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Cu prilejul aniversării zilei de naștere, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste România, a primit telegrame de feli
citare din partea comitetelor județene de partid, consiliilor popu
lare județene, ministerelor, a unor instituții centrale și organizații 
obștești, a unor comitete de partid din unități economice și instituții 
din intreaga țară, din partea unui mare număr de oameni ai muncii 
români, maghiari, germani și de alte naționalități. In telegrame se 
exprimă sentimentele de deosebită dragoste, înaltă prețuire și pro
fund atașament față de tovarășul Nicolae Ceaușescu, dc activitatea 
sa neobosită in fruntea partidului și statului, pusă in slujba înflo
ririi patriei socialiste, ridicării ei pe noi trepte de civilizație și pro
gres, a cauzei socialismului și păcii în lume. De asemenea, sint adre
sate tovarășului Nicolae Ceaușescu călduroase urări de viață înde
lungată și multă sănătate pentru a conduce destinele României pe 
calea făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintării 
României spre comunism și se reafirmă hotărirea nestrămutată a tu
turor oamenilor muncii de a acționa, in continuare, cu energie și 
abnegație pentru îndeplinirea exemplară a tuturor sarcinilor ce le 
revin din Programul partidului.

In legătură cu telegramele și scrisorile care i-au fost adresate cu 
acest prilej, tovarășul Nicolae Ceaușescu transmite următoarea scri
soare :

„Mulțumesc călduros activiștilor de partid și de stat, organizații
lor de partid și obștești, instituțiilor de stat, oamenilor muncii care 
m-au felicitat și mi-au adresat urări cu prilejul zilei mele de naș
tere.

Apreciind aceste manifestări ca o expresie a încrederii și dra
gostei poporului nostru față de Partidul Comunist Român — in rin- 
durile căruia am crescut și m-am format ca militant revoluționar — 
adresez tuturor celor care m-au felicitat urări de succes în activi
tatea lor consacrată îndeplinirii hotăririlor celui de-al XI-lea Congres 
al Partidului, multă sănătate și fericire !

NICOLAE CEAUȘESCU"

CONGRESUL 
CONSILIILOR 
POPULARE

DtlEGAJIA ROMÂNIEI LA J. 0. DL IARNĂ 
A PLECAT LA INNSBRUCK

Ca pretutindeni în tară, și in 
fosta Cetate a Băniei, fiorul 
permanentelor înnoiri se face 
simțit din plin. Dimensiunile 
frumoasei așezări urbane de pe 
Jiu. care și-a sărbătorit nu de
mult 1 650 de ani de atestare 
documentară, sporesc continuu. 
Fie că este vorba de construc
ții industriale. de așezăminte 
de cultură sau de cartiere de 
locuințe, municipiul Craiova de 
azi reprezintă. într-adevăr. un 
oraș cu o autentică înfățișare 
modernă. In peisajul atrăgător 
al Craiovei socialiste se înscrie 
deopotrivă si salba de ame
najări sportive și de agrement 
puse la îndemîna cetățenilor, a 
celor dornici sâ își dedice o 
oarte din timpul liber exerci
țiului fizic, sportului preferat. 
Pe tema continuei redimensio- 
nări a amenajărilor și construc
țiilor sportive, acțiune dirijată 
direct de Comitetul Executiv al 
Consiliului popular al munici
piului Craiova; a avut ama
bilitatea să ne vorbească to-

! CONDIȚII TOT MAI BUNE PENTRU PRACTICAREA
EXERCIȚIILOR FIZICE Șl SPORTULUI 
Interviu cu ing. VASILE BULUCEA, președintele 

Consiliului popular al municipiului Craiova
varășul ing. Vasile Bulucea, 
primarul orașului.

— Din tot ce am consta
tat. vizitînd Craiova înțe
legem că municipiul dv. 
tinde să capete foarte cu- 
rînd vocația unui oraș al 
sportului.

— Orașul nostru cuprinde o 
populație în care predomină ti
neretul. Elevii și studenții, de 
pildă, depășesc ca număr cu 
aproape 10 000 populația din 
1938 a orașului... Or. tinerețea 
cere mișcare, alungarea seden
tarismului prin exercițiu fizic, 
prin sport. De aici orientarea 
noastră către înfăptuirea unui 
plan complex de amenajări 
snortive. operație începută cu 
cîțiva ani în urmă, mai con
vingător din 1973. și care se 
află în plină desfășurare.

— Am făcut popas în 
satul dc vacanță de la 
Breasta. Copiii, pionierii 
Craiovei pot fi mîndri de 
această frumoasă realiza
re!.

— Intr-un fel. Breasta a re
prezentat începutul. Era nece
sar ca cei mai mici cetățeni ai 
orașului să aibă un complex 
sportiv al lor, cu amenajări 
pentru disciplinele cele mai în
drăgite de ei. volei, baschet, 
fotbal, tenis. Inițial satul de 
vacantă — cu căsuțe pentru 150 
de copii — era al municipiului, 
acum el va avea un caracter 
interjudețean. In general, pen
tru _ școlari și elevi am găsit 
două modalități de rezolvare a 
nevoii lor de mișcare : pe de 
o parte prin bitumarea curți
lor in toate cele 35 de unități 
de învățămînt și amenajarea u- 
nor baze sportive într-o serie 
de școli (Liceul pedagogic, Gru
pul școlar Electroputere, Liceul 
„Nicolae Bălcescu". Liceul e- 
nergetic ș.a.). iar pe de altă 
parte prin crearea unor zone

Tiberiu ST AM A

(Continuare în pag. 2-3)

Reprezentanții țării noastre 
la Jocurile Olimpice de iarnă 
de la Innsbruck au plecat ieri 
după amiază din Capitală.

Din delegație fac parte biat- 
loniștii Gheorghe Girniță, 
Gheorghe Voicu, Nicolae Cris- 
toloveanu, Victor Fontana, Cor
nel Mandroș (antrenori Costică 
Tiron și Marcel Stuparu ; ar
murier Cristea Gabrian) ; bo- 
berii Ion Panțuru, Dragoș Pa- 
naitescu. Mihai Secui — piloți, 
Gheorghe Lixandru, Costel 
loae-cu. Paul Neagu, Constan
tin Romaniuc, Gheorghe Tănă- 
sescu — împingători (antrenori 
Dumitru Focșeneanu și Nicolae 
Visulescu) ; schiorii alpini Dan 
Cristea și loan Cavasi (antrenor 
Kurt Gohn).

robele la care vor lua star
tul . sportivii români sint pro-

Divizia A la handbal feminin

0 NOUĂ SURPRIZĂ: RULMENTUL BRAȘOV -LE.F.S. 15-13!
Echilibrată, dirz disputată, runda a 14-a a campionatului feminin 
handbal. Divizia A, desfășurată ieri după amiază in sala Floreas- 
din Capitală, a oferit publicului aceeași acerbă întrecere pentru 

puncte. Țintind locurile de pe podium sau evitarea acelora „fier
binți". din subsolul clasamentului, formațiile se „bat" fără cruțare, 
u'tînd — din păcate — uneori, in focul luptei, că spectacolul in hand
bal se realizează prin combinații și execuții tehnice eficiente.

O scurtă relatare a celor 6 partide.

de
ca

CONSTRUCTORUL BAIA 
MARE — MUREȘUL TG. MU
REȘ 9—12. Două formații afla- 

Magda M’.kioș (in acțiune) a fost supravegheată cu strictețe în 
meciul de ieri, cu Constructorul Timisoara. Foto : Ion MIHĂICÂ

gramate in zilele de 5 februa
rie (coborîre), 6 februarie 
(biatlon, 20 km individual, bob 
2 persoane), 7 februarie (man
șele a IlI-a și a IV-a ale pro
bei de bob — 2), 9 și 10 fe
bruarie (slalom uriaș, în două 
manșe), 13 februarie (biatlon 
— ștafeta 4 x 7.5 km, bob 4 
persoane) și 14 februarie (man
șele a IlI-a și a IV-a la bob — 
4, slalom special).

Menționăm că la ambele pro
be de bob România va lua par
te cu cite două echipaje.

Cît privește echipa de ho
chei, ea se află, la această oră. 
in Elveția (pentru o dublă par
tidă cu selecționata țării gaz
dă) și va ajunge la Innsbruck 
la 1 februarie, urmind ca la 2 
februarie să susțină meciul de 
baraj în compania reprezenta
tivei Poloniei.

te In zona retrogradării și-au 
disputat puncte extrem de im
portante. Dominate de impor-

DIVIZIA A DE VOLEI ÎN FAȚA UNUI NOU START
Se impune

I Astăzi, la Cluj-Napoca și la
Timișoara, se inaugurează edi
ția din acest an a campionate- 

| 'or Diviziei A (masculin și fe
minin) de volei, cu un prim 

I turneu de patru zile. După cum
se știe, conform regulamentului 
n vigoare, campionatele se vor 

desfășura în trei faze. în pri
ma sint angrenate, laolaltă, 
toate cele 12 echipe, care vor 
disputa 11 etape in 3 turnee, 
atilnindu-se fiecare cu fiecare.

Primele 4 clasate după acest 
tur complet vor continua com
petiția separat, luptînd — în 
natru turnee, găzduite pe rînd 
de localitățile fiecăreia dintre 

tanta întilnirii, ambele echipe 
au acționat crispat, cu teamă, 
greșind — uneori — copilărește. 
Mureșul a avut șansa de a be-

Rezultate tehnice: Construc
torul Baia Mare — Mureșul 
Tg. Mureș 9—12 (4—5), Voința 
Odorhei — Constructorul Ti
mișoara 8—8 (4—4), I.E.F.S.
— Rulmentul Brașov 13—15 
(9—11), Confecția — Textila 
Buhuși 14—14 (10—5), „U" Ti
mișoara — Progresul București 
14—13 (9—7),' .U" Bucu
rești — Rapid 13—16 (5—9).

Programul de azi (cu înce
pere de la ora 8,30) : Mureșul 
Tg. Mureș — Textil-a Buhuși, 
Constructorul Baia Mare — 
Constructorul Timișoara, Pro
gresul București — Voința O- 
dorhei, Rulmentul Brașov — 
„U" București, Rapid Bucu
rești — ,,U" Timișoara, Con
fecția — I.E.F.S.

neficia de experiența Rozaliei 
Soș (care i-a conferit calm și 
încredere) și a ciștigat un meci 
ce părea la un moment dat 
pierdut, (min. 41 : 8—9 și băi- 
mărencele în atac). Constructo
rul nu s-a putut baza nici în 
acest meci pe Elisabeta Iones- 
cu. Neajutată de apărare, ea a

Hristache NAUM 
Horia ALEXANDRESCU

(Continuare in pag. 4)

extinderea activității
participante — pentru cucerirea 
titlului de campioană a țării.

Următoarele clasate în pri
ma fază alcătuiesc grupa a Il-a 
valorică. Ele vor fi împărțite 
în două subgrupe de cîte patru 
echipe și vor disputa un mini

Fază dintr-un recent meci susținut de studenții de la „U“ în 
compania colegilor lor de la I.E.F-S., in Sala sporturilor din Cluj- 
Napoca, unde începe azi primul turneu masculin din cadrul noii 
ediții a Diviziei A. Foto : Ioan LESPUC, CLUJ-NAPOCA

campionat cu etape săptămîna- 
le (6) tur-retur. După această 
a Il-a fază, primele două cla
sate în fiecare subgrupă își vor 
disputa, săptăminal, în patru e- 
tape, locurile 5—8. Următoarele 
două clasate vor lupta pentru 
evitarea retrogradării (locurile 
9—12). La finele competiției 
părăsesc Divizia A două for-

PARTIDE AMICALE INTERNA- .
ȚIONALE DE TEN!S DE MASĂ

LA SF, GHEORGHE Șl ARAD

Dupâ ce au jucat la Pitești, sporti
vii chinezi vor lua parte la un con- 
curs individual de 8, în compania unor 
sportivi români, în orașul Sf. Gheor
ghe, duminica 1 februarie, de la 
orele 17. •

competiționale
mâții. Este de reținut, de ase
menea, ca o noutate față de e- 
diția precedentă, faptul că e- 
chipele pornesc întrecerea pe 
grupe valorice cu întreaga 
„zestre" acumulată în cele 11 e- 
tape ale primei faze

La începerea unei noi ediții 
a campionatelor primului eșa
lon, debut ce succede unei alte 
nereușite din numeroasele în
registrate în ultimii ani pe

Aurelian BREBEANU

(Continuare in pag. 2-3)

In aceeași zi, sportivii din R.P.D. 
Coreeana, oaspeți ai C. S. Arad, vor 
juca un meci amical pe echipe (doua 
de băieți, sistem Swaythling și trei 
de fete — Corbillon). Este mai mult 
ca sigură participarea campioanei 
mondiale Pak Jang Sun.

FINALA PATINATORILOR 

FRUNTAȘI DE VITEZA

Amînat din cauza dezghețului, cam
pionatul republican de poliatlon, re
zervat seniorilor, va începe astăzi pe 
pista naturală din Miercurea Ciuc. 
Sîntem informați că în tot cursul zi
lei de miercuri timpul a fost favo
rabil și s-au efectuat pregătirile ne
cesare pistei pentru concurs.



PRINCIPALA CONDIȚIE, MUNCA! Pentru reprezentativa dc baschet feminin

însemnări după internaționalele de tenis de masă
Numeroși prieteni statornici 

ai tenisului de masă au avut 
satisfacția să urmărească în sa
la Floreasca o competiție foarte 
reușită, în care au evoluat spor
tivi cu un palmares bogat, ală
turi de tinere speranțe din 12 
țări, inclusiv România. Progra
mul, deși încărcat, a fost pig
mentat cu partide de o rară 
frumusețe, dinamice, cu specta
culoase răsturnări 
care au stîrnit 
ultimul schimb 
etalat calitățile 
recunoscute în 
Chiar dacă la 
fost deplasate primele garnituri, 
am putut desprinde cu ușurință 
trăsăturile caracteristice ale fie
cărei reprezentative, am sesizat 
dezvoltarea acestui sport, la di
ferite eșaloane de vîrstă, în ță
rile respective. Au impresionat, 
după cum ne așteptam, sportivii 
din R.P. 
dubiu), 
(simplu 
bună au
R.P.D. ____
R.D.G., Bulgaria și 
rește, în fiecare i 
aflat talente care 
duit să contribuie 
sul competiției.

Am spune că, invitînd aseme
nea sportivi — ca și pe jucătorii 
japonezi și alte cîteva „palete 
de aur“ europene, indisponibile 
în ultimul moment — federația 
noastră a făcut un act de — să-i 
zicem — sportivitate. S-a dorit 
să se ofere publicului sportiv 
român, după ani și ani. o com
petiție de valoare, deși se știa 
bine că, în afară de neobosita 
noastră campioană, Maria Ale
xandru, noi nu puteam prezenta 
la masa de joc sportivi compe
titivi pe plan mondial. Dacă am 
înțeles bine, biroul federal (și 
nu numai el) a vrut să ofere 
jucătorilor foarte tineri posibili
tatea unui contact fructuos, iar 
celorlalți, și mai ales antrenori 
lor noștri, o oglindă în care 
să-și vadă clar rezultatele acti
vității de ani și ani. în sfîrșit. 
am spune că organizarea unei 
asemenea întreceri la noi, unde 
evoluția jucătorilor mari e o ra
ritate, a avut pentru federație 
și funcțiunea de... autocritică.

Din numeroasele concluzii pe 
care le-am desprins am vrea să 
reținem una singură și anume 
că nu ducem lipsă, la tenis de 
masă, de tineri talentați, dar că 
ceea ce ne ține încă departe d« 
fruntea plutonului este modul 
de a aborda acest sport. Se știe 
că România a cucerit mari per
formanțe prin jucători de ex
cepție, de fiecare dată (cum e 
cazul și cu Maria Alexandru) 
de o remarcabilă longevitate 
sportivă. Ceea ce i-a caracter! 
zat — pe lingă talent — a fost 
MUNCA ! Sute de mii de ore 
de muncă, de repetări și iar re
petări, cu parteneri diferiți ca 
stil și priză sau cu „roboți" care 
aruncă sute de mingi fără să 
obosească, într-un sport în care 
crearea anumitor 
Instalarea anumitor 
prezintă cheia de 
vrem să spunem

dc situații, 
interes pină la 
de mingi. Și-au 
diferite „școli4* 

arena mondială. 
București n-au

Chineză, din Franța (la 
Cehoslovacia, 

masculin).
lăsat unii
Coreeană,

R.F.G. 
O impresie 
sportivi din 

Iugoslavia, 
Grecia. Fi- 
echipă s-au 

s-au stra
in succe-

In proba de dublu-mixt, Maria 
in planul secund, cuplul

sportivi români (și fete și bă
ieți), din păcate foarte puțini, 
nu au contribuit la succesul de 
ansamblu al internaționalelor, 
evoluînd ceva mai bine decît la 
finala campionatului. Dar a fost 
ușor de observat că masa ju
cătorilor. atîta cită este, nu lu
crează la nivelul marii perfor
manțe, nu exersează îndeajuns. 
Unii antrenori nu au acceptat 
inițial părerea exprimată în co
mentariul după finala de la 
Arad că la noi tenisul de masă 
de performanță poartă încă o 
evidentă amprentă de divertis
ment. Am fi vrut să fim deziși 
de fapte, 
a asistat 
naționale 
observat 
jucători, 
și loviturilor, mobilitatea tacti
că (totul in funcție de calitățile 
și insuficiențele adversarului), 
tenacitatea și stăpînirea de sine 
în situațiile cele mai grele, ex
primate în lupta acerbă pentru

dar nu a fost așa. Cine 
la campionatele inter- 
din sala Floreasca a 
regularitatea marilor 

diversitatea serviciilor

Alexandru — Teodor Gheorghe. 
maghiar Kuhar — Molnar.

Foto : V. BAGEAC

fiecare minge, indiferent de 
scor. Tinerii nu se nasc cu toate 
aceste calități, ci le deprind în 
timp, printr-o muncă asiduă, 
măiestrit planificată și condusă 
de antrenori, în condițiile exi
genței împletite cu convingerea 
elevului că altfel nu poate ajun
ge cineva în sportul favorit. 
Faptul că numeroși sportivi eu
ropeni, chiar mai tineri, execută 
cu dezinvoltură lovituri de înal
tă măiestrie, în mare viteză este 
încă un argument in 
dictonului ,,exercițiul, 
vățăturii".

Toate acestea sînt 
atît antrenorilor cit și tinerilor 
noștri jucători, participant! la 
turnee și la mari competiții in
suficient fructificate.

Și pentru că se discută mult 
și se teoretizează cum și în ce 
fel trebuie făcut, este timpul să 
se treacă de la vorbe la fapte!

sprijinul 
mama in-

cunoscute

Mircea COSTEA

CONSFĂTUIREA METODICA A RUGBYULUI

deprinderi, 
reflexe re- 

boltă. Nu 
că anumit!

La sfîrșitul săptămînii trecute 
a avut loc consfătuirea metodică 
a antrenorilor și arbitrilor de 
rugby, prima de acest fel. Au 
fost prezentate referate urmate 
de discuții, exemplificări practice. 
Referenții, specialiști apreciați ai 
rugbyului românesc — antrenorii 
emeriti Petre Cosmănescu, Du
mitru Ionescu, Valeriu Irimescu, 
Viorel Moraru, maestrul emerit al 
sportului Ion Tuțuianu, arbitrul 
internațional Theodor Witting, 
prof. Ovidiu Marcu, secretar ge
neral al F.R.R. — au făcut ex
puneri pe teme de interes ma
jor ; necesitatea depășirii liniei 
avantajului, în atac și apărare ; 
jocul mijlocașilor și al liniei de 
treisferturi ; jocul în aglomerări; 
pregătirea fizică generală si spe
cifică ; „afară din joc- în jocul 
curent ; importanța factorului e- 
ducativ - . ...
tate de antrenorul federal Vale
riu Irimescu au vizat orientarea

metodică : federația română de 
rugby se va axa pe o concepție 
de joc și pregătire unitară, în 
spiritul rugbyului modern și a- 
nume prin aplicarea elastică a 
relației apărarc-atac-contraatac, 
asigurîndu-se astfel continuitatea 
acțiunilor unui compartiment cu 
ale celuilalt, în vederea realizării 
avantajului numeric și a mar
cării de încercări.

Urmează ca antrenorii să fruc
tifice în practica echipelor cele 
stabilite, iar federația să urmă
rească atent acest lucru.

★

Meciul Italia—Franța (Milano,
8 februarie) va fi 
Theodor Witting, 
Colegiului central al 
din țara noastră.

condus de 
președintele 

arbitrilor

etc. Concluziile prezen-

• ÎN JUDEȚUL NEAMȚ funcțio
nează în acest sezon 17 centre 
de schi. Cele mai active se află 
în comunele Dămuc, Bicaz Chei, 
Pipirig, Borca și Grumăzești, unde 
în iarna aceasta s-au organizat o 
serie de ‘ concursuri la probe al
pine. La Școala generală din Pi
pirig, de pildă, orele de educație 
fizică se desfășoară acum pe... 
schiuri, din inițiativa profesorului 
de educație fizică Mihai Arsenie.
• O FRUMOASA INIȚIATIVA a 
Facultății de educație fizică de 
la Universitatea din Galați : în
cadrarea studenților în activitatea 
practică. Astfel, studenții cu spe
cializarea volei arbitrează meciuri 
amicale care au loc în oraș și 
dau asistență tehnică echipelor.
• LA BISTRIȚA s-a desfășurat cea 
de a V-a ediție a competiției de 
box, „Cupa mânușa afirmării*, la 
care cu participat juniori din 
M. Ciuc, Tg. Mureș, Baia Mare 
și orașul organizator. Trofeul a 
revenit asociației sportive Gloria 
Bistrița, iar cupa oferită celui mai 
tehnic boxer a fost cucerită de 
M. Adalbert de la Gloria Bistrița.
• 30 DE ȘAHIȘTI din județul Ilfov 

și-au disputat întîietatea în „Cu
pa Unirii", primul loc revenind lui 
Constantin Vernescu de la Voința 
Urziceni. • HANDBALIȘTII TIMI
ȘORENI participă la o nouă edi
ție a competiției dotate cu „Cupa 
de iarna". Se întrec 8 formații fe
minine și 7 masculine. • LA Sk 
GHETU MARMAȚIEI s-au întrecut 
opt echipe de popice într-o com
petiție tradițională. După dispu
tarea probei de 60 lovituri la 
„izolate" pe primul loc s-a clasat 
formația Șănătatea cu 440 pd, ur
mată de Spartac II cu 399 pd. La 
individual a cîștigat losif Berson 
(Sănătatea) — 183 pd. • PESTE

600 DE ELEVI din Botoșani au fost 
prezenți la „ Crosul .......... ..
aflat la a Vl-a ediție.
cîștigâtori s-au numărat __ __
losub, Gobi Botez (Șc. gen. 1) 
V. Herghelegiu (Șc. gen. 10) și 
Gh. Vîrsan (Șc. gen. 4). • NU
MEROȘI SCHIORI din Sovata au 
participat duminică la un reușit 
concurs de coborîre. Cei mai ra
pizi au fost A. Domokos (categ. 
6—10 ani), A. Fekete (11—14 ani), 
Z. Elekes (15—19 ani), Gh. Veis 
(peste 19 ani) și Rozalia Domo
kos. • TITLURILE DE CAMPIOANE 
ale județului Brașov la handbal 
au revenit echipelor Voința — la 
femei, care a terminat competiția 
neînvinsă (antrenor Gh. Cojoca- 
ru) și C.S.U. (antrenor I. Gliga).
• LA A.S. METALOTEHNICA din 
Tg. Mureș s-a disputat un concurs 
de „skander", o întrecere inedită, 
lupta cu antebrațul. Primele locuri 
au reveftit următorilor: Al. Cîrpa- 
ciu (la categoria pînă la 165 cm 
înălțime). Gh. Lung (cat. 175 cm) 
și P. Bulibașa (cat. peste 175 cm).
• DUPĂ O ÎNTRERUPERE DE 

ȘAPTE ANI s-au reluat întrecerile 
de sărituri cu schiurile pe trambu
lina de la Odorheiu Secuiesc, cu 
desfășurarea „Cupei Harghita'. Au 
evoluat schiori din M. Ciuc, Valea 
Strîmbă și Odorhei. Pe primele 
locuri în clasamente au figurat I. 
Mathe (Voința Odorhei) cu sări
turi de 35 și 36,5 m — la seniori, 
I Molnar (S.C.M. Ciuc) 35,5 — 
37 m — Ia juniori I și L. Toth 
(Voința Odorhei) 28 — 2«,5 — la 
juniori II.

Unirii", 
Printre 
Aurica

CORESPONDENȚI: C. Verniea,
T. Sirîopol, I. Toma, D. Moraru- 
Slivna, C. Crețu, S. Pralea, L. 
Simon. A. Fekete, C. Gruia, A. 
Coroiu și A. Pialoga.

C.
A.

Biletele pențru întrecerile de 
handbal din cadrul turneului cam
pionatului național masculin, ce 
se vor desfășura in zilele de 29 
30 s'> 31 ianuarie la Palatul spor
turilor si culturii, s-au pus în vin- 
zare la casele de la sediul 
C.N.E.F.S., anen iile C.C.A., Loto- 
Pronosport din Pasajul Universită
ții $i lQ Palatul sporturilor și 
culturii.

DIVIZIA A
(Urmare din pag. 1)

plan internațional de voleiul 
nostru, se cuvine a face remar
ca deloc îmbucurătoare că divi
zionarele A joacă (deci, se și 
pregătesc) prea puțin pe parcur
sul unui an. în ediția precedentă 
a campionatului, de pildă, frun
tașele diviziei au susținut doar 
23 de meciuri într-un interval 
de timp (însumat) de numai 52 
de zile, tot atîtea cite vor sus
ține și în această ediție, Iar 
cele din grupa a doua valorică 
numai 21 de meciuri, deci mai 
puțin decît anul trecut 1 Este, 
desigur, greu de crescut jucă
tori valoroși în... vacanțe de 
trei sferturi de an ! Și este fi
resc ca, dincolo de loturile re
prezentative, beneficiare ale. u-
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CAMPIONATUL EUROPEAN,
OBIECTIV PRINCIPAL IN 1976

Baschetul nostru feminin se 
află în anul unui eveniment in
ternațional important : campio
natul european, care se va des
fășura în Franța, între 20 și 29 
mai. Alături de echipa Româ
niei. pentru competiție mai sînt 
calificate selecționatele U.R.S.S., 
Cehoslovaciei. Italiei, Ungariei, 
Bulgariei și Franței (ultima ca 
țară gazdă).

In vederea participării la 
Campionatul european și ținînd 
seama de unele rezultate nesa
tisfăcătoare înregistrate anul tre
cut (printre altele, cel consem
nat la Balcaniada de la Timișoa
ra), Biroul F.R. Baschet a decis 
numirea prof. Sigismund Fcrencz 
ca antrenor principal și modifi
carea componentei lotului. In 
actualul lot, alcătuit din 16 ju
cătoare, se remarcă prezența a 
nouă baschetbaliste de peste 1.80 
m (dintre care două de peste 1.90 
m), ceea ce înseamnă o crește
re simțitoare a mediei de talie.

Iată sportivele care vor trebui 
să lupte pentru un loc în repre
zentativa României la Campio-

natul european (între paranteze, 
clubul de care aparțin, talia și 
vîrsta): Suzana Pîrșu (Politeh
nica București — 1,68—28), Ga
briela Ciocan (Politehnica Bucu
rești — 1,82—29), Ileana Gugiu 
(Rapid — 1,72—29), Mariana An- 
dreescu (Rapid — 1,92—19), Ma
ria Simionescu (I.E.F.S. — 1,72— 
24), Diana Mihalik (I.E.F.S. — 
1,70—25). Viorica Balai (I.E.F.S.

Portlk 
Liliana 

1,78—23), 
(I.E.F.S. —

— 1.76—25), Ileana
(I.E.F.S. — 1.80—21), 
Radulescu (I.E.F.S.
Ștefania Giurea 7
1,92—24). Rodica Goian (Univer
sitatea Timișoara — 1.84—22)» 
Gheorghița Bolovan (C.S.U. Ga
lați — 1,84—22), Doina Prăzaru 
(Universitatea Cluj-Napoca — 
1.84—24), Elena Opriciu (Voința 
Brașov — 1,85—25), Florentina 
Căprița (Olimpia București — 
1,65—20), Mariana Sandu (Pro
gresul București — 1,84—19).
Colectivul de pregătire: Sigis
mund Ferencz (antrenor princi
pal). Nicolae Martin (antrenor 
secund), dr. Viorel Cătănici 
(medic).

El E3

ATLEȚI ROMÂNI IN CONCURSURI INTERNAȚIONALE
• Natalia Andrei, Ileana Si

lui, Gheorghe Ghipu și Paul 
Copu se află la Budapesta, 
unde vor participa, azi, la un 
concurs internațional. Silai, 
Ghiou și Copu vor concura, tot 
la Budapesta, șl în zilele de 
2—3 februarie.

• Vasile Bogdan va lua par
te, sîmbătă și duminică, la un 
concurs de poliatlon (7 probe) 
în Berlinul occidental, unde 
și-au anunțat participarea cîți- 
va dintre cei mai buni decat- 
loniști europeni.

© Tot la sfîrșitul acestei săp- 
tămini, ~ ~ 
Slavik.
Aurel Niculeseu, Gheorghe Un- 
gureanu și Dan Bctini vor fi 
prezenți la tradiționalul concurs 
internațional studențesc de la 
Sofia.

Kafira Lovin, Ibolya 
Georgela Gaziba-a,

• Nicolae Onescu, Petre Lu
pan și Gina Panait vor partici
pa, la 1 și 2 februarie; la cam
pionatele internaționale ale 
U.R.S.S., la Moscova.
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(Urmare din pag. 1)

sportive în cartiere — în „1 
Mai" (Medicina), „Brazda lui 
Novac", in „Calea București" 
și „Calea Severinului", in „Va
lea Roșie". în toate cazurile 
este vorba în principal de te
renuri pentru „jocuri". .

— In incinta stadionului 
central se ridică 
toare construcția 
Săli a sporturilor, 
trădează fantezie și inge
niozitate...

— Anul acesta nădăjduim să 
inaugurăm Sala sporturilor din 
Craiova, care va adăposti 2 000 
de spectatori. De asemenea, 
pentru activitatea sportivă de 
performantă. în aceeași zonă 
vor fi realizate terenuri de vo
lei. baschet, handbal si tenis. 
Extinderea amenajărilor spor
tive s-a făcut și in parcul din 
„Luncă", unde există și cel 
mai mare ștrand al municipiu
lui. a cărui stație de refulare 
a apei va fi dată în folosință 
încă în acest an. De asemenea, 
ștrandul de la „Hanul docto
rului", al doilea ca mărime, va 
fi modernizat. Avantajul de a 
dispune de izvoare de apă ter-

impună- 
viitoarei 

Totul

DE VOLEI
nui calendar mai încărcat (se 
pare însă că nu și din punct de 
vedere calitativ), să se găseas
că tot mai greu elemente valo
roase. încercarea de a se um
ple golurile cu competiții lip
site de o miză reală cum a 
fost „Cupa federației", nu s-a 
soldat cu cine știe ce folos pen
tru volei. Iată de ce acum, în 
Ioc de orice altă apreciere de 
principiu asupra echipelor, 
vrem să sugerăm federației (în 
condițiile in care reprezentati
vele nu mai sînt angajate în 
mari competiții) ideea prelun
girii activității competiționale. 
Pentru redresarea acestui sport 
este nevoie de un campionat 
de durată, de formule competi- 
ționale viabile, cît mai stimu
latoare...

PROGRAMUL DE AZI

FEMININ (Sala Olimpia din Timișoara), ora
reștj — Rapid, I.E.F.S. — Știința Bacău; ora
,,U" Cluj-Napoca, Universitatea Craiova ____
Sibiu — Farul Constanța, Universitatea Timișoara

MASCULIN (Sala sporturilor din Cluj-Napoca), __
Delta Tulcea — Viitorul Bacău, Steaua — Universitatea Craiova ;
Explorări B. Mare — I.E.F.S., Politehnica Timișoara • 
Galați — „11“ Cluj-Napoca, Rapid — Tractorul Brașov.

8,30 : Olimpia Bucu- 
15: Penicilina 

Dinamo București, 
— C.S.U.
ora 8,30:

loși — 
C.S.M. 
Galați. 
C.S.M.

. ora 15:
Dinamo, C.S.U.

nu este, desigur, de ne- 
în fine, și un al treilea 

,Jiul“, se

mală 
glijat. 
ștrand, la punctul 
află în atenția noastră.

— Indirect, ați trecut la 
capitolul „proiecte". Cîteva 
schițe de sistematizare stu
diate la Institutul de pro
iectări județean ne lasă să 
anticipăm lucruri îndrăzne
țe și în această privință...

— Intenționăm. în primul 
rînd. să amenajăm încă un sat 
de vacanță, la Giormani. o zo
nă dintre cele mai pitorești ale 
Craiovei. După aceea. în co
laborare cu Combinatul chimic 
de la Ișalnița, vom amenaja un 
bazin de înot și un patinoar în 
zona podului de pe Amaradia. 
Tn același timp, valorificând 
salba de lacuri de la „Făcii“, 
dorim să punem bazele unui 
nou parc turistic al municipiu
lui.

— Apare evident că ob
servația făcută inițial lega
tă de vocația sportivă a 
Craiovei are o acoperire 
integrală...
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anunță
scoaterea la concurs a următoa

— Conferențiar la Catedra de natație 
atletică grea, disciplina natație și sporti

— Șef de lucrări la Catedra de joc 
nele tenis de cîmp și tenis de masă, poi

— Șef de lucrări la Catedra de nata 
și atletică grea, disciplinele natație și 
ziția 8 ;

— Asi\tent la Catedra de teoria, or 
și psihologia educației fizice și sporti 
engleză, poziția 22.

Candidații la concurs vor depune la 
tului de educație fizică și sport din 1 
Ene nr. 12, în termen de 30 de zile 
conferențiar și șefi de lucrări) și de 1 
de asistent), de Ia data publicării acești 
oficial al Republicii Socialiste România 
rerea de înscriere la concurs, la care v 
văzute de Legea nr. 6 privind Statutul 
din Republica Socialistă România, publir 
cial al Republicii Socialiste România, pa 
martie 1969 și de instrucțiunile Ministi 
nr. 84539/1969.

Cei care funcționează într-o instituție 
rior sînt obligati să comunice în scris 
înscrierea la concurs.

Concursul se va tine la sediul Institu 
zică și sport din București în termen d< 
turile de conferențiar și șefi de lucrări' 
tru postul de asistent) de la expirarea t< 
re la concurs.

Informații suplimentare se pot obtir 
12—14 la secretariatul Institutului, telef
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nicii, dar începutul îl consider 
bun. Victoria lui Dumitru Hără
dău la Brașov n-a fost pentru 
mine o surpriză prea mare. El este 
unul din cei care realmente vor 
să joace și să progreseze. Princi
palul este că Hărădău a înțeles 
mai bine ce se cere la jocul in 
sală și la tenisul modern, în 
general. El și-a ameliorat mult 
serviciul, a căpătat siguranță în 
prima minge. Vine la fileu și — 
mai ales — luptă. Trebuie să-și 
mai amelioreze loviturile de voie 
și să facă dreapta mai lungă. în 
progres simțitor este și Viorel 
Sotiriu care s-a .pregătit cu serio
zitate și ambiție. Mai trebuie să 
lucreze la serviciu și smeci. Apoi, 
vin frații Marcu. Se menține la 
o valoare bună Traian, dar poate 
fi mult mai bun în viitor, în spe
cial cînd va face voleul mai tare, 
mai incisiv. Viorel rămine un bun 
jucător de dublu, trebuie ținut 
cont de el. Ca și toți ceilalți, are 
de lucrat la lovitura de serviciu. 
Mihai Tăbăraș —- de fapt aparți- 
nînd lotului de „Cupa G aleea" — 
este încă sub semnul întrebării. 
Cu muncă multă și- seriozitate, 
poate să confirme speranțele puse 
în el. L-am lăsat la urmă pe 
Toma Ovici. Personal, consider că 
el rămine jucătorul nostru nr. 2 
— după Ilie Năstase, firește — 
pentru „Cupa Davis". Dar locul 
acesta trebuie să și-l apere și poa
te s-o facă numai dăruindu-se 
total rolului pe care-l are în 
echipă.

— Am ajuns la capitolul 
perspective. Care este progra
mul lotului în continuare ?

A.B. : De aci încolo, jucătorii 
încep să se împartă. V. Sotiriu și 
Tr. Marcu au plecat în Africa și 
joacă în Circuitul Safari, pînă în 
luna martie. D. Hărădău și M. Tă
băraș merg mai departe în Circui
tul internațional, în Cehoslovacia 
și U.R.S.S. Pe la mijlocul lui fe
bruarie, T. Ovici va pleca peste 
Ocean, pentru a lua parte la 
indoor-urile americane. E posibil 
ca la Salisbury șl Hampton, el 
să fie împreună cu Ilie Năstase. 
Lotul se va reuni din nou la 1 
martie, la turneele din Egipt. Ca 
apoi, după toate probabilitățile, 
să plecăm pe Coasta de Azur. 
Deci, itinerariile clasice, pînă la 
reluarea activității în țară, cu Cri
teriul de primăvară, la 1 aprilie. 
Probă de selecție importantă, că
reia îi va urma turneul interna
țional de la București, programat 
între 19 și 25 ale lunii. Apoi, 
„Cupa Davis", adică meciul cu 
Austria, la Viena, începind de la 
30 aprilie.

— Deși este destulă vreme 
pînă atunci, spuneți-ne, totuși, 
cum se profilează echipa pen
tru „Cupa Davis“ ?

C.N. : Am dori să avem de a- 
les între mai mulți jucători de 
valoare egală, bineînțeles la nivel 
superior. Cum am mai spus, con
sider că pentru locul doi cele 
mai bune șanse le are Ovici, dar 
vor decide numai pregătirea șl 
rezultatele. Adică, lupta pentru 
promovare rămine deschisă. Pen
tru dublu sînt mai multe formu
le. Una ar fi titularizarea unui 
cuplu nou, fără Ilie Năstase. De 
pildă, frații Marcu. Dacă vor 
confirma. Sau, să căutăm un alt 
partener pentru Ilie. Candidează, 
în principal, Viorel Marcu șl 
Sever Mureșan. dubleuri cu ex
periență. Firește, totul nu este 
încă prea clar, sîntem abia în 
faza ipotezelor. Insă, zic eu, e mai 
bine să avem, incertitudini acum, 
decît în ajunul meciului...

Radu VOIA

LOTO-PRONOSPORT 
INFORMEAZĂ
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ÎNCEPIND CU 1 FEBRUARIE 1976. 
LA TRAGERILE EXCEPȚIONALE 
PRONOEXPRES SE APLICA O 
NOUA FORMULA TEHNICA A- 
TRACTIVA, INTERESANTA* ȘI 

AVANTAJOASA
•Venind în întîmpinarea dorinței 

masei de participant!, A. s. Loto- 
Pronosport lansează — la trage
rea excepțională Pronoexpres din 
1 februarie 1976 — o nouă for
mulă tehnică.

Caracteristica principală a aces
tei formule constă în faptul că 
se acordă cîștiguri pentru 3 nume
re din 6 și 3 din 5 extrase, ceea 
ce înseamnă o mare șansă față 
de vechea formulă în care se cîș- 
tiga cu minimum 4 numere.

In total, se extrag 44 de numere 
din 45, ceea ce asigură aceste.' 
formule o atractivitate sporită.

Participanților li se oferă șans. 
de a cîștiga autoturisme Dacia 
1300, Skoda S 100, excursii la ale 
gere în U.R.S.S., Cehoslovacia 
Grecia și Turcia, premii fixe s 
variabile în bani.

Rețineți ! Variantele de 15 If 
participă la toate cele 8 extrage’ 
Procurați din vreme bilete.

CÎȘTIGURILE CONCURSULUI 
PRONOSPORT DIN 
25 IANUARIE 1976

Categoria 1: (13 rezultate)
26,45 variante a 4.691 lei.

Categoria 2: (12 rezultate)
482,90 variante a 308 lei.

Categoria 3 : (11 rezultate)
3750,75 variante a 60 lei.
NUMERELE EXTRASE LA TR A 
GEREA PRONOEXPRES DIN 2;

IANUARIE 1976
FOND GENERAL DE CÎȘTI- 

GURI : 1 821 025 lei din care
854 067 lei report.

EXTRAGEREA I : 5 4 42 14
18 24.

EXTRAGEREA a II-a : 12 44 16 
6 11
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ÎN PREAJMA

NOULUI SEZON

F.C.M. REȘIȚA, ÎN ACȚIUNE
PENTRU 0 REZISTENȚĂ SPORITĂ

Ploaie măruntă și rece pes
te Valea Domanului. F.C;M. 
Reșița se află la al 22-lea an
trenament și nimeni nu știe 
ce-i ploaie, ce-i vint. Antreno
rii Ion Reinhardt și Panteli- 
mon Bratu au schimbat doar 
pista de alergare. Zgura mus
tește de apă. s-ar afunda pi
ciorul pînă la gleznă, și atunci 
cei 20 de fotbaliști aleargă pe 
brîul de beton din fata tribu
nelor. Serii iuți, pentru întreg 
lotul. De două ori cite 500 de 
metri ; de două ori cite 400 ; 
de trei ori cite 300 și de trei 
ori cite 200. Nu se urmărește 
însă cantitatea, ci calitatea. Și 
timpii ceruți sînt aspri. De la 
un minut și 40 de secunde, 
timpul primei probe, la 31 de 
secunde baremul de la 200 de 
metri. Programul acesta se în
scrie între încălzirea tip, cu 
ștafeta și exercițiile de sub 
tribună, cu mingea medicinală. 
Și finalul dimineții cu alerga
rea de 1 200 de metri.

înainte de a începe progra
mul de acasă, F.C.M. Reșița a 
stat o săptămînă la Văliug, în- 
tr-o primă etapă a pregătirilor, 
afectată ozonificării și readap
tării la efort. Antrenorul Ion 
Reinhardt spune că anul aces
ta n-a vrut să mai repete mica 
greșeală din iarna trecută : 
..Atunci, am forțat prematur 
ritmul alergărilor ! Acum, am 
hoțărîț să facem acest lucru 
treptat, ceea ce nu înseamnă că 
muncim mai puțin. Dimpotrivă, 
muncim mai mult, dar mai ra
țional, mai complex. Insistăm 
cu pregătirile în direcția ce
rută de... comportarea echipei 
în toamnă 1“ Ion Reinhardt mai 
spune, cu vădită nemulțumire, 
că echipa a primit prea ușor 
goluri în tur. că s-a prezentat 
neașteptat de slab în jocurile 
din deplasare, unde a cucerit 
un singur punct. Antrenorul re- 
șițean e lucid și realist, ex- 
plicînd decăderea de la locul 
trei din iarna trecută, la actu
ala poziție, a șaptea în clasa
ment, prin lanțul de acciden
tări (Beldeanu, Pușcaș, Atodi- 
resei, Tănase, Florea). dar și 
prin lipsa forței în joc. „Toc
mai de aceea vom insista, in 
zilele următoare, pe exerciții 
care să dezvolte forța explozi
vă. F.C.M. Reșița trebuie să-și 
recapete în retur jocul său a- 
vîntat, pentru că o așteaptă o 
primăvară grea, cu un final 
foarte dificil, în ultimele șase 
etape urmind să ne deplasăm 
de patru ori. Sper însă că vom 
reuși să folosim pregătirile pen
tru a face față cu succes sezo
nului, de primăvară, plin de 
responsabilități la nivel de 
club și al echipei naționale".

F.C.M. Reșița începuse acest 
nou antrenament după o scur
tă ședință în cadrul căreia an
trenorul Ion Reinhardt a ex
pus un plan de norme morale 
și de pregătire, pe baza reco
mandărilor primite, nu de mult, 
la consfătuirea antrenorilor de 
la București. Imperativele de 
lucru ale echipei reșițene. so
bre și pretențioase, în stilul de 
muncă caracteristic antrenoru
lui ei. Parcă doi sau trei ju
cători n-au fost prea atenți. 
Ceilalți. însă, și-au ascultat an
trenorul cu interes, gîndind că 
in primăvara asta vor trebui 
să ofere orașului lor bucurii

ACTUALITĂȚI • actualități
• DOUA PARTIDE INTERNAȚIONA

LE ALE SELECȚIONATEI DE JUNIORI.
n vederea pregătirilor pe care le 
î efectua pentru dublul meci cu 
ehoslovacia din cadrul prelimina- 

•iilor Turneului U.E.F.A., selecționata 
'e juniori a țării noostr'e a angajat 
ouă întîlniri internaționale cu: 
'.R.S.S., la 19 martie, și cu R.D.G., 
n 22 martie. Ambele meciuri se vor 

sputa pe stadionul „1 Mai” din 
tești.
« TURNEUL UNEI ECHIPE DIN VI- 
!N. La invitația divizionarei A Uni- 
'rsitatea Craiova, formația de Di- 
zia B Vidin. din Bulgaria, va efec- 
•a un turneu de trei jocuri în țara 
oastră, după cum urmează: în 3 fe- 
ruarie la Rm. Vîlcea, cu Chimia, 
i 5 februarie, la Lupeni, cu Minerul, 

• i în 8 februarie, la Craiova, cu 
’niversitatea.

* TURNEU IN 4 LA DEVA. Patru 
dintre divizionarele B din seria a IH-a, 
-f!ate în pregătire la Geoagiu Băi — 
Metalurgistul Cugir, Mureșul Deva 
Victoria Călan și Corvinul Hunedoara 
— vor participa, sîmbătă 31 ianua-

Tribunele pline pe stadionul din Valea Domanului la un meci dis
putat de formația favorită (in toamnă, cu F.C. Olimpia Satu Mare) pe 
un timp neprielnic, ploios. Suporterii lui F.C.M. Reșița de-abia

așteaptă deschiderea

pe măsura speranțelor investi
te. Iar programul de afară ur
ma să-i prezinte ambițioși și 
hotăriți. „Trebuie să muncim 
mai mult decît în trecut ! spu
ne Beldeanu. Fiecare ne dăm 
seama că în fotbalul românesc 
a trecut perioada efortului mi
nim. Și echipa noastră n-a fă
cut niciodată rabat efortului. 
Poate unul sau doi jucători 
s-au dovedit mai comozi, prin
tre ei și eu, dar de acum îna
inte nu mai pot exista jumă
tăți de măsură !“... Și pluto
nul de 20 de oameni (lipsesc 
Atodiresei — care își satisface 
stagiul militar; Boțonea — o- 
perat la umăr va sta în ghips 
pînă la 10 februarie ; Filipescu 
— prezent pe tușă, datorită u- 
nui ușor accident în timpul 
pregătirilor) sprinta neîntre
rupt prin lapoviță. Printre cei 
mai activi, Hergane, Bojin, O- 
logeanu, Gabel, Florea și Fâr- 
cășescu, unul din cei patru ju
cători noi, promovați din echi
pa de tineret-sneranțe (ceilalți 
fiind Jacotă. Uțiu și Urzicea- 
nu).

La începutul pregătirilor, 
doctorul I. Sporea a fost mul
țumit de indicii fiziologici cu 
care s-au prezentat jucătorii 
reșițeni. N-a existat nici o ex
cepție. De aici au pornit spe
ranțele antrenorului Ion Rein
hardt, convins că „dacă echipa 
va alerga mult, atunci nu vom 
avea probleme în primăvară, 
pentru că tehnic și tactic avem 
resurse !“ Nu-i vorba de o a- 
lergare pură, de atleți. E vor-, 
ba de rezistența în regim de 
forță, scop, al perioadei de la 
Reșița („Am rămas acasă, pen
tru că nicăieri nu aveam con
diții mai bune ca aici, iar în 
acest fel jucătorii au benefici
at de cîte o zi pe săptămînă 
în familie"). Și, după seria de 
21 de zile cu alergări pe sta
dionul propriu și cîte trei șe
dințe săptăminale în sală, după 
această a doua perioadă, în e- 
tapa precompetițională, care 
va începe cu un prim joc în 
familie la 1 februarie, gîndul 
tuturor se va îndrepta tot spre 
rezistenta echipei din iarnă 
pînă-n vară. „în vară, am vrea 
să jucăm finala „Cupei Româ
niei" ! spunea pe marginea te
renului Jivko Taban, șoferul 
C.J.E.F.S.-ului Caraș-Severin.

rie și duminică 1 februarie, la un 
turneu care va avea loc la Deva.

• „CUPA SILVIU PLOEȘTEANU- LA 
EDIȚIA A VI-A Participă 11 echipe din 
județul Brașov, șapte de Divizia C 
și patru de Divizia B. La această 
a V!-a ediție, competiția se va des
fășura după o nouă formulă, sistem 
eliminatoriu. Startul se va da la 4 
februarie, cu trei jocuri între divizio
narele C. învingătoarele vor juca, la 
11 februarie, cu formațiile de „B”.
• TRACTORUL — F. C. CONSTAN

ȚA 2—1 (1—0). Meciul s-a desfășu
rat ieri după-amiază, la Brașov, pe 
un teren foarte greu, săpunind pe ju
cători la o serioasă verificare a po
tențialului lor fizic. Go'urile au fost 
înscrise de V. lonescu (min. 42) și 
Petrut (min. 87), pentru brașoveni, 
respectiv, Turcu (min. 55). Constăn- 
țenii au început partida cu formația : 
Șîefănescu — Mustafa, Antonescu, Do
boș Gătej — Hoffmeister, Constanti- 
nescu, M. Popescu — Sălceanu, Ne- 
goescu, Lică. Au mai jucat: Stana, 
Bălosu, Nistor, Gache, Corendea și
Turcu. (C. GRUIA — coresp. jud.}. 

sezonului fotbalistic.
Foto : P. FUCHS-Reșița 

și atunci am înțeles mai bine 
marea ambiție a fiecărui jucă
tor reșițean. Filipescu, care a- 
sista pe tușă la antrenament, 
a auzit afirmația cu finala „Cu
pei" și a completat : „Primul 
meci c în Capitală, cu Progre
sul București, echipa care ne-a 
dat pe mine, Beldeanu și Bora. 
Și știți ce ne pregătim pentru 
acest joc ? !...“ Constantin, Fi
lip, Ilieș. Chivu, Kiss. Tănase, 
Munteanu, Grigore, Căprioru 
și ceilalți nu-1 auziseră pe Fi
lipescu, dar fiecare alerga prin 
ploaie cu o ambiție pe care nu 
ți-o poate da decît un obiectiv 
deosebit...

Mircea M. IONESCU

5 minute cu antrenorul Virgil Blujdea

„SECRETUL LOCULUI 3 AL GLORIEI 
BISTRIȚA? MUNCA SI DISCIPLINA!1

Remarcabilul salt al Gloriei' 
Bistrița, realizat în seria a 
III-a a Diviziei B (de la locul 
13 în etapa a Vil-a, la locul 
3 !), a stîrnit interes. Antreno
rul Virgil Blujdea, care a 
muncit cu echipa sa pentru 
realizarea ineditei performanțe 
bistrițene, a încercat să explice 
cum a ajuns Gloria în preajma 
lui F. C. Corvinul și F. C. Ba
ia Mare — și înaintea altui 
pretendent la promovare, F. C. 
Șoimii Sibiu.

— Situația la jumătatea tu
rului, cînd am preluat echipa, 
era precară : locul 13, un punct 
mai puțin în clasamentul jocu
rilor disputate acasă și un go
laveraj de minus 3. O singură 
condiție am pus jucătorilor a- 
tunci : adeziune totală la mun
ca pe care o preconizam, disci
plină tactică de neclintit, ati
tudine sportivă in teren, în 
sensul de a fi preocupați numai 
de joc și de a nu răspunde la 
jocul de intimidare al unora, 
viață ordonată pentru a ne păs
tra intacte forțele. Și trebuie 
să recunosc că jucătorii au răs
puns la comenzi, gradul lor de 
receptivitate surprinzîndu-mă 
în mod plăcut.

— Ce medie de virstă are 
echipa ?

— 23 de ani și 2 luni, o me
die ideală pentru viitoare soli
citări. Echipa nu are mari ve
leități, dar dispune de posibili
tăți care pot fi mai bine valo
rificate. Ea are doi jucători cu 
putere de mobilizare și de con
centrare care ii propulsează pe 
toți ceilalți spre frumoasele 
reușite din teren. Este vorba 
de virful de atac Ciocan, vete
ranul bistrițenilor (34 de ani), 
și de Bucur (29 de ani), extre
mă, ambii cu mari resurse fi
zice și psihice. Jucătorii mai 
tineri au partea lor de contri
buție și sper că despre unii, cu 
reale calități, se va vorbi, în 
curînd, în termeni laudativi. Să 
lăsăm, însă, ca timpul să con
firme aceste bune păreri și a- 
poi o să dau și nume.

— Dacă am reținut bine, 
Gloria poate fi cotată ca una 
dintre cele mai disciplinate

ȘEDINȚA DL ASEARĂ 
A BIROULUI F.R.F.

Aseară a avut loc o ședință 
a Biroului F.R.F., în cadrul 
căreia au fost discutate o se
rie de probleme legate de ac
tivitatea curentă și de pers
pectivă.

La primul punct de pe or
dinea de zi, a fost dezbătut 
un plan de măsuri privind 
îmbunătățirea activității co
piilor și juniorilor din cluburi 
și asociații, plan referitor Ia 
selecție, instruire, promovare, 
competiții, bază materială, ca
dre tehnice.

în continuare, membrii Bi
roului federal au discutat în 
detaliu Planul de măsuri pri
vind îmbunătățirea activității 
fotbalistice, propunîndu-se u- 
nele completări, după care să 
fie supus aprobării plenarei 
Comitetului federal.

A fost prezentată o infor
mare asupra execuției buge
tului pe anul 1975 și a sarci
nilor bugetare pe anul în 
curs.

In aceeași ședință, a fost a- 
probată componența colegiilor 
și consiliilor federației.

★
In cadrul pregătirilor echi

pei reprezentative a țării 
noastre pentru viitoarele me
ciuri din cadrul preliminari
ilor olimpice, în ziua de 21 
februarie se va disputa la Ti
mișoara un meci de verificare 
intre lotul nostru și cunoscu
ta formație iugoslavă O.F.K. 
din Belgrad.

Meciul din cadrul aceleeași 
competiții preolimpice dintre 
'echipele Franței și Olandei 
(retur), programat la 25 fe
bruarie în Franța, va fi ur
mărit de doi observatori ai 
F.R.F., Ștefan Covaci și Cor
nel Drăgușin.

formații ale seriei în care ac-, 
tivează ?

— Din etapa a VII-a, cînd 
am preluat conducerea tehni
că, nu am avut de rezolvat 
probleme de indisciplină, nu 
am avut jucători suspendați 
sau avertizați, cu excepția lui 
Emil Dumitru, care, în partida 
cu Dacia Orăștie, a suportat o 
regretabilă eliminare din teren.

— Pregătirile returului sînt 
in curs de desfășurare. Vă ru
găm să ne dați citeva amă
nunte

— în prezent, ele au loc la 
Sîngeorz-băi. La 4 februarie ne 
vom întoarce acasă și vom sus
ține primul joc de verificare, 
cu F. C. Baia Mare. Am în 
plan — după aceea — să fac un 
stagiu de pregătire la Galați, 
unde am planificat și jocuri a- 
micale cu F.C.M. Galați, C.S.U. 
Galați, F. C. Brăila, Unirea 
Focșani. Victoria Tecuci și cu 
alte echipe divizionare.

— Ce așteptați de la returul 
care se apropie 1

— Muncind cu sîrguință. do
rim să rămînem mai departe 
în plutonul fruntaș al clasa
mentului, să realizăm evoluții 
bune, acasă și în deplasare, iar 
spectatorii să fie în permanen
ță alături de noi.

Stelian TRANDAFIRESCU



De azi, la Palatul Sporturilor

ULTIMUL TURNEU AL CAMPIONATULUI SAHISTII NOȘTRII
MASCULIN DE HANDBAL I

ULTIMELE PREGĂTIRI PENTRU
OLIMPIADA ALBĂ" JUNIORI S AU REMARCAT

//

începînd de azi șl pînă sîm
bătă, Palatul Sporturilor și Cul
turii din Capitală găzduiește 
ultima secvență, cea mai im
portantă, a campionatului mas-

..... vâWWWWWWV

Clasamentul ,Divizia A - masculin

1. STEAUA 19 17 2 0 516-343 36
2. Dinamo Buc. 19 17 2 0 446-302 36
3. H.C. Minaur 19 13 4 2 446-390 30
4. Știința Bc. 19 11 2 6 364-340 24
5. Dinamo Bv. 19 9 5 5 443-407 23
6. Poli. Timiș. 19 8 3 8 344-352 19
7. „U“ Cj-Nap. 19 8 2 9 344-355 18
8. C.S.U. Gl. 19 7 2 10 355-379 16
9. C.S.M Borz. 19 4 3 12 382-424 11

10. „U“ Buc. 19 4 1 14 338-386 9
11. Petrolul TI. 19 1 0 18 340-479 2
12. A.S.A. Tg.M. 19 1 0 18 331-504 2

eulin de handbal Divizia A. La 
sfîrșitul rundei bucureștene a 
campionatului, alcătuită din ul
timele sale trei etape, va fi 
cunoscută și echipa campioană.

Sîmbătă — in ultima etapă 
_  vom fi martorii unui palpi
tant meci final, dintre Steaua 
(deținătoarea titlului) și Dinamo 
București. înaintea începerii a 
cestui ultim turneu, ele se află 
la egalitate de puncte (36). 
Steaua avînd avantajul unui 
golaveraj mai bun : plus 173, 
față de olus 144.

Programul de azi (etapa a 
20-a), de la ora 14: C.S.M. Bor 
zești — A.S.A Tg. Mureș ; Pe 
trolul Teleajen — „U“ Cluj- 
Napoca; Dinamo Brașov — Ști
ința Bacău . C.S.U Galați — 
„U“ București: Dinamo Bucu
rești — II. C. Minaur Baia 
Mare; Steaua — Politehnica 
Timișoara.

Posturile noastre de radio 
vor transmite, în direct as
pecte din jocurile Dinamo Bucu
rești — H. C. Minaur (azi). 
Steaua — H. C. Minaur (miine) 
și integral partida derby a cam
pionatului Steaua — Dinamo 
București (sîmbătă).

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

primit goluri mult prea ușor, 
uneori neschițînd nici un gest. 
Este drept însă că și în atac, 
timorate de importanta întîlni- 
rii. handbalistele de la Baia 
Mare au acționat fără orizont, 
nu și-au asumat responsabili
tatea șutului la poartă. Princi
palele realizatoare : Adochiței 4 
— Constructorul. Soș — 6.

VOINȚA ODORHEI — CON
STRUCTORUL TIMIȘOARA 
8—8. Meci de uzură, de luptă 
surdă. Atacuri de cite 3—4 mi
nute. șuturi puține pe poartă 
și... o răsuflare de ușurare la 
încheierea partidei. Construc
torul și-a atins scopul (a cuce
rit un punct prețios), dar Voin
ța Odorhei ne-a dovedit că a 
intrat prea repede într-o acută 
stare de inhibiție. N-am înțe
les» de ce n-a mai jucat la fel 
de ordonat ca în partidele an
terioare. de ce nu și-a mai pus 
în valoare atu-urile : pătrunderi 
individuale, acțiuni eficiente ale 
Magdei Mikloș. apărare mobi
lă. fermă. Cele mai multe go
luri : Laczkovics 5 — Voința, 
Ștef-Oțoiu 3.

I.E.F.S. — RULMENTUL 
BRAȘOV 13—15. Incredibilă re
priză : min. 7, scor 6—1. nun. 
22, 7—9 1 Ce s-a petrecut in
tr-un interval de un sfert de 
oră cu formația studentelor 
credem că nici ele n-ar putea 
explica. O echipă cu veleități 
s-a prăbușit în fața unui team 
tînăr, în care doar experiența 
Irenei Oancea este un atu va
loros. I.E.F.S. a ratat 4 arun
cări de la 7 m, un car de con
traatacuri și aruncări de pe se
micerc și a primit goluri pe 
care Viorica Ionică le poate a- 
vea pe conștiință. Profitînd de 
„invitație", fetele de Ia Brașov 
au practicat un joc îneîntâtor 
pentru care merită felicitări, 
în aceste condiții ca un act 
justițiar, victoria le-a revenit 
clar. Cea mai bună jucătoare : 
portarul Elena Oprea. Princi
palele realizatoare : Hobincu și

Chelba 4 — I.E.F.S.. Oancea 7, 
Drăgușel 6.

CONFECȚIA — TEXTILA 
BUHUȘI 14—14. După ce a foit 
condusă aproape întregul meci 
formația textilistelor din Bu- 
huși a obținut in extremis un 
„egal“ nesperat. In prima re
priză, cu portarul Copocz lipsit 
de inspirație și cu o tactică de
fensivă deloc oportună (apăra
re 6 în linie în fața unor a- 
runcătoare de la 9 m vizibil în 
formă). Textila Buhuși s-a vă
zut devansată la cinci goluri : 
2—7. 5—10. La reluare. însă. 
Confecția slăbește alura, pe a- 
cest fundal contraatacurile im
petuoase ale Textilei soldîndu-se 
mereu cu goluri. în ultimul mi
nut de joc. printr-un aseme
nea contraatac. Textila avea 
să obțină, de altfel, egalarea. 
Principalele realizatoare : Se- 
rediuc 9 și Pițigoi 3 — Confec
ția. Pioara 4, Florea 4.

,.U“ TIMIȘOARA—PROGRE
SUL BUCUREȘTI 14—13. O pa
sionantă cursă „cap la cap" 
(9—9, 10—10, 11—11, 12—12.
13—13), un final dramatic — 
fiecare echipă a avut, pe rînd. 
victoria în... mină — și un șut 
necruțător al Doinei Cojocaru 
în ultimele secunde de joc (ca
re a poposit în plasa Progre
sului) — iată succint relatarea 
spectaculoasei partide dintre 
„aurul" și „bronzul" campiona
tului. Cele mai multe goluri : 
Luțaș 6 și Cojocaru 5 — „U“, 
Ciobanu 5 și Achim 3.

RAPID — „U“ BUCUREȘTI 
16—13. Rapidistele au început 
în trombă partida : min. 10 : 
4—0'1 Acest avans s-a dovedit 
insurmontabil : 7—3 (min. 18),
11—7 (min. 33), 13—9 (min. 39), 
15—11 (min. 44). Evidenta creș
tere valorică (obținută prin o- 
mogenizare. joc colectiv ordo
nat, eficacitate la 9 m și semi
cerc) s-a materializat în cinci 
puncte realizate în cele trei 
meciuri ale acestui turneu. Prin
cipalele realizatoare : Stănișel 
7, Amarandei 6 — Rapid. An- 
dronache 4 și Răducanu 3.

Innsbruck, orașul austriac 
care va găzdui începînd de la 
4 februarie Jocurile Olimpice 
de iarnă, se pregătește intens 
in vederea marelui eveniment 
sportiv al sezonului alb. Orga
nizatorii. scăpați pentru mo
ment de spectrul lipsei de ză- 
nadă, au pus la punct ultimele 
detalii ale festivității de des-

chidere. ce va avea loc pe pla
toul din jurul trambulinei de 
la Bergisel.

în ceea ce privește premie
rea învingătorilor, aceasta se 
va face la Palatul de gheață, 
în fiecare zi. în total. Ia actua
la ediție a J.O. de iarnă vor 
fi distribuite 222 de medalii de 
aur. argint și bronz.

EA NOVE SAD

NASTASE L-A ÎNVINS PE FAIRLIE
| IN PRIMUL TUR LA PHILADELPHIA
I
I

I
I
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NEW YORK. 28. 
tele internaționale 
..indoor" ale S.U.A..

Campiona- 
de tenis 
care se 

desfășoară în această săptămi-
nă la Philadelphia, au debutat 
cu rezultate în general, scon
tate. Ilie Năstase l-a învins în 
două seturi pe neo-zeelandezul 
Brian Fairlie, cu 6—4. 7—6. în 
alte partide : Solomon — 
0—6. 7—6, 7—6 : Gorman 
Amritraj 5—7. 7—6,
Okker — Richey 6—4, 
Kodes — Moore 7—6. 
Pasarell — Metreveli
6— 3 ;
7— 5 ; 
7—6, 
7—5, 
6—4, 
6—4, 
6—2, 
3—6, 
ză a

Fibak 
— A.
6— 4 ;
7— 6 : 
6—2 ;
7—6, 

; Ashe — Stolle 3—6, 6—4. 
; Roche — Stewart 2—6,
6— 3 ; Ricssen — Borowiak 
7—5 ; Parun — Warwick

7— 6 : Gottfried — Masters 
6—2 : Stone — Ruffels 
6—0 : Dibbs — Mayer

6—2, 6—2. Singura surpri- 
fost furnizată de rhode-

sianul Andrew Pattison, care a 
dispus cu 6—3, 2—6. 6—3 de 
mexicanul Raul Ramirez, unul 
din favoriții turneului.

în proba de dublu, cuplul 
Ilie Năstase — Jimmy Connors 
a întrecut cu 6—3. 3—6, 6—1 
perechea Wojtek Fibak (Polo
nia) — Karl Meiler (R.F.G.).

BELGRAD, 28 (Agcrpres). Ail 
luat sfîrșit întrecerile 
neului internațional de 
pentru juniori de la Novi Sac, 
la care au participat sportivi 
și sportive din Bulgaria. Ceho
slovacia. România, Ungaria si 
Iugoslavia.

Lin frumos succes a obținui 
jucătoare* româncă ludit Kan
tor, învingătoare în competiția 
feminină, cu 8 puncte din 11 
posibile. Pe locurile următoare 
s-au clasat Marlon Kalmukova 
(Bulgaria) — 7‘/2 p. Staka
Țvetkovici, Olgița Grek (ambe
le Iugoslavia) — cite 7 p. Re
nata Zahorovska (Cehoslovacia) 
— 6lA p. etc.

In turneul masculin, victoria 
a revenit iugoslavului Petar 
Popovici, care a totalizat 9 
puncte, secundat la */j p. de 
compatriotul său Begovaț. Șa- 
histul român Iuliu Heghedus a 
ocupat locul trei, cu 7*/2 P. fiind 
urmat la rîndul său de Adzici 
(Iugoslavia) — 7 p și Forgacs 
(Ungaria) — 6 p.

tur-
șah

FIȘIER ATLETISM

ANGELA VOIGT

ATLETISM • La Brisbane, 
echipa Australiei (Denise Robert
son. Raelene Boyle, Barbara Wil
son si Sue Jowett) a stabilit un 
nou record mondial la ștafeta 
4X200 m. cu 1:32,6. Vechiul record 
era de 1:33.8 si aparținea, din anul 
1968 atletelor engleze Tranter. Ja
mes. Simpson si Peat. • în ca
drul unui concurs desfășurat la 
Moscova, atletul Valentin Sevcen- 
ko a cîstigat proba de triplusalt 
cu 16.66 m. • în ultima zi a cam
pionatelor pe teren acoperit ale 
R.D. Germane. Waltraut Strotzer 
a realizat cea mai bună perfor
mantă europeană în proba de 
1 500 m cu timpul de 4:10.6. Alte 
rezultate: masculin: 400 m: Schei- 
be — 46,61. 1 500 m: Justus — 
3:44.1. săritura în lungime: Rieger 
— 7,76 m. aruncarea greutății: 
Rothenburg — 20.89 m. feminin: 
800 m: Zinn — 2:02.5. săritura în 
înălțime : Ackermann — 1.92 m. 
Trofeul ..Memorialul Paavo 
Nurmi" ediția 1975 a fost decer
nat la Bremen. atletului John 
Walker (Noua Zeelandă) record
man al lumii în proba de o milă 
cu timpul de 3:49,4.

BOX a La Erevan s-a disnu- 
tat a doua întîlnire de box din
tre echipele U.R.S.S. și S.U.A.

TURNEUL FEMININ 
| DE TENIS DE LA CHICAGO 
Iîn prima zi a turneului interna

țional feminin de tenis de la 
Chicago, tînăra jucătoare româncă 
Florența Mihai a pierdut cu 5—7, 

16—7 în fața campioanei franceze 
Franțoise Durr, lâ capătul unei 
partide echilibrate. Alte rezultate : 
Evonne Goolagong — Linky Bos- 

Ihoff 6—2, 6—2; Ann Kiyomura — 
Terry Holladay 6—4, 6—3; Olga

Morozova — Tina Zwaan 6—3, 6—1; 
(Merina Kroșina — Helen Gourlay 

6—0, 6—3; Pam Teeguarden — Va
lerie Ziegenfuss 6—3, 7—5.

I-------------------------------------

| LUCRĂRILE COMIIEIUIUI
. EXECUTIV A.I.B.A.
1 La Niamey (Republica Ni-
Iger) au luat sfîrșit lucrările

comitetului executiv al Asocia
ției internaționale de box a- 

Imator (AIBA). Cu acest prilej, 
printre altele, s-au luat o serie 
de hotărîri privind buna des
fășurare a turneului olimpic de 

I la Montreal. în juriul competi
ției olimpice de box . a fost ales 
să facă parte Gheorghe Guriev, 

I președintele federației române 
de box. vicepreședinte al 
AEBA. De asemenea, a fost 
stabilită lista arbitrilor care 

Ivor oficia la J.O. Printre aceș
tia a fost desemnat și oficialul 
român Constantin Chiriac. în 
comisia medicală AIBA a fost 

I reales ca membru dr. Ionel 
I Stănescu. S-a mai stabilit ca 
(viitorul congres AIBA să aibă 

loc în anul 1978 la Bangkok 
(Tailanda).

Pugiliștii sovietici au obținut 
victoria cu scorul de 4—3. La 
categoria grea, Gorskov (U.R.S.S) 
l-a învins prin abandon pe 
Woody Clark. în prima întîlnire, 
disputată la Moscova echipa 
U.R.S.S. cîștigase cu 9—2.

CICLISM • Campionatul mon
dial de ciclocros rezervat profe
sioniștilor s-a desfășurat la Cha- 
zay d’Azergues (în apropiere de 
Lyon) si a fost cîstigat de A. 
Zweifel (Elveția).

PE SCURT
HOCHEI o La Pardubice s-a 

disputat al doilea meci dintre se
lecționatele Cehoslovaciei si R.D. 
Germane. Hocheiștii cehoslovaci 
au terminat din nou învingători: 
5—1 (1—1. 3—0 1—0).

PATINAJ • în ultima zl a con
cursului de la Inzell, sportivul Ma- 
sayuki Kawahara (Japonia) a câș
tigat proba de 1 500 cu 2:07.15. în 
cursa similară feminină patina- 
toarea norvegiană Lisbeth Korsma 
— 2:19.30 a întrecut-o ne cunoscu
ta Datinatoare vest-sermană Mo

nika Pflug-Holzner — 2:21,52. Pro
ba feminină de 1000 m a revenit 
finlandezei Paula Halonen cu 
1:27,69. • Cu prilejul campionate
lor europene masculine de la Os
lo. Sten Stensen (Norvegia) a sta
bilit un nou record mondial în 
proba de 10 000 m cu 14:50.31. Fos
tul deținător al recordului mon
dial sovieticul Viktor Varlamov 
s-a clasat pe locul doi 14:59,27.

SCHI • La Kranjska Gora (Iu
goslavia) în cadrul ..Cupei mon
diale" slalomul uriaș a fost cîsti
gat de schioara elvețiană Lise Ma
rie Morerod. urmată de vest-ger- 
mana Roși Mittermaier. în clasa
mentul general continuă să con
ducă Roși Mittermaier — 224 p. 
urmată de Lise Mar e More cd 
170 d. Bernadette Zubriggen — 
153 p. Danielle Debernard — 130 p 
si Brigitte Totschnig — 119 p. • 
După concursul de la Bizau (Aus
tria). în care austriacul Andreas 
Arnold a cîstigat slalomul special, 
iar compatriotul său Hubert 
Berchtold a terminat învingător în 
proba de slalom uriaș, situaiia în 
clasamentul general al ..Cunei Eu
rope?4 esie următoarea: 1. E. Par- 
gaetzi (Elveția) — 75 o. 2. B. Gens- 
bichler (Austria) — 71 d. 3. A. 
Arnold (Austria) — 65 p.

Spre deosebire de majori
tatea vedetelor de azi ale at
letismului feminin din R. D. 
Germană, Angela Voigt (năs
cută Schmalfeld) nu a strălu
cit la vîrsta junioratului, cel 
mai bun rezultat al său la 
săritura în lungime măsurînd, 
la 19 ani. 5.73 m. Este ade
vărat că după numai doi ani 
sărea 6,76 m și se ridica ver
tiginos în rîndul celor mai 
bune săritoare din lume.

S-a născut la Weferlingen 
la 18 mai 1951. Are 1,71 
înălțime și cîntărește 63 kg. 
Face parte din clubul S. “ 
Magdeburg și este antrenată 
de Willi Olfert. “ ‘
zultatelor 
m. 1969 : 
1971 : 
1973 : 
1975 : .
6,76 ni — record mondial 
teren acoperit. A cîștigat 
tlul de campioană a R. 
Germane în 1973 și 1975.

Recentul record mondial „in
door” este primul mare suc
ces al Angelei, care, în ciu
da prezenței constante în rîn
dul elitei, nu a reușit în ul
timele sezoane nici o victorie

m
c.

Evoluția re- 
: 1968 (17 ani) : 5,54 
5,60 m, 1970 “““

5,78 m, 1972 : 
6,76 m, 1974 :

6,61 m, 1976 (sală) : 
de 
ti- 
D.

5,73 m,
6,23 m,
6,77 m,

(R. D. Germană)

într-un concurs de anvergu
ră. Acest 6,76 m, obținut 
chiar la începutul sezonului 
de sală, ne face să credem 
în existența unor resurse 
superioare. Să fie. totodată 
rezultatul Angelei Voigt în
ceputul asaltului general 
graniței de 7 metri ?

al

SCHI
YUKIO KASAYA (Japonia)

Recent, la Sapporo, in con
cursul de verificare a sărito
rilor Japonezi, pe primul loc 
s-a clasat Yukio Kasaya cu re
zultatele de 81.S m si 82.5 m 
obținute t>e trambulina medie

(70 m). Astfel. Yukio Kasaya 
va fi prezent din nou la J.O. 
de la Innsbruck, acolo unde 
în urmă cu exact 12 ani a mai 
luat startul, tot în cadrul ..O- 
limpiadei albe“. Tot în 1964. la 
campionatele mondiale de la 
Falun el a ocupat locul 9 pe 
trambulina de la 90 m. Dar 
cel mai mare succes al carierii 
sale sportive l-a realizat „pe 
teren propriu“ la J.O. de la 
Sapporo unde a cîstigat me
dalia de aur pe trambulina de 
70 m. Cunoscutul campion aus
triac la sărituri Reinhold Bach- 
ler spunea despre Kasaya. că 
si acum la cei 33 de ani sărito
rul japonez rămîne in cursa 
pentru primele locuri.

Yukio Kasaya are 1.70 m si 
66 kg. fiind component al clu
bului Nikka Whisky AB din 
Sapporo si este antrenat de 
fratele său. Endo.

CEL MAI BUN FOTBALIST 
iugoslav al anului 1975 a fost 
desemnat Ivan Buljan (Hajduk 
Split) care a întrunit 14 din 
cele 18 voturi exprimate de an
trenorii primei ligi a campiona
tului.

TREI JUCĂTORI din prima 
ligă engleză, Storey (Arsenal), 
Summerbee (Burnley) și Rob
son (West Ham) au fost sus
pendați pentru 3 etape după 
ce au obținut 20 de puncte de 
penalizare (pentru cartonașe 
galbene și roșii, ca și pentru, 
avertismente se dau puncte de 
penalizare, în meciurile din 
campionatul Angliei).

ÎN ACEASTA primăvară, e- 
chipa Elveției va susține 4 me
ciuri internaționale : la 7 apri
lie. la G'nsgow cu Scoția ; la 1 
mai cu Ungaria ; la 11 mai cu 
Polonia (ambele pe teren pro
priu) și la 19 mai cu Finlanda, 
in deplasare.

REPREZENTATIVA Argen

tinei va susține în acest an mai 
multe meciuri în Europa. Pri
mul turneu este programat in 
martie, iar al doilea în. septem
brie. Antrenorul Menotti a re
maniat radical lotul care a fost 
folosit la C.M. în 1974 din R. F. 
Germania. Din vechiul lot de 
„22". au mai rămas doar 3 : 
portarul Fillol, înaintașii Kem
pes și Houseman. De notat că 
din noul lot face parte atacan
tul Scotta, de trei ani consecu
tiv, goigeterui campionatului 
argentinian. în ediția 1975 el a 
marcat GO de goluri !

ÎN CADRUL unei conferințe 
de presă Teofilo Salinas, preșe
dintele confederației sud-amer - 
câne de fotbal a declarat eâ 
primul campionat mondial cie 
fotbal rezervat juniorilor va 
vea loc la Tunis in 1977. El 
se va desfășura între 28 iunie 
și 10 iulie și va reuni 16 e- 
chipe dintre care 6 din Eu
ropa.
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