-Zamfir, Georgeta 
Popescu, Carmen Petrescu, Kate Tca- 
cenco.

FARUL CONSTANȚA (antrenor: Ion 
Cristian): Mariana Pircălăbescu, Re
data Stelescu, Luxa Racovițan, Maria 
Enache, Margareta Lăluț, Luiza Ma- 
lezian, Cornelia Cîrstoiu, Aurelia Șchio- 
pu, luliana Săbădeanu, Liliana Bo- 
dron, Ana Mihu, Ștefania Oloianu.

UNIVERSITATEA TIMIȘOARA (antre
nor: Dorin Jitaru): Cristina Liuba, 
Georgiana Clăteșteanu, lolanda Po
pescu, Maria Antonescu, Eugenia Eri- 
mescu, Georgeta Dobrotă, Emilia Cer- 
nega, Glicheria Duică, Mariana Wolf, 
Daniela Bunaciu, Terezia Bontea, Mar
gareta Liuba, Rodica Antonescu, Anca 
Gheorghițoiu.

UNIVERSITATEA CLUJ-NAPOCA (an
trenor: loan Bînda) : Carmen Săveanu, 
lulia Varheghi, Susana Rădulescu, Ta
mara Pojan, Aurica Pop, Mariana Pe
trescu, Mariana Nicolae, Rosa Nagy, 
Ana Moioșiu, Dorica Meseșan, Sanda 
Deac, Maria Chercheș, Constanța Cris- 
tescu, Flavia Radu.

OLIMPIA BUCUREȘTI (antrenor:

Mircea Tabacul : Daniela Steriade, 
Ileana Teodorescu, Margareta Șorban, 
Narcisa Natea, Nina Comănescu, Elvi
ra Alecsie, Gabriela Dogan, Cristiana 
Manea, Mariana Puia, Rodica Moran, 
Eugenia Miîencu.

C.S.M. SIBIU (antrertor: Traian Bar
na) : Margareta Vasiu, Mariana Clo- 
țean, Carmen Drăgoiu, Silvia Ruța, 
Marcela Pripiș, Marinela Țurlea, Mioa
ra Sas, Monica Lazăr, Maria Jinar, 
Lucia Maier, Elisabeta Comșa, Viche- 
ria Hădărău, Maria Hilla, Elena Țo- 
pa, Maria Silvețan, Sabina Vasile, 
Mioara Rădoi, Viorica Ciaclan.

UNIVERSITATEA CRAIOVA (antrenor: 
Ion Constantinescu): Anca Amariei, 
Ana Barcaru, Lenuța Bulzan, Mariana 
Chima, Marilena Dobinciuc, Floare 
Răduțoiu, Simona Enescu, Alexandra 
Otincelescu, Liliana Pasca, Maria Po
pa, Aurora Popențâ, Mihaela Ștefan, 
Elena Vișteanu, Nicoleta Vrejoiu.

I.E.F.S. BUCUREȘTI (antrenor: Gheor
ghe Moise) : Rodica Cilibiu, Leontina 
Mateș, Eva Klein, Carmen Puiu, Ma
ria Stadnic, Volodea Cebuc, Marga
reta Bako, Doina Botezan, Victoria 
Georgescu, Eva Benedek, Mihaela Tă- 
nasă, Nadia Constantin, Carmen Stin
gă, Jana Petricâ.

ȘTIINȚA BACĂU (antrenor: Vasile 
Ghenade) : Lucia Maftei, Luiza Mora- 
ru, Niculira Amorăriței, Adriana Jor- 
ga, Lucreția Grigorescu, Mariana®Za- 
haria, Dinica Baiu, Elena Ahmed, loa
na Bile, Emilia Pitaru, Maria Irofte, 
Jana Băloi, Elena Cotfas, Vanda Ne- 
delcu, Paulina Trică, Eugenia Costin, 
Eugenia Babalic.

C.S.U. GALATI (antrenor: Traian
Vîlsan) : Lucia Dobrescu, Maria Obre- 
ja. Elena Crișan, Alexandrina Focșa, 
Petruța Tache, Cecilia Hallo, Ana Stă- 
nilă, Mariana lacoveanu, Ileana Sa- 
bău, Doina Rusu, Georgeta Busuioc, 
Marcela Ghinea, Eugenia Blebea.

MASURI ALE BIROULUI
Dată fiind comportarea necores

punzătoare a ecnipclor repre
zentative feminine și masculi
ne în anul 1975 și la turneul de 
calificare pentru J.O.. Biroul 
F. R. Volei stabilește următoa
rele măsuri :

— Pentru rezultatele slabe 
obținute de echipa masculină 
în ultimii doi ani sînt eliberați 
din funcția de antrenori ai lo
tului reprezentativ Aurel Dra
gan și Florin Balaiș. Pregăti
rea loturilor va fi încredințată 
antrenorilor federali Ștefan Ro
man pentru echipa feminină și 
Davila Plocon pentru echipa 
masculină ;

— Pentru dezinteres în pre
gătire și lipsă de dăruire la 
meciurile hotărîtoare pentru 
obținerea calificării la J.O., se

suspendă pentru primele patru 
etape ale campionatului Divi
ziei A următorii sportivi: Lau- 
rentiu Dumănoiu, Marian Pău- 
șescu, Maria Enache și Mari
ana lonescu. Aceeași sancțiune 
se aplică următorilor jucători 
din loturile de tineret : Irina 
Petculef, Doina Rusu, Victoria 
Georgescu, Viorel Manole și 
Sorin Macavei ;

— Pentru activitate necores
punzătoare de creștere și valo
rificare a sportivilor din secți
ile de performantă ale cluburi
lor și altor unități, li se anu
lează acestora toate întilnirile 
amicale din calendarul inter
național pe 1976.

— Pentru ridicarea nivelului 
de performanță al eșalonului 
superior și pentru valorificarea 
eficientă a tineretului cu reale

F.R. VOLEI
perspective. începînd cu ediția 
1976—1977, campionatul Divizi
ei B se transformă în Cam
pionat divizionar de tineret, cu 
sportivi pînă la 22 de ani :

— Nu sînt admiși să partici
pe la actuala ediție a campi
onatului Diviziei A sportivii 
care nu-și vor trece haremuri
le probelor de control pînă la 
începerea campionatului.

Urmează ca Biroul federal să 
analizeze în continuare activi
tatea de selecție și promovare 
a jucătorilor, formarea loturi
lor naționale, sistemul compe- 
tițional, activitatea cluburilor 
sportive etc. Pentru întărirea 
activității, Biroul F.R.V.. cole
giile și comisiile sale vor lua 
măsuri organizatorice menite 
să contribuie la îmbunătățirea 
activității voleibalistice.

artificiale, adică ai R.D. Ger
mane (pistă la Oberhof), R. F. 
Germania (ia Konigsee) și 
Austria (la Igls), boberi cu sta
giu îndelungat de pregătire 
specifică. Și, totuși, dintre cele 
patru echipaje ale României; 
cel format din Mihai Secui și 
Gheorghe Lixandru a izbutit să 
realizeze în manșele I și a IlI-a 
cei mai buni timpi ai întregu
lui traseu și ai startului (50 m), 
dovedind că scurtele perioade 
de antrenament pe pistele din 
străinătate, acțiunea de selec
ție a împingătorilor din rîndul 
atleților (în special decatloniști) 
și talentul recunoscut al piloți- 
lor români pot recupera handi
capul creat de plusul de pregă
tire al boberilor din țările cu 
piste artificiale. Din păcate, 
însă,' neșansa din manșa secun
dă' (produsă de alunecarea pi
ciorului unui echipier în mo- 

a 
în- 

I. 
că 
se

mentul împingerii bobului) 
dus la ratarea startului, a 
tregii curse și a... locului 
Din acest accident (pentru 
nu poate fi numit altfel) 
poate vedea cît de importante 
sînt starturile, se pot trage în
vățăminte pentru viitoarea par
ticipare a sportivilor români 
la competițiile internaționale, 
dintre care cea mai apropiată 
este disputa de la Innsbruck, 
din cadrul Jocurilor Olimpice. 
Virtuozitatea pilotului, forța și 
viteza împingătorului trebuie să 
se împletească perfect, să rea
lizeze o sincronizare fără cusur 
din clipa începerii numărătorii 
inverse și pînă dincolo de linia 
de sosire.

în sfîrșit, nu este lipsit de 
interes să menționăm că la 
acest campionat european au 
evoluat în calitate de concu
renți oficiali, de deschizători 
de pîrtie și pentru a-și Încer
ca posibilitățile în coborîri de 
debut (la acest ultim capitol 
înscriindu-se Mihai Nicolau și 
Costel lonescu, împingători al 
lotului olimpic) nu mai puțin 
de 10 conducători de bob și 
că pe margine, ca spectatori, 
s-au aflat cel puțin alți 10, deci 
un nucleu destul de consistent, 
din care să se poată selecționa 
viitorii performeri.

D. STÂNCULESCU
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POPAS ÎN SA
(Urmare din pag. 1)

nea că echipa de hochei este 
fruntașă în campionatul jude
țean. Aproape 100 de tineri, 
care au patine proprii, învață, 
în cadrul cursurilor de iniție
re. să minuiască cu virtuozita
te crosa. Alți 160 de băieți si 
fete au ghete și patine și și-au 
pus în gînd să devină... artiști 
ai gheții.

Dar în timpul verii care 
sînt sporturile preferate ale 
mădărășanilor ? Tînărul profe
sor de educație fizică ne-a 
răspuns tot prin graiul concis 
al cifrelor.

— In sat e. 
lă peste 100 ; 
de tenis. Și 
in continuă ci 
nuri de fot 
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DIN TOATE SPORT
ATI FTI^M ședința de ana- HiLCHOin lizA a comislei 
municipale de atletism va avea Toc 
miercuri (ora 12^ în sala de festi
vități a clubului Dinamo.

RA^CHFT clasamentele
CAMPIONATELOR 

REPUBLICANE. După meciurile 
penultimei etape, I.E.F.S.. Rapid și 
Politehnica București au devenit 
virtuale deținătoare ale primelor 
trei poziții în Divizia feminină A. 
Iată clasamentele la zi :

FEMININ, GRUPA 1—6
1. I.E.F.S. 29 27 2 2420-1845 56
2. Rapid 29 23 6 2014-1757 52
3. Politehnica 29 17 12 2071-1907 46
4. Olimpia 29 14 15 1899-1942 43
5. „U“ Timiș. 29 14 15 1910-1918 43
6. „U“ Cj.-Nap. 29 8 21 1851-2101 37

GRUPA 7--12
7. Crișul 27 17 10 1835-1636 44
8. C.S.U. Gl. 29 14 15 1739-1788 43
9. Voința 29 13 16 1755-1743 42

10. Sănătatea 29 11 18 J803-1997 40
11. Progresul 27 9 18 1495-1728 36
12. C.S.U. Tg.M. 29 5 24 1484-1914 34

MA
1. Steaua :
2. Dinamo £
3. „U“ Timiș.
4. „U“ Cj.-Nâf
5. Rapid
6. Farul
7. I.C.E.D.
8. C.S.U. Bv.
9. I.E.F.S.

10. Poli. Iași
11. Poli. Buc.
12. A.S.A. Buc.
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L ÎNTRECERILOR

HEI (atletism)

talul — în 1973 aleargă doar 
12,3. Nu va mai reuși, de altfel, 
să-și îmbunătățească rezultatul 
din 1969 (!) nici pînă la sfîr- 
șitul lui 1975. In august trecut 
intră în grupa lui Mihai Za- 
haria la Rapid, și iată, în nu
mai cîteva luni, realizează una 

marile surprize ale atletis
mului nostru.

ES (spadă)
Iar la Clubul sportiv din Sa tu 
Mare. Trăgător de nădejde în 
echipa sa de club, spadasin 
prin excelență, Kerekes se afir
mă și în competițiile interna
ționale. Prima dată, la Cam
pionatele mondiale de tineret 
de la Istanbul (1974), unde ocu
pă locul 5, după o dispută 
strînsă cu trăgătorii calificați 
în finala probei de spadă. Pre
zent curent, cu echipa C. S. 
Satu Mare, în primul eșalon al 
scrimei noastre, Kerekes se 
impune în același timp în com
petițiile Interne și internațio
nale ale speranțelor; cel mai 

• recent, la finele săptămînii 
trecute, cu prilejul concursului 
triunghiular România—Bulga
ria—R. D. Germană. Excelent 
pregătit, Kerekes se clasează 
pe locul I în turneul indivi
dual, apoi în turneul pe echi
pe fiind printre trăgătorii care 
au obținut cele mai multe vic
torii. asigurînd astfel t,4“-lui 
țării noastre primul loc. Cali
tăți fizice deosebite, o tehnică 
individuală complexă și, mai 
ales, o remarcabilă tenacitate, 
iată atuurile acestui valoros 
spadasin, aflat în atenția spe
cialiștilor pentru C.M. (t) de 
la Poznan.

<\\\\\\\\\\^

RGHITENE
tei“ din Miercurea Ciuc). ai 
cărei meșteșugari au dus faima 
obiectelor de artizanat româ
nesc în multe țări ale lumii. 
Primarul ne-a prezentat cîteva 
din perspectivele edilitare ale 
comunei, care vor constitui un 
pas important spre urbanizare, 
dorință unanimă a celor peste 
5 000 de locuitori.

— Ungă noul cămin cultural, 
ne informează tov. Ladislau
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Pongracz, se va ridica în acest - 
an o grădiniță de copii cu 150 I 
de locuri. Se vor pune temeliile | 
primelor blocuri, se va deschide 
un centru de deservire. iar peste I 
3jnilioane lei vor fi investiți in I 
modernizarea secției de cerami- ■ 
că. Peisajul sportiv se va im- . 
bogăți si el cu o sală de gimnas- I 
tică la Școala generală din Mă- I 
dăras, cu un nou teren de ho
chei. la Dănești — cadrele di- I 
dactice de aici au planuri mai I 
ambițioase decit .colegii lor din * 
Mădăras —, cu o arenă de popi- ■ 
ce cu două piste, precum si cu | 
spații de joacă pentru copii.

Iată, pe scurt, aspecte din I 
programul de dezvoltare econo- | 
mico-socială a celor două așe
zări harghitene, proiectele spor- ■ 
tive fiind si ele file din cronica I 
nouă a comunei. •

LOTO - PRONOSPORT INFORriEAZA
ClȘTIGURILE TRAGERII PKONO- 
EXPRES DIN 21 IANUARIE 1976

EXTRAGEREA I : cat. 1 : 1 va
riantă 10% = un autoturism DA
CIA 1300 ; cat. 2 : 1 variantă 50% 
a 21.408 lei și 3 variante 25% a 
10.734 lei ; cat. 3 : 8,70 a 6.109 lei ; 
cat. 4 : 45,75 a 1.173 lei ; cat. 5 : 
86,80 a 618 lei; cat. 0: 3.721,45 a 
40 lei. REPORT CATEGORI/X I : 
241.327 lei. EXTRAGEREA a II-a : 
cat. B : 8,45 variante a 13.847 lei ; 
cat. C : 49,Go a 1.180 lei ; cat. D : 
1.896,95 a 60 lei ; cat. E : 107,20 a 
200 lei ; cat. F : 2.479,80 a 40 lei. 
REPORT CATEGORIA A : 612.740 
lei.

Autoturismul DACIA 1300 a 
fost cîștigat de ALEXANDRU BA- 
LANCA din comuna Fitionești ju
dețul Vrancea.

ACTUALITĂȚI
• întîlniri Intre repre

zentativele DE TINERET ALE 
româniei și r. d. germane. 
Au fost perfectate două meciuri 
între echipele de tineret ale Româ
niei și R. D. Germane: la 23 mar
tie, la Tîrgoviște, se vor întîlni 
echipele de 23 de ani, iar o • zi 
mai tîrziu, la Schwendt pe Oder, 
selecționatele de 21 de ani.

• S-AU STABILIT ORAȘELE ÎN 
CARE DIVIZIONARELE A VOR 
DA TESTUL DE REZISTENȚA. Co
legiul central al antrenorilor a 
stabilit ziua și orașele unde divi
zionarele A vor da testul de re
zistență obligatoriu — alergarea de 
3 200 m. Iată programul stabilit: 
BUCUREȘTI — pe stadionul Re
publicii: Steaua, Dinamo, Rapid, 
Sportul studențesc — pe data de 
10 februarie; F. C. Argeș, F. C. 
Constanța, Universitatea Craiova
— pe data de 13 februarie; TIMI
ȘOARA: echipa locală Politehnica, 
F.C.M. Reșița, U.T.A., Jiul — pe 
data de 10 februarie; CLUJ-NA- 
POCA: „U“, C.F.R., A.S.A. Tg. Mu
reș pe data de 10 februarie; IAȘI: e- 
chipa locală Politehnica, Sport Club 
Bacău — pe data de 10 februarie; O- 
RADEA: F. C. Bihor, F. C. Olim
pia — pe data de 13 februarie. Se 
recomandă organizatorilor să ia 
toate măsurile pentru ca pistele să 
se prezinte în condițiile cele mai 
bune.

• JOC AMICAL DINAMO — 
SLAVIA SOFIA, la 8 februarie la 
București.

• VIDEOTON LA SIGHET. Da 
invitația clubului F. C. Olimpia 
Satu Marc, formația maghiară de 
prima divizie Videoton efectuează 
un turneu în țara noastră. Oaspe
ții vor susține primul meci joi, la 
Sighet, în compania divizionarei 
B C.I.L, Sighet. (S. Pralea — 
coresp.).
• JOI, ȘEDINȚA COMISIEI DE 

DISCIPLINA. Joi, la ora 17,30, va 
avea loc ședința comisiei de dis
ciplină, la care sînt convocați toți 
jucătorii eliminați în ultimele două 
etape ale turului campionatului 
(Diviziile A și B).
• REPREZENTANȚI AI F.R.F. 

LA CONFERINȚA EUROPEANA A 
FOTBALULUI. După cum am mai 
anunțat, la 28 ianuarie se va des
chide, în localitatea Marbella din 
Spania, Conferința europeană a 
fotbalului, organizată sub egida 
U.E.F.A. La această reuniune, me
nită a definitiva materialele și 
propunerile care vor fi discutate 
la congresul U.E.F.A. din vara 
acestui an, de la Stockholm, par
ticipă conducători ai federațiilor 
de specialitate de pe continent. în 
cursul zilei de azi urmează să 
plece, pe calea aerului în Spania, 
reprezentanții federației noastre
— Ștefan Covaci, vicepreședinte al 
F.R.F. si antren oi’ al echipelor na
ționale, și Florea Tănăsescu, se
cretar general. în afara contribu
ției pe care delegația noastră o va 
aduce la lucrările conferinței, 
unde, printre altele, se discută și 
viitoarea formulă a campionatu
lui european rezervat echipelor de 
tineret, se va lua legătura cu re
prezentanții forurilor din Spania 
și Iugoslavia pentru stabilirea da
telor meciurilor pe care reprezen
tativa României urmează să Ie dis
pute în preliminariile C.M. ”78 cu 
echipele acestor două țări.

• C. S. TÎRGOVIȘTE — STEA
UA, miercuri, la Tîrgoviște. întâl
nirea este programată de la ora 
15,30, pe stadionul Metalul.

Interviul nostru

BROȘOVSCHI SI „PLANUL SĂU 
DE ACȚIUNE" PENTRU RETUR

Precocitatea sportivă are și 
dezavantaje. Vofn vedea ime
diat, cum și de ce. Chiar de la 
interlocutorul nostru de astăzi, 
Ladislau Broșovschi, pe care am 
început să ne obișnuim să-l 
clasificăm în categoria „bătrâ
nilor". Dar Broșovschi nu are 
încă 25 de ani ! Nu are încă 
această vîrstă, dar se află la 
al șaptelea campionat de pri
ma . divizie ! Nu împlinise nici 
17 ani cînd debuta la U.T.A. Și 
vremea a trecut, iar Broșovschi 
a ajuns în grupul celor mai 
vechi purtători ai tricourilor 
alb-roșii. Iată, deci, cum apari
țiile timpurii uzează oarecum 
profilul unei biografii sportive. 
Dar cei mai multi dintre acești

Tragereexcepțională

FRONOEXFRES

se atribute cițtiguriin-

AUTOTURISME, BANI Șl EXCURSII ÎN
* R.S.S .R S.Cehoslovacă,Grecia,Turcia.

F.C. ARGEȘ-CU UN LOT TÎNĂR - 
SPRE COTE SUPERIOARE ANULUI PRECEDENT.»

„în prima parte a campiona
tului, F. C. Argeș nu a acțio
nat permanent ca o adevărată 
ECHIPA, ca un tot unitar. Au 
existat multe greșeli, îndeosebi 
în apărare, care a primit goluri 
ce puteau fi evitate. Procenta
jul realizat acasă (37,5) este sa
tisfăcător, comparativ cu cel 
din deplasare (16,6)“. în aceeași 
analiză a evoluției formației 
piteștene în toamna lui ’75 — 
o dare de seamă din care am 
desprins pasajul de mai sus și 
pe care am răsfoit-o într-una 
din camerele hotelului „Hercu
les" de pe Valea Cerne! — 
am găsit și o situație privind 
comportarea fiecărui jucător în 
cele 17 etape ale turului. Iat-o : 
Dumitrescu — 17 meciuri ju
cate, 8 notate cu calificativul 
bine sau foarte bine ; Radu II 
17 — 6, Iovănescu 15 — 6, Do- 
brin 14 — 6. Cîrstea 14 — 5, A- 
riciu 14 — 5. Toma I 13 — 5, 
D. Popescu 13 — 5, Zamfir 12
— 3, Ivan II 10 — 4, Mustătea 
10 — 4. Bărbulescu 7 — 3, Moi- 
sescu 5 — 2, Cristian 3 — 1, 
Olteanu 3 — 1. Șapte este nota 
acordată de antrenorii Hala- 
gian și Dima evoluției echipei 
în prima parte a campionatului. 
Acestea au fost premisele, sau
— altfel spus — parametrii de 
la care s-a pornit în pregătirea 
pentru viitorul sezon. Startul 
pregătirilor s-a dat la Băile 
Herculane. pe traseele cunoscu
te din anii precedenti.

Cînd i-am întîlnit la Hercu
lane, jucătorii argeșeni efec
tuau. sub controlul medicului 
Paul Tomcscu, unul din testele 
obișnuite si necesare ale peri
oadei : Astrand-ul. Am urcat 
apoi. împreună cu ei, pe poteca 
în zig-zag care duce sus. într-o 
poieniță din dreapta Cernei. Un 
loc foarte bun pentru alergări 
în... pantă. Acolo, Ariciu șl 
Cristian, Bărbulescu. Zamfir, 
Dumitrescu, Cîrstea, Stan, Moi- 
sescu, Ivan II, Iovănescu. Si- 
mion, Tronaru. Toma I și II, 
Roșu, Radu II și III, Dobrin, 
Jercan și D. Popescu (n-au 
narticioat la acest antrenament 
Mustățca și Olteanu, ușor acci
dentați) s-au străduit și au reu
șit să acopere, în ritmul de a- 

fotbaliști de un talent deose
bit, devreme remarcați, devre
me confirmați prin reușite, a- 
jung să învingă timpul și să 
realizeze cifre frumoase, la bi
lanț, în ciuda unor solicitări 
mult mai timpurii decît ale 
majorității colegilor de echipă. 
E și marea dorință a lui Bro
șovschi. „Sigur, primul nostru 
gînd e pentru U.T.A. Avem o 
carte de vizită remarcabilă de 
apărat. U.T.A. — doar ea, Di
namo și Steaua — n-au retro
gradat din A în campionatele 
de după 1945. Situația aceasta 
ne împinge parcă de Ia spate, 
ne îndeamnă să nu cumva să 
înregistrăm vreo surpriză ne
plăcută..." Sînt cuvintele cu ca
re ne-a întîmpinat mijlocașul 
arădean în camera căruia in
tram, o cameră a frumosului 
hotel „Parc" din Moneasa — 
localitate unde formația condu
să de antrenorul Nicoiae Dumi
trescu se pregătește de zor.

— Turui actualului campio
nat vă presează, probabil, și 
el...

— Și încă cum !
— Ce explicație găsești scă

derilor de ritm, inegalităților, 
ce crezi că s-a petrecut cu 
U.T.A. in toamna trecută ?

— O cauză, care a apărut ca 
un leit-motiv, este pentru mine 
insuficienta forță de recupera
re. Dacă o să vă uitați pe ta
belul rezultatelor veți vedea că 
aproape n-am cîștigat nici un 
meci la mijloc de săptămînă. 
Prin urmare, cele 72 de ore 
dintre un joc și altul nu ne-au 
fost suficiente. E carența noas
tră de bază, pe care am discu
tat-o mult cu experimentatul 
nostru antrenor. Și nu doar că 
am discutat-o, dar încercăm, și

NOULUI SEZON

In fața hotelului „Hercules" de pe Valea Cernei. jucătorii arge
șeni (in prim-plan Olteanu, Radu II. Zamfir, Jercan, Ivan II), 
efectuează înviorarea de dimineață Foto : S. BAKCSY

lergare solicitat de prof. T. 
Dima, cei 3 x 400 m (pe latu
rile unui... dreptunghi), 4 x 300 
și 6 x 150 m (toate în pantă) 
din programul acelei zile, an
trenament încheiat cu un „tra
seu" de 3 000 m pe teren plat. 
Au fost două ore grele, la sfîr- 
șitul cărora „bătrânul" Dobrin, 
care a alergat cot la cot cu 
mult mai tinerii lui coechipieri, 
afirma : „Noi alergăm aici par
că mai mult ca oricare altă echi
pă. Și mult mai mult dccit anul 
trecut". Internaționalul piteș- 
tean avea dreptate. Pentru că 
este neîndoios faptul că, față 
de anii precedenți, antrenorii 
lui F, C. Argeș au ridicat mai 
sus ștacheta exigenței» „Marca 
majoritate a jucătorilor din lot 
sînt tineri — ne spunea antre
norul T. Dima — și conside
răm necesar să îi solicităm mai 
mult".

într-adevăr, F. C. Argeș are 
în prezent un lot tînăr. Tînăr 
și ca vîrstă și ca... experiență 
competiționaiă. 11 din compo- 
nenții lotului au debutat în 
Divizia A pe parcursul anului 
1975 ! Adică, în returul cam
pionatului trecut și turul celui 
prezent. O întreagă echipă : 

sperăm să reușim, să aflăm căi 
mai nete, mai directe, pentru 
refacere. A mai fost și absența 
lui Iorgulescu. Nu spun o mare 
noutate, dar portarul reprezintă 
50% din moralul unei echipe. 
Deși Gheorghiu n-a însemnat 
deloc o cădere... Dar una e să 
fii obișnuit cu un vechi titular 
și alta e să realizezi această u- 
nitate de acțiune din mers.

— Dar Broșovschi, linul din
tre golgelerii lui U.T.A. — 6 
goluri la activ, la egalitate cu 
Colnic — ce-și propune pentru 
retur, în așa fel incit echipa 
să-i simtă și mai mult apor
tul ?

— în primul rând, să efec
tuez pregătirea cu reușită ma
ximă. asta însemnînd și ajun
gerea la greutatea ideală. Se 
știe că eu am un al doilea ad
versar și în limita acului cîn- 
tarului, să contribui la titula
rizarea cu folos în formație a 
băieților noi și talentați. Unul 
dintre ei se numește Uilecan. 
vîrf de atac. în care ne punem 
mari speranțe. Apoi, să reușesc 
si mai multe transformări de 
lovituri libere. Ei. și mai sînt 
destuio...

—■ îți dorim succes în înde
plinirea punctelor planului de 
acțiune care e. intr-un fel. și 
al echipei ta’’' '

Eftimie IONESCU

DIVIZIONARELE A

ÎN PREAJMA

Cristian, Bărbulescu, Dumitres
cu, Stan, Moisescu, Zamfir, To
ma I și II, Simion, Radu II și 
III. Dintre ei, patru au deve
nit titulari în toamna lui ’75, 
jucînd între 12 și 17 meciuri. 
„Tinerețea echipei — afirma, la 
Băile Herculane. antrenorul 
principal, Florin Halagian — ri
dică o scrie de probleme, prin
tre care și aceea pe care am e- 
vidențiat-o nu cu mult timp in 
urmă, omogenizarea. Procesul 
început cu un an în urmă se va 
incheia în a doua parte a cam
pionatului. Returul, sper, mă 
va confirma. Mai avem, apoi, 
de eliminat jocul Ia ofsaid, ca
re în tur nc-a adus cîteva în
frângeri usturătoare, Ia Iași, 
Craiova și Petroșani, unde am 
primit 12 din cele 23 de goluri. 
Vom încerca, de asemenea, să 
mărim raza de acțiune a fun
dașilor laterali, să reactivăm 
jocul pe extreme. Toate aces
tea, pe fondul unei bune pre
gătiri fizice generale, pentru 
realizarea căreia ne aflăm aici, 
pe Valea Cernei".

în după-amiaza vizitei noas
tre în tabăra alb-violeților, 
F. C. Argeș a efectuat al doilea 
antrenament, pe un teren de 
lingă Mehadia. Au fost 90 de 
minute de repetări ale unor 
procedee tehnice de bază.

De ieri, F. C. Argeș s-a re
întors la Pitești. Pe agenda e- 
tapei a doua a pregătirilor, ar
geșenii și-au înscris și o în
treagă suită de meciuri de ve
rificare, dintre care amintim 
pe cele cu Electroputere și U- 
niversitatea Craiova, Progre
sul București. Chimia Rm. Vîi- 
cea, Sparta Praga etc. Condu
cătorii și jucătorii Iui F. C. Ar
geș nutresc speranța că EFOR
TURILE făcute în acest ano
timp al pregătirilor se vor ma
terializa într-o frumoasă as
censiune în clasamentul Divi
ziei A (chiar pînă la locul trei, 
de care nu-i despart decît 
două puncte), precum și într-o 
prezență cit mai lungă în „Cu
pa României".

Laurențiu DUMITRESCU

PARTIDE AMICALE
CARAIMANUL BUȘTENI — F. C. 

CONSTANȚA 0—3 (0-0). Moldovan
(min. 49), Sâlceanu (min. 62) și Hof- 
fmeister (min. 78) sînt autorii golu
rilor. F. C. Constanța a aliniat ur
mătoarea formație : Stana — Musta
fa, Antonescu, Bâlosu, Nistor — Hof- 
fmeister, Constantinescu, Moldovan — 
Sâlceanu, Negoescu, Turcu. Au mai 
jucat: Gâtej, M. Popescu, Licâ, Mâr- 
culescu. (V. Zbarcea — coresp.).

VIITORUL GHEORGHIENI — SPOR
TUL STUDENȚESC 0—3 (0—2). Au mar
cat: Marica (min. 25), M. Sandu (min. 
35) și Chihaia (min. 76). (G. Mal-
noși — coresp.).

UNIREA FOCȘANI — PETROLUL 
MOSNEȘTI 3—0 (1—0). Panici a mar
cat toate cele trei goluri în minutele 
20, 57 și 67, primul și ultimul din 
lovituri de ta 11 m. (Al. Sîrbu — 
coresp.).

C. S. BOTOȘANI - O SELECȚIONA
TA IEȘEANA 8—0 (3—0). Au înscris 
Secoșan (2), Giosu (2), Dinu (2), 
Moldovan și Savancea. Noul antrenor 
al divizionarei B C. S. Botoșani este 
Silviu Avram. (T. Ungureanu — co
resp.) .

OLTUL SF. GHEORGHE — C.S.M. 
BORZEȘTI 2—4 (2—2). Partida s-a dis
putat vinerea trecuta. Oaspeții, supe
riori îndeosebi în repriza secunda, au 
obținut victoria prin golurile marcate 
de Nae, Solomon, Morârâscu și Ținț. 
Pentru gazde, ambele goluri au fost 
înscrise de Bokor, (Gh. Briotă — 
coresp.).



ARUNCĂTOARELE DE GREUTATE
in finala turneului (le tenis de Ia Baltimore SPRE... 22 DE METRI!

HARTSTON CALIFICATA
GORMAN L-A ÎNVINS PE NĂSTASE

NEW YORK, 26 (Agerpres).— 
Turneul de tenis de la Balti- 
more-Catonsville, contînd pen
tru Circuitul WCT, a fost cîș
tigat de jucătorul american 
Tom Gorman, care l-a întrecut 
în finală cu 7—5, 6—3 pe Ilie

CONCURSUL DE TENIS 
DE LA NIREGYHĂZA (Ungaria)

Năstase. A fost prima victorie 
de turneu, obținută de Gorman 
in actualul sezon, după ce anul 
trecut cîștigase la Cincinnati și 
Hong Kong.

Săptămîna aceasta, așii ra
chetei — în frunte cu Connors, 
Borg, Ashe. Năstase — sînt re
uniți la campionatele „indoor" 
ale S.U.A.. programate la Phila
delphia.

IN „INTERZONALE'
în Aula Institutului de medicină 

din Timișoara s-a încheiat ieri 
meci-tumeul de baraj pentru de
semnarea unei jucătoare partici
pantă la turneele interzonale ale 
campionatului mondial feminin de 
șah. în ultima rundă, Hartston a 
remizat în 25 de mutări cu Porub- 
sky, asigurîndu-și primul loc.

Iată clasamentul final : 1. Jane 
Hartston (Anglia) 2V2 P (din 4), 2. 
Suzana Makai (România) 2 p, 3. 
Maria Porubsky (Ungaria) IV2 p.

La Niregyhaza (Ungaria) a 
luat sfîrșit cel de al 3-lea tur
neu de tenis pe teren acoperit 
din cadrul circuitului interna
tional 1976. Ca și în preceden
ta etapă a competiției, desfă
șurată la Timișoara, victoria a 
revenit campionului R. D. Ger
mane, Thomas Emmrich. In fi
nală el a dispus cu 6—3, 6—3 
de Sziraki (Ungaria). Pe locu
rile următoare s-au clasat ma
ghiarii Benyk și Mahăn.

Tn proba de dublu, perechea 
sovietică Borisov, Fugaev a.în- 
vins in finală cuplul Emmrich, 
Sziraki cu 4—6. 6—3, 6—1. Pe 
locurile următoare s-au clasat 
cuplurile Granath, Prutha 
(Cehoslovacia) și Benik, Mahan 
(Ungaria).

PE GHEATĂ Șl PE ZĂPADĂ
CAMPIONATUL EUROPEAN 

DE PATINAJ VITEZĂ

Norvegianul Kay Stenshjem- 
met a cucerit titlul de campi
on european absolut la patinai 
viteză totalizînd 169,770 p la 
multiatlon. Pe locurile urmă
toare s-au clasat Stcnsen, Stor— 
lott și Sjoebrend (toți din Nor
vegia), Helden (Olanda), Har
lamov (U.R.S.S.).

LUPTĂ STRÎNSĂ 
IN „CUPA MONDIALĂ* 

LA SCHI
coborîre din cadrul 
internațional de 

Kitzbuehl (Austria)

Proba de 
concursului 
schi de la 
a fost cîștigată de austriacul 
Franz Klammer, secundat 
norvegianul Erik Haker.

în clasamentul general 
„Cupei Mondiale" continuă 
conducă suedezul Ingemar 
Stenmark cu 166 p, urmat de 
Franz 
Piero

de

al 
să

Klammer-156 și italianul 
Gros-155 p.

★
Kranjska Gora (Iugosla-

acestor rezultate

locurile următoare 
vest-germana Roși 
și austriaca Re-

TURNEUL DE BOX
DE LA RIMINI

ROMA, 26 (Agerpres). — S-a 
încheiat turneul internațional 
de box de la Rimini (Italia), 
în finala categoriei cocoș, pu- 
gilistul spaniol I. Rodriguez 
l-a întrecut la puncte pe fran
cezul Aldo Cosentino. La cate
goria pană, tunisianul Abdel 
Hamid a dispus la puncte de 
francezul Thomas. Alte re
zultate: cat. semimijlocie ;
Pira (Italia) învinge prin des- 
califioare pe Panteleev, (Bulga
ria) ; cat. mijlocie mică : Stan- 
eev (Bulgaria) dispune la punc
te de Majeri (Tunisia) ; cat. 
grea : Frezzato (Italia) cîștigă 
prin K.O. tehnic la 
(Belgia).

La
viă) în proba feminină de sla
lom special, victoria a revenit 
sportivei elvețiene Lise Marie 
Morerod. Pe 
s-au clasat 
Mittcrmaier 
gina' Sackl.

în urma
Roși Mittermaier se menține in 
fruntea clasamentului general 

„Cupei Mondiale".
HOCHEISTII CEHOSLOVACI 

ÎNVINGĂTORI LA SCOR
Echipa de hochei pe gheață 
Cehoslovaciei a învins cu sco

rul de 10—1 (5—1, 2—0, 3—0) 
formația R. D. Germane în me
ciul de verificare pentru J.O. 
susținut la Praga.

Și în 1975 proba feminină de 
aruncare a greutății a respec
tat tradiția ultimilor ani. recor
dul mondial fiind din nou de
pășit. Iar dacă în anul cam
pionatelor europene de la Ro
ma Helena Fibingerova o de
tronase pe Nadejda Cijova 
(multă vreme lideră autorita
ră), sezonul preolimpic a adus-o 
în fruntea ierarhiei pe Marian
ne Adam. Este drept, aruncă- 
toarea din R. D. Germană a 
adăugat numai 3 centimetri re
cordului (21,60 m fată de 
21,57 m), dar ea a întrecut per
formanța Fibingerovei de două 
ori : 21,58 și apoi 21,60 (în ca
drul aceluiași concurs !).

Așadar, timpul a dat drepta
te celor care vedeau încă a- 
cum 3—4 ani în Marianne A- 
dam pe viitoarea fruntașă a 
probei, deși la acea vreme Ci
jova, singura care depășise gra
nița celor 21 de metri, părea 
inabordabilă — prin rezultatele 
sale — pentru o perioadă lun
gă. Adam s-a încadrat însă în 
spectaculosul progres general al 
probei din ultimele sezoane, 
mai mult chiar, și-a îmbunătă
țit rezultatele într-o progresie 
vertiginoasă — în ultimul an 
a cîștigat exact 99 de centime
tri ! 
ta... 
ani 
brie 
este 
Să notăm și amănuntul, 
lipsit de importantă, că Ma
rianne (1,83 m, 80 kg) obligă 
la schimbarea imaginii despre 
o campioană a aruncărilor, de- 
monstrînd primatul calității fi
brei musculare în dauna masei. 
(Afirmație valabilă și în ca
zul recordmanei noastre Miha
ela Loghin care își datorează, 
la rîndul ei, performantele în 
primul rînd „exploziei" în a- 
runcare).

Dintre celelalte atlete, 
au depășit 21 de metri în 1975, 
remarcăm 
bingerova 
renunțat, 
premației. 
(Bulgaria) 
de ani (!), mai mult de un me- 

Esfir Doljanko-Kracevs- 
1944) completează

— și bate acum la poar
celor 22 de metri. La 25 de 
(s-a născut la 19 septem- 

1951) recordmana lumii 
capabilă încă de mai mult.

nu

care
>, 

constanta Helenel Fi- 
(n. 1949) care nu a 

desigur, la ideea su- 
Iv&nka Hristova 

a progresat, la 34

PE SCURT • PE SCURT ® PE SCURT
Gauwe

Americanca Sheila Young, una 
dintre protagonistele sezonului 

la patinaj viteză

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

eă superioritatea sistemului de
fensiv (mobil, atent, capabil să 
intuiască pasul următor) a fost 
decisivă în realizarea succesu
lui din derbyul zilei. Antreno
rul Voinței a acționat și tactic 
bine. El a indicat ca Doina 
Cojocaru să fie ținută „om la 
om“, anihilînd astfel aproape 
total unul din pionii de maxi
mă importantă ai adversarei, 
în general, handbalistele din 
Odorhei — aflate intr-un spec
taculos ascendent de formă — 
au știut să dirijeze jocul, să 
remonteze după egalare și șă-și 
păstreze 
pus s-a 
tilișoara. 
complet 
Iordache 
fost cîndva și, mai ales, de 
ceea ce promitea, cu Lidia Stan 
neinspirată tocmai în momen
tele decisive, cu Terezia Popa 
urmărită de ghinion, în fine, 
cu o echipă care n-a știut nici 
un moment ce vrea (sau ce 
poate), campioana a fost obli
gată să primească înfrîngerea,

Principalele realizatoare : Te- 
glas 5, Mikloș 4 — Voința»
Stoicovici 4 și Cojocaru 4.

MUREȘUL TG. MUREȘ — 
CONSTRUCTORUL TIMIȘOA
RA 12—11. Un meci deosebit 
de echilibrat, în care ambele 
competitoare și-au disputat 
șansa cu ardoare. Mureșencele 
au reușit să cîștige și de aceas
tă dată, cu toate că Rozalia Soș 
(accidentată în etapa preceden
tă) n-a mai dat randamentul 
obișnuit. Au existat. în schimb, 
alte trei jucătoare în vervă de 
șut : Dorgo, Pereș și Dudaș. 
De reținut că timișorencele au 
avut egalarea în mină, ratînd-o 
însă de două ori. O dată în 
min. 48. cînd Kaspari a risi
pit cu seninătate șansa unui 
contraatac și, apoi. în min. 50, 
cînd Cișmaș a șutat în portar 
o aruncare de la 7 m ! Princi-

avantajul. La polul o- 
aflat Universitatea Ti- 

Cu o Nadire Luțaș 
ștearsă, 
departe de ceea ce a

cu Niculina

palele realizatoare: Dorgo 4 și 
I’ereș 3 — 
Gavrilov 4.

TEXTILA 
MENTUL 
După risipa de energie din run
dele precedente, brașovencele 
au apărut de această dată o- 
bosite, jucînd anost, fără ritm. 
Principalele realizatoare : Flo
rei 8 și Munteanu 3 — Tex
tila. respectiv Oancea 8 și Pă- 
truț 3.

CONSTRUCTORUL 
MARE — CONFECȚIA 
Două puncte deosebit de pre
țioase pentru echipa băimărea- 
nă, angajată în cursa de evi
tare a retrogradării. Elevele 
antrenorului Gh. Ionescu au 
dorit mult această Victorie și 
au depus toate eforturile pen
tru a o realiza. Ele au dominat 
net întîlnirea, în special la în
ceputurile celor două reprize. 
Principalele realizatoare : Cos- 
tandache, Serediuc și Grigoraș 
cite 3 — Confecția, Adochiței 
10 — Constructorul Baia Mare.

RAPID 
Meci de 
formație 
pid — și 
lea de < 
Rezultatul de egalitate este e- 
chitabil. Cele mai multe go
luri : Amarandei 7 de la Ra
pid, Chelba (cea mai bună ju
cătoare a formației studen
țești) 4 și Ilobincu 3.

PROGRESUL — UNIVERSI
TATEA BUCUREȘTI 11—10. 
Conduse cu 9—10, în min. 49, 
handbalistele de la Progresul 
au găsit resurse pentru a răs
turna — intr-un final drama
tic — soarta meciului și a cu
ceri o victorie la un moment 
dat nesperată. Principalele rea
lizatoare : Mamiaca 3, Biro, Ște
fan șiAchim cite 2 — pentru 
Progresul, Răducanu 3, Mereu 
și Andronachc cite 2.

In clasament conduce Uni
versitatea Timișoara — 22 p, 
urmată de Voința Odorhei 19 p 
și Progresul 17 p.

Mureșul, respectiv

BUIIUȘI — RUL- 
BRAȘOV 15—12.

BAIA
14—12.

• — I.E.F.S. 13—13.
mare luptă între o 

în ascensiune — Ra- 
alta care-și caută ca- 

exprimare — I.E.F.S.

II VOM 
INTILNI
LA 
MONTREAL

cvartetul aruncătoarelor care 
pot emite — la această oră — 
pretenții asupra medaliilor o- 
limpice, Ilona Schoknecht, a 
cincea în bilanț, aflîndu-se la 
aproape un metru. Există însă 
destule voci care afirmă că in 
scurtă vreme Schoknecht (n. 
1956), actuala recordmană mon
dială de junioare, poate ajun
ge aproape de nivelul Marian- 
nei Adam.

Faina Melnik nu intră în dis
cuție. este mai mult ca sigur 
că nu va arunca greutatea la 
J.O., deși în 1975 a fost a doua 
„specialistă" sovietică. Urmea
ză, pe tabel, două atlete din 
R. D. Germană. Brunhilde Lo
ewe (n. 1951) și Margitta Dro
ese (n. 1952), dar numai una ’ 
din ele va concura la Montreal. 
In sfîrșit. Elena Stoianova (Bul
garia, n.
Mihaela 
autoarea 
salt in 
2,38 m ! 
Valentina Cioltan (n. 1952) — 
care a cîștigat 71 cm în 1975 
— au încă rezerve serioase și 
pot spera la calificarea în fi
nala olimpică.

1952) o precede pa 
Loghin (n. 1953) —
celui mai spectaculos 

sezonul preolimpic : 
Atît Loghin cit și

Romeo VILARA 
Vladimir MORARU

BILANȚ MONDIAL 1975

21,60 Adam (R.D, Germană)
21,43 " " ' — . .
21,09
21,02
20,12
19,88
19,73
19,71
19,37 Stoianova (Bulgaria)
19,15 Loghin (România)

19,13 Haarnagel (R.D. Germană), 19,12 
Bufetova (U.R.S.S.), 18,92 Griessing
(R.O. Germană), 18,89 Wilms (R.F. Ger
mania), 18,80 Makauskalto (U.R.S.S.)* 
18,80 Chewinska (Polonia), 18,73 Ciot* 
tan (România).

Fibingerova (Cehoslovacia) 
Hristova (Bulgaria) 
Kracevskaia (U.R.S.S.)
Schoknecht (R.D. Germana) 
Melnik (U.R.S.S.) 
Loewe (R.D. Germana)
Droese (R.D. Germana)

★

ATLETISM • La Berlin,- în ca
drul campionatelor pe teren aco
perit ale R. D. Germane, Eugen 
Ray a alergat 100 m în 10,16, iar 
Doris Maletzki a încheiat cursa 
de 400 m (f) in 51,9. Ambele rezul
tate reprezintă cele mai bune per
formanțe mondiale de sală în pro
bele respective. Alte rezultate: 
înălțime, R. Beilschmidt 2,24 m; 
50 m (f) — Anne Rose Fiedler 6.95; 
greutate (f) — Marianne Adam 19,96 
m; 50 m (f) Kurrat — 5,81; triplusalt 
— Drehmel — 16,67 m. • în con
cursul de ia Varșovia, Wladyslaw 
Kozakiewicz a cîștigat săritura cu 
prăjina cu rezultatul de 5,48 m — 
cea mai bună performanță euro
peană de sală. Vechiul record era 
de 5,46 m și fusese stabilit la sfîr- 
șitul săptămînii trecute la Phila
delphia de compatriotul său T. 
Slusarski. • La Praga, sportiva 
bulgară Nikolina Stereva a stabi
lit cea mai bună performanță 
mondială „indoor" pe “““ 
2:01,10.

BOX • Tailandezul 
Maungsurin și-a păstrat 
campion mondial la categoria su
per pană (WBC), învingîndu-1 la 
puncte, după 15 reprize, pe japo
nezul Tetsuo Furuyama.

CICLISM • Campionatul mon
dial de ciclocros (amatori) desfă
șurat la Lyon, s-a încheiat cu vic
toria vest-germanului Klaus-Peter 
Thaler, cronometrat pe 22,650 km 
cu 1 h 07:01.

Sldiak (UJ8.S.S.), Marot (Ungaria), 
Nazlimov (U.R.S.S.), Krovopuskwv 
(U.R.S.S.), Bajenov (UJt.S.S.).

ȘAH • In turneul internațional 
de juniori de la Novi Sad, după 
3 runde conduce iugoslavul Popo- 
vld cu 5'/j p (2), urmat de ro
mânul luliu Hegheduș cu 51/, p (1).

TENIS • Turneul de la Birming
ham (Alabama), a revenit lui Jim
my Connors, învingător cu 6—4, 
3—6, 6—1 în finala cu Roscoe Tan
ner. • La Detroit (Michigan) a 
cîștigat Rod Laver: 6—3, 6—4 in fi
nala cu Mark Cox.

TENIS DE MASA • La Hergiswil 
(Elveția) medul dintre selecțlona- 
tde mixte ale Elvețld și Austriei, 
contînd pentru „Cupa Ligii euro
pene* la tenis de masă s-a înche
iat cu victoria oaspeților: 5—2.

Record mondial și european: 21,60 
m Marianne Adam (R. D. Germana) 
6.08. 1975, rezultate la J.O.: 1968: 1. 
Margitta Gummel (R. D. Germană) 
19,61, 2. Maritta Lange (R. D. Ger
mana) 18,78, 3. Nadejda Cijova
(U.R.S.S.) 18,19, 1972: 1. Nadejda
Cijova 21,03, 2. Margitta Gummel 20,22,
3. Ivanka Hristova (Bulgaria) 19.35,
4. Esflr Doljanko (U.R.S.S.) 19,24. 5. 
Marianne Adam 18,94, 6. Maritta 
Lange 18,85 m.

★

800 m

Saensak 
titlul de

SCRIMA • Proba de sabie din 
cadrul turneului de la Moscova a 
revenit lui Eduard Vinokurov 
(U.R.S.S.) cu 3 victorii, urmat de

27— 1
27

27—29

28—30

31
31— 1

1— 2

peste 21 m
20,00—20,99 m
19.50— 19,99 m 
19,00—19,49 m
18.50— 18,99 m

1971 72 73 74 75

CAMPIONATE, CAMPIONATE

PORTUGALIA (etapa a 18-a): 
Farense — Setubal 0—0 ; Bra
ga — Guimaraes 0—0 ; C.U.F.— 
Estoril 0—0 ; Belenenses — 
F. C. Porto 1—0 ; Leixoes — 
Benfica Lisabona 1—0 ; Acade- 
mico — Unio Tomar 2—1 ; 
Sporting Lisabona — Atletico
3— 0; Boavista — Beira Mar
4— L Clasament : 1. Boavista-

AGENDA SĂPTĂMÎN1I
TENIS 
SCHI

sAniute 
HOCHEI 
CICLISM 
NATATIE

BIATLON
AUTO 
SCRIMA
SCHI
ATLETISM

SCHI

Zwiesel
Gervais

Mâgăve

Turneu (W.C.T.), la Philadelphia
Cupa mondială, slalom uriaș (m), la
(R.F.G.)
Cupa Europei, probe alpine, la St.
(Franța)
Cupa Europei, probe alpine, la
(Franța)
Premiul Națiunilor la sărituri, la Chamonix 
(Franța)
C.E. (juniori), la Inzing tn Austria 
Elveția — România, la Geneva șl Zugg 
Cursa de 6 zile, la Copenhaga
Concurs internațional de înot, la’ Amersfoort 
(Olanda)
c.M. (io km), la Anteselva (Italia)
Cursa de 24 de ore (f. 1). la Daytona (S.U.A.)
Cupa Spreaflco la spadă, la Milano
Cupa Kurikkala, probe nordice
Concurs internațional universitar de sală, la 
Sofia
Campionate Internaționale de sală, la 
Moscova
Premiul Națiunilor la sărituri, la St, Moritz 
și Cortina d’Ampezzo.

$

30 p ; 2. Benfica-29 p; 3. Spor- 
ling-27 p.

BELGIA (etapa a 21-a): Ra
cing Malines — Ostende 1—1 ; 
F. C. Liege — F. C. Malines 
0—0 ; S. K. Lierse — F.C. Bru
ges 2—3 ; Beveren — Lokeren
2— 1 ; Cercle Bruges — An
vers 1—3; Waregem — Charle
roi 9—1 ; Berchem — Standard 
Liege 2—2 ; Beerschot — Ra
cing White Molenbeek 1—1 j 
Louviere — Beringen 1—1. Cla
sament: 1. F. C. Bruges-30 p î 
2. Anderlecht-28 p (un joc mai 
puțin) ; 3. Racing White-27 p.

FRANȚA (cîteva rezultate din 
etapa a 22-a): Lyon — Nantes
3- 3; Marsilia — Reims 1-0; St- 
Germain Paris — Lens 4—2 J 
Nancy — Avignon 6—0; Bor
deaux — St Etienne 1—1 ; Ni
sa — Bastia 1—1. Clasament : 
1. St. Etienne — 33 p ; 2. 
Nisa — 32 p ; 3. Metz — 30 p.

DE PRETUTINDENI

IN TURNEUL preolimpic de 
la Recife, echipa Uruguayului 
a terminat nedecis (1—1) cu 
formația Chile, în timp ce Bra
zilia a învins cu 4—0 Colum
bia.

TURNEUL pentru echipe de 
juniori desfășurat la Las Pal
mas a fost cîștigat de selecțio
nata Bulgariei. In ultima zi 
Bulgaria — Finlanda 0—0; Bel
gia — Las Palmas 2—1.
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