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In campionatele de handbal, Divizia A

Pentru convocarea Congresului deputafilor consiliilor 
populare județene și al președinților consiliilor populare

în temeiul articolului 3 din Legea nr. 5/1975, privind congresul 
deputaților consiliilor populare județene și al președinților consi
liilor populare, conferința pe țară a președinților consiliilor popu
lare. precum și conferințele pe județe ale deputaților consiliilor 
populare.

Consiliul de stat al Republicii Socialiste România decre
tează:

Articol unic. — Se convoacă Congresul deputaților consiliilor 
populare județene și al președinților consiliilor populare, in ziua de 
4 februarie 1976.

MINAUR BAIA MARE — DINAMO BUCUREȘTI 17-16!
• La fete, Mureșul Tg. Mureș: 4 meciuri — 4 victorii • Azi, la Palatul 

sporturilor, Steaua — Minaur Baia Mare

NICOLAE CEAUȘESCU 
Președintele 

Republicii Socialiste România

„CUPA DE CRISTAL"
Ieri. Capitala a găzduit o reuniune handbalistică non-siop. în

cepute dimineața in Sala Floreasca (cu etapa a XV-a a campiona
tului feminin), întrecerile au continuat in Palatul sporturilor pînă 
seara tirziu. oferind numeroșilor spectatori partide dirz disputate 
in cadrul ultimului turneu masculin al Diviziei A.

MASCULIN
H. C. MINAUR BAIA MARE 

— DINAMO BUCUREȘTI 17—16 
(8—3). Cele două formații ne-au 
oferit una dintre cele mai dirze 
confruntări ale campionatului.

Rezultate tehnice : C.S.M, Bur
lești — A.S.A. Tg. Mureț 19—15 
(11—7), ..U' Cluj-Napoca — Pe
trolul Teleajen 32—19 (16—10), Di- 
nomo Brașov — Știința Bacău 
21—20 (10—10), C.S.U. Galați — 
.U' București 18—23 (B—7). Di-
namo București — H. C. Minaur 
Bota Mare 16—17 (3—8). Stea
ua — Politehnica Timișoara 26—18 
(12-3).

Programul jocurilor do azi, de 
la oro 14 Io Palatul sporturilor : 
Știința Bacău — Petrolul Telea
jen. „U" București — C.S.M. Bor- • 
zeștl, „II*1 Cluj-Napoca — C.S.U. 
Galați, A.S.A. Tg. Mureș — Di
namo București, Politehnica Timi
șoara — Dinamo Brașov, Steaua 
— H. C. Minaur Baia Maro.

Contraatac al dinamoviștilor brașoveni finalizat de Schmidt.

CIND MATEMATICIENII FAC SPORT...

REPORTAJUL

„ăi,„s din curtea școlii se 
Încingea deși vintul șuierat 
muta, troienită, zăpada. Profe
sorul de educație fizică se îm
potrivise oarecum, cu vreo ju
mătate de oră înainte, cind cei 
10—12 elevi din anul IV B. ter- 
minind orele, ceruseră insistent 
o minge de fotbal. „Jumătate 
pedagogie, pentru că-i stimulez 
interzicindu-le formal mingea 
— se explicase — jumătate 
grijă, pentru ci, 
oricum. e tare u- 
rit afară". Intr-a
devăr. în seara a- 
ceea. serviciile me
teo decretaseră cel mai frigu
ros noiembrie din ultimii 80 
de ani. Așa luam, la minus 16 
grade, in penultima lună a lui 
'75, primul contact cu sportul 
de la liceul bucureștean Mihai 
Viteazul.

Ara revenit după cîteva săp- 
tămini. Mai aflasem cîteva nou
tăți. Despre oameni care fac 
cinste sportului românesc. A- 
cum. după mai multi sau mai 
putini ani de la terminarea li
ceului. O campioană europeană. 
Doina Cătineanu, căpitanul e- 
chipei naționale de handbal. 
Doina Cojocaru. voleibalista de 
lot Venera Zaharescu, fotbalis
tul Strimbeanu. atletul Nichifor 
lAgor au luat note, s-au înfri
gurat la teze și extemporale, 
au văzut lumea mai intii din 
manualele de geografie, la li
ceul Mihai Viteazul...

...Sala de sport. Profesorul 
Romeo lonescu lucra. Peste pro
gram. In orarul școlii nu mal 
erau ore de sport in seara a- 

Victoria băimărenifor, obținută 
„in extremis", cind toată lumea 
vedea un final nedecis, este re
zultatul calmului și al lucidi
tății cu care jucătorii acestei 
formații au acționat în majo
ritatea timpului. Mai ales sub 
acest aspect ei și-au dominat 
adversarii, care in acest meci 
s-au arătat foarte nervoși, lip
siți de control in fazele deci
sive și, in ultimele minute, 
cind s-a decis soarta partidei, 
lipsiți de curaj, de decizie. în 
aceste condiții nu mai poate 
mira faptul că handbaliștii de 
la Minaur au condus în majo
ritatea timpului. H. C. Minaur 
a beneficiat de aportul unui 
portar excepțional (Belu), de 
un conducător de joc inspirat 
(Avramescu), de un inter subtil 
(Palko) și de doi pivoți foarte 
activi (Panțiru și Chircu). De 
altfel, din momentul in care 
a început să joace in atac cu 
doi pivoți (min. 19), H. C.

ceea. Aici am aflat că. pentru 
el, sportul nu este numai o 
metodă de a educa cit mai com
plet. De-a lungul unei obiș
nuite ore de baschet.

— Nu este, pentru simplul 
motiv că sănătatea, jocul, do
rința de a fi mai bun azi decit 
ai fost ieri, de a urmări fru
mosul chiar și sub forma pro
priului mers înseamnă tot ati- 
tea elemente de civilizație. Deci 

vreau să-i intidț 
pe elevii mei să 
vadă in sport o 
componentă a în
tregii lor vieți.

Ideea devenea interesantă 
Explica, intr-o oarecare măsu
ră. producția de mari sportivi 
plecați spre recorduri, de la 
Mihai Viteazul. Pentru că di
rectorul adjunct. Mihai Petres
cu, spusese la rindul lui că „un 
trup, cu cit este mai drept, 
mai educat prin practicarea o- 
bișnuită a sportului, cu atit are 
posibilități mai multe să poarte 
o inteligentă mai fecundă, mai 
subtilă, mai liberă de prejude
căți". Iar pentru a ne docu
menta afirmația, dar și fără a-i 
absolutiza. însă, sensul, se fo
losise de un alt ex-elev al său. 
Cristian Gațu cunoscut interna
țional la handbal.

Acum, în sala de sport, 
eram spectatorii unei lecții 
practice de sport, privit ca 
element de civilizație. Fă
ceam, fără voie, comparații

Radu TIMOFTE

(Continuare In pag. 2-3) 

Minaur s-a detașat destul de 
ușor. Finalul meciului a fost 
palpitant. Golul victoriei a fost 
înscris de Palko in secunda 58 
a minutului 60 ! Și aceasta.

Cronici de
Hristache NAUM 

Călin ANTONESCU
Horia ALEXANDRESCU

(Continuare in pag. 4)

AU ÎNCEPUT PRIMELE TURNEE 
ALE DIVIZIEI A LA VOLEI
Ieri, la Timișoara și Cluj- 

Napoca, au început primele tur
nee ale campionatelor Diviziei 
A de volei. Iată amănunte de 
la debutul ediției 1975—1976 a 
competiției interne, furnizate 
de corespondenții noștri.

TIMIȘOARA, 29 (prin tele
fon). Campionatul feminin, găz
duit de sala Olimpia a început 
(în prezența a circa 800 de 
spectatori) sub semnul unui 
dezechilibru evident intre for
mațiile care s-au intilnit în 
prima zi. Acest fapt a fost ilus
trat și de diferența categorică 
de scor la care s-au obținut 
victoriile. Cum era și firesc, 
echipele s-au mișcat cam greoi, 
jocurile fiind lipsite de ritm. 
Dintre cele șase partide faze 
mai atractive au fost consem
nate in jocurile Penicilina Iași 
— „U“ C'vj-Napoca și Farul — 
C.S.M. Sibiu. în ceea ce pri
vește pregătirea de ansamblu, 
precum și valoarea loturilor, se 
detașează Dinamo. Rapid și Pe
nicilina Iași, echipe care în ul
timii ani s-au aflat constant în 
fruntea ierarhiei interne.

Petru ARCAN
CLUJ-NAPOCA. 29 (prin te

lefon). în Sala sporturilor din 
localitate, echipele masculine 
ale primei divizii au susținut 
primele întilniri din cadrul 
campionatului.

Toate partidele s-au carac
terizat printr-o dispută ceva 
mai echilibrată in primele se
turi. urmată de căderi ale for-

LUPTELE GRECO-ROMANE CONTINUA 
SĂ CUNOASCĂ SUCCESE, LA GALAȚI

La „libere", revirimentul se lasă așteptat
Cu doi ani în urmă am făcut 

o vizită luptătorilor de la clu
bul gălățean Dunărea. Am găsit 
atunci o activitate intensă in 
sala de antrenament. Zeci de 
copii și tineri se initiau in tai
nele acestui sport, alături de 
antrenorii Ion Donate (greco- 
romane) și Ion Popescu (li
bere). Secția de greco-romane 
se mindrea cu o serie de lup
tători crescuți Ia Galati. ca 
Nicolae Martinescu. Ion Gabor, 
lordache Enache. Aurel Bucov, 
dar și cu o serie de tineri de 
la care tehnicienii gălăteni aș
teptau performante : Gheorghe 
Ciobotaru. Nicolae Horinceanu, 
Zaharia Felea. Ion Tecuceanu 
etc. „Mindria noastră — ne spu
nea antrenorul Ion Donose. care 
conduce de 20 de ani pregăti
rile luptătorilor gălăteni — este 
tă creștem cit mai multi ju
niori talentati. care id între
gească loturile naționale. Noi 
ne bucurăm de tuccesele lor, 
chiar daci ulterior tint legiti
mați la alte cluburi mari".

I-am vizitat din nou pe lup
tătorii gălăteni. tn sala de an

Primul examen al atleților noștri fruntași In anul olimpic
Debutul spectaculos al sezo

nului atletic internațional de 
sală, cu numeroase recorduri 
mondiale și europene, face să 
crească interesul cu care este 
așteptată ediția din acest an a 
„Cupei de Cristal". Dincolo de 
atracția firească pc care o ofe
ră publicului bucurotean pre
zența la întreceri a unor atleți 
străini de valoare, atenția tu-

REZULTATE TEHNICE
Feminin : Rapid — Olimpia 

București 3—0 (11, 3, 3),
I.E.F.S. — Știința Bacău 3—0 
(7, 4. 4), Penicilina Iași — 
„U“ Cluj-Napoca 3—o (5, 11, 
11), Dinamo București — Uni
versitatea Craiova 3—o (2, 6, 
6), Farul — C.S.M. Sibiu 3—0 
(8. 12, 12), Universitatea Ti
mișoara — C.S.U. Galați 0—3 
(-12. -6. -12).

Masculin : Viitorul Bacău
— C.S.M. Delta Tulcea 3—1
(16, -10, 10, 0), Steaua — Uni
versitatea Craiova 3—0 (4,
5. 1), Dinamo — Politehnica
Timișoara 3—1 (-12, 9, 2, 4),
Explorări B. Mare — I.E.F.S. 
3—0 (13. 6, 6), „U“ Cluj-Napoca
— C.S.U. Galați 3—1 (7. -10. 9. 
2). Rapid — Tractorul Brașov 
3—1 (7, -9, 8. 8).

PROGRAMUL DE AZI
Masculin : Universitatea — 

Politehnica. Viitorul — Dina
mo, I.E.F.S. — Rapid, Tracto
rul — C.S.U., „U“ — Steaua. 
Delta — Explorări.

Feminin : C.S.U. — Olimpia, 
Știința — C.S.M., Penicilina — 
Univ. Craiova. „U“ — Farul. 
Rapid — I.E.F.S., Dinamo — 
Univ. Timișoara.

matiilor nepuse încă la punct 
cu pregătirea. Așa de pildă, du
pă replici inițiale bune, C.S.M. 
Delta Tulcea. Universitatea 
Craiova, C.S.U. Galați, Poli
tehnica Timișoara și I.E.F.S. au 
fost net dominate, cedînd fi- 
nalurile de meci la diferențe 
clare.

Ioan LESPUC

trenament am găsit aceeași ani
mație. Din nou zeci de copii 
învățau turul de cap și de braț, 
saltul și reburul. Numai că sala 
era alta. Mult mai mare și mai 
frumoasă, dotată cu toată apa
ratura necesară. Aid se pregă
tesc acum numai luptătorii. 
I-am reintîlnit pe multi dintre 
sportivii care se antrenau aid 
cu doi ani in urmă. Citiva din
tre cei in care antrenorii gălă
teni își puneau mari speranța 
lipseau însă. Gheorghe Ciobo
taru. Nicolae Horinceanu si Za
haria Felea sînt membri ai sec
ției de lupte a clubului Dinamo 
București. In 1975 toti trei au 
devenit campioni balcanici. Pri
mul a făcut parte și din echipa 
națională participantă la cam
pionatele mondiale de la Minsk, 
iar N. Horinceanu a reușit o 
victorie asupra campionului o- 
limpic Gh. Berceanu. in cadrul 
Diviziei. Desigur, aoestea sînt 
rezultate cu care antrenorul Ion 
Donose se mindrește. succese 
care-1 stimulează să pregăteas
că si alti viitori performeri. De 
altfel, din echipa cu care a par

turor se va îndrepta tn primul 
rind asupra evoluției sportivi
lor noștri fruntași. Pentru ma
rea lor majoritate, concursul de 
simbătă și duminică reprezintă 
startul in sezonul competițional 
al anului olimpic. Unii dintre 
ei au prevăzută în planurile de 
pregătire și participarea la 
campionatele europene pe te
ren acoperit, de care ne mai 
despart doar 3 săptămini. 
(Munchen, 21—22 februarie). A- 
șadar, „Cupa de Cristal" le o- 
feră — și ne oferă — prilejul 
verificării pregătirii efectuate 
in lunile de iarnă, ocazia rea
lizării unor performante care 
să contureze în linii mari Iotul 
pentru campionatele continen
tului.

Din acest punct de vedere, 
așteptăm cu nerăbdare desfă
șurarea unor probe în care pri
mele noastre valori vor concu
ra în compania unor perfor
meri de prima mină ai atletis
mului european. Astfel — așa 
cum afirmam și în numărul de 
marți al ziarului — săritura in 
înălțime feminină se anunță și 
de această dată unul din punc
tele tari ale „Cupei", Virginia 
loan și Cornelia Popa urmînd 
a se întrece cu vicecampioana 
europeană de la Roma, ita
lianca Sara Simeoni (1,89 m în 
1975), cu campioana R. F. Ger
mania. Karin Geese (1.86 m) și 
Erika Rudolf (Ungaria), reali
zatoare a aceluiași rezultat in 
sezxjnul prcolimpic.

La triplusalt, lui Carol Corbu 
îi vor fi opuși : cel mai bun 
performer polonez al anului 
trecut — Andrzej Sonntag (23 
de ani. 16 96 m), cehoslovacul 
Jiri Vvcîchlo — săritor de Deș
te 16,50 m, maghiarul Zoltan 
Cziffra și grecul Thomas Tho
ma (1G.24 m la Jocurile Bal
canice de anul trecut, la Bucu
rești).

La lungime fete, Maroula 
Lambni (Grecia, 6.60 m in 
1974), maghiara Milassin (6,42 
m in 1975) și Karin Haenel, 
cea mai bună junioară a R. F. 
Germania în sezonul trecut 
(6,40 m) o vor stimula, desigur, 
pe Alina Gheorghiu in obține
rea unei sărituri cit mai lungi.

VI. M.

ticipat la prima Divizie 5—8 
sportivi slnt juniori, citiva din
tre ei cu frumoase perspective; 
Ion Ciucă. Constantin Busuioc, 
Gheorghe Răileanu. Aurel Chi- 
rifă. Judecind după obiectivita
tea cu care acest tehnician a- 
precia șansele elevilor săi acum 
doi ani. avem toate motivele 
să credem că nu peste multă 
vreme vom insera și alte suc
cese ale tinerilor initiati In tai
nele luptelor de antrenorul L 
Donose.

Dar echipa Dunărea Galati, 
clasată pe locul secund într-una 
dintre seriile primei Divizii. își 
recrutează elemente talentate și 
de la Șes sp. nr. 2 din locali
tate. al cărei antrenor este Du
mitru Tome seu. tn grupa aces
tuia sînt instruiti 40 de copii și 
juniori, dintre care cei mai do
tați s-au dovedit a fi N. Vla- 
dimirescu. E. Bălăifă. D. Manta, 
D, Bucd, I. Tarachiu și un vi-

Mihui TRANCĂ

(Continuate In pag. 2-3)



Marginalii la „triunghiularul" de scrimă-tineret de la București PRIMII CAMPIONI
PATINATORILORLA POLIATLONUL

Avînd caracterul unui prim 
test în vederea Campionatelor 
mondiale de tineret de la Poz
nan. concursul triunghiular 
Bulgaria — R. D. Germană — 
România, desfășurat la finele 
săptămânii trecute la București, 
a răspuns într-o bună măsură 
scopului propus. S-au confir
mat. pe de o parte, calitățile și 

- valoarea a cel puțin trei spor
tivi care, fără contracandidați 
pe plan intern ne vor repre
zenta la principala competiție 
internațională a anului rezer
vată speranțelor : Marcela Mol
dovan — floretă. Ion Panteb- 
monescu — sabie și Erwin 
Kerekes — spadă. S-a dovedit, 
în același timp, că în rîndul 
multor scrimeri tineri există o 
mentalitate sănătoasă, care pro
movează efortul stăruitor în 
pregătire, realizat îndeosebi în 
secțiile din cluburi și asociații, 
ceea ce ne oferă justificate spe
ranțe intr-o comportare ' 
și in viitor.

în rest mai rămin unele 
ne de întrebare. De aceea 
lutia celorlalți scrimeri suscep
tibili de selecționare trebuie 
urmărită și analizată atit in 
concursurile cuprinse în calen
darul competitional intern cit, 
mai ales. în Trofeul Prietenia, 
ultimul și cel mai important

bună

sem- 
evo-

SCURTE ȘTIRI

se
II

• Sîmbătă și duminică, 
va disputa în sala Floreasca 
prima etapă din cadrul diviziei 
A la floretă masculin și femi
nin. în concursul floretistelor 
vor lua parte formațiile : Stea
ua, Dinamo, C.S. Satu Mare, 
Progresul. C.S.U. Tg. Mureș și 
Șc. sp. S. Mare, în timp ce în 
competiția masculină vor evo
lua echipele : Steaua, I.E.F.S., 
Poli Iași, C.S. Satu Mare, Poli 
Timișoara și C.S.U. Tg. Mureș.

• Floretiștii și sabrerii din 
Ioturile reprezentative au evo
luat la sfîrșitul săptămînii tre
cute în concursuri internaționa
le. La trofeul „Martini", de 1; 
Paris, desfășurat cu eliminare 
directă, dar fără recalificări, 
Dinu a fost eliminat în turul I. 
Ștefan — turul II. Kuki și Pe- 
truș în turul III din serii. în 
timp ce Tiu. calificat în elimi
nări. a trecut de Godel (Pol.) 
și Isakov (U.R.S.S.) pierzînd la 
cîștigâtorul trofeului. Talvard 
(Franța) cu 8—10, terminind
competiția pe locul V. Sabrerii 
au fost prezenți la concursul de 
la Moscova. în proba individua
lă Irimiciuc și Pop au ajuns în 

. eliminări 
gîndu-se 
Pop s-a 
cui 12.

în proba 
României 
9, trofeul 
U.R.S.S.

directe, primul retră- 
din cauza accidentării, 
clasat în final, pe lo-

echipe. formația 
clasat pe locul 

echipei

pe 
s-a 

revenind

progra- 
martie, 
marelui 
Oricum.

test pentru „mondiale", 
mat la mijlocul lunii 
cu o lună înaintea 
examen de la Poznan. 
nădăjduim că foarte multi din
tre reprezentanții tării noastre 
Ia acest „triunghiular" (si in 
special Fl. Nicolae, E. Mătu- 
șan, Marta Griga — floretă. M. 
Popa, FI. Săvulescu, T. Bălă- 
nescu și V. Pora — spadă. A. 
Stan și FI. Păunescu — sabie) 
să aibă satisfacția de a face 
parte din loturile României 
pentru C. M. din Polonia. Se 
înțelege că totul depinde de 
ei. de modul cum vor ști să 
valorifice mai atent perioada 
de pregătire care ne desparte 
de acest eveniment sportiv im
portant. Solicităm tinerilor noș
tri scrimeri. în mod deosebit, 
un plus de combativitate, o 
cristalizare a spiritului lor o
fensiv și mai multă dîrzenie pe 
planșă. Cerința apare firească, 
dacă ne raportăm la virsta con
curentelor, dar ea constituie si 
o necesitate imperioasă, reco
mandată de cerințele actuale 
ale scrimei moderne.

Centrul de greutate al pre
gătirilor pentru „mondiale" ră- 
mînînd unitatea de bază, clu
burile sau asociațiile din care 
tinerii susceptibili de selecțio
nare fac parte, așteptăm ca 
antrenorii respectivi să se ocu
pe cu toată grija și răspunde
rea, în continuare, de instrui
rea acestora, conlucrînd și în 
acest fel cu forul de resort, cu 
antrenorii coordonatori ai repre
zentativelor de tineret. Să dră- 
muim bine timpul, aducînd co
rectivul necesar, alcătuind un 
lot capabil ca la Poznan scri- 
merii noștri să continue șirul 
traditional al victoriilor româ
nești la C.M. de tineret, prin 
aceasta înțelegind medalii și 
locuri pe podium la toate pro
bele.

MIERCUREA CIUC, 29 (prin 
telefon, de la corespondentul 
nostru). Joi a început pe pati
noarul natural din localitate po- 
liatlonul seniorilor, cea mai im
portantă întrecere a campiona
tului republican. Dintre patina
torii care au luat startul, doar 
Victor Sotirescu a reușit să-și 
mențină titlul la proba de fond. 
Confruntările din prima reuniu
ne au fost interesante. primii 
clasați obținind rezultate destul 
de apropiate.

Iată primii clașatî în reuniu
nea inaugurală : 500 m — seni- 

Cardaș (Mure- 
51,5, 2.
3.

oare : 1. Liana 
sul Tg. Mureș) 
Daradici 51.7.

Laura 
Eva Szigeti

51,9 (ambele de la S.C. M. 
Ciuc) : seniori : 1. Gh. Pîrv (A
gronomia Cluj-Napoea) 44,5, 2. 
V. Coroș (I.E.F.S. Buc.) 45,2, 3.
L. Fokt și A. Varga (ambii de
la Dinamo Brașov) 45,7 ; 1 500 m 
— senioare : 1. Agnes Rusz
(S.C. M. Ciuc) 2:55.4, 2. Magda
lena Szolosi (Dinamo Brașov) 
2:55.5. 3. Ma^dolna Buzas (S.C.
M. Ciuc) 2:59,5 ; 5 000 m — se
niori : L V. Sotirescu (Dinamo 
Brașov) 9:07.9. 2. A. Erdely (Di
namo Brasov) 9:11,3, 3. C. Mun- 
teanu (I.E.F.S. Buc.) 9:24,9. Vi
neri. au loc ultimele probe: 
1 000 și 3 000 m senioare. 1 500 
și 10 000 m seniori.

Vaier PAȘCANU

Tiberiu ST AMA

Bl

ACTIVITATEA LA HALTERE
Juniorii se întrec la Cluj-Napoea ® „Cupa Dunârii" 

în martie, la Galați
Sfîrșitul acestei săptămînl mar

chează începutul importantelor 
competiții oficiale din calen
darul competițional intern, . la 
haltere. Vineri, sîmbătă și du
minică va avea loc la Cluj-Na- 
poca primul tur al campionatului 
republican pe echipe la juniori. 
Vor participa 12 formații (juniori 
mari și mici), dintre care, cele 
mal valoroase, deci cu șanse de a 
se clasa pe primele locuri sînt 
C.S.M. Cluj-Napoea (deținătoarea 
titlului). Clujeana și Steaua. Prin
tre elementele cele mai valoroase 
care se află prezente în aceste 
zile în orașul de pe Someș, sînt 
Eugen Chiru (Olimpia Buc.) la cat. 
cocoș, 
pană.
Eugen 
ambii 
skâllo 
ani, la cat.

României. Printre 
vor număra nume

___ ,____  oi, mpici, mo ndiali și 
europeni, recordmani ai lumii, în 
frunte cu halterofilii bulgari. Este, 
fără îndoială, cea mai importantă 
competiție 
europene, 
13 aprilie,

Iugoslaviei și 
concurenți se 
roși campioni

înaintea campionatelor 
programate între 4 și 
la Berlin.

★
a avut 
analiză

loc în Ca- 
a activității 

ii ani de sec-

g

cat. 
și

ion Buta (Steaua) la ’ 
Ștefan Kiss (Cluieana) 
Chivu (Gloria Bistrița) 

la cat. ușoară, Tiberiu Kis- 
(C.S.M. Cluj-Nanoca) — 16 

\ semimUlocie.
★

1 competiție de 
anului este 

_____  . p entru seniori. 2 
tă întrecere internațională va reu
ni la Galați. între 5 șl 7 martie, 
echipele Buigariei, Cehoslovaciei, 
Austriei. Ungariei, R.F. Germania,

A doua 
ploare a 
Dunării* I

: am- 
..Cupa 
Aceas-

Recent 
pltală o 
desfășurate în ultimi- — 
țiile de haltere ale Școlii sportive 
experimentale Viitorul (antrenor 
N. Amzuică) și Școlii sportive E
nergia (antrenor L. Nicolaescu). 
Datorită unor rezultate slabe și 
a unul număr necorespunzător 
de sportivi cu perspectivă care 
activează în acecte secții, Federa
ția română de haltere le-a acor
dat un calificativ necorespunzător, 
luînd și unele măsuri organizato
rice.

PE MICUL ECRAN

LUPTELE GRECO-ROMANE LA GALATI
(Urmare din pag. 1)

initor greu. P. Ursu (născut 
1962. cîntărește 64 kg).

în concluzie, ca și acum doi 
ani. despre luptele greco-roma- 
ne din Galati se pot spune lu
cruri frumoase. Organele spor
tive locale acordă tot sprijinul 
activității acestei importante 
discipline olimpice.

★
Din păcate, nu aceleași apre

cieri pot fi făcute la adresa 
luptelor libere la Dunărea Ga
lați. Este ’ "
echipă în 
3 în seria 
mai mare . ..
crescuți aici. Ia Galați. Dar. cu 
excepția lui Aurel Neagu (re
marcat si acum doi ani), sint 
putini tineri în care își

adevărat, secția are o 
prima Divizie (locul 
I). alcătuită în cea 

parte din juniori

pot

CÎND MATEMATICIENII FAC SPORT...
(Urmare din pag. 1)

cu atîtea scoli, unde educația 
fizică încă mai trăiește la ru
brica „materii adiacente'*...

Ora de baschet era puncta
tă de scheme interesante, dar 
foarte complicate : munca in
tensă ; si erau prea serioase fe
tele din anul acela. III S (spe
cial) de matematică..

— Chiar de... matematică 1 
Credeam că e vorba despre o 
formație de fete de reală pers
pectivă în sportul de perfor
manță...

— Da. De matematică. O for
mație ce se pregătește pentru 
Cupa tineretului Adică repre
zentativa anului III S

Sesizînd mina mirată a re
porterului care privise timp de 
peste o iumătate de oră zbo
rul doar aparent haotic al min
gilor cărămizii spre coșuri si 
unele adevărate demonstrații de 
virtuozitate, profesorul adău
gase :

— Pentru mine toti elevii sînt 
la fel. . Fie că ar putea să a- 
junaă in lotul national de bas
chet sau de atletism sau de fot
bal — sporturile specifice, tra
diționale. ale liceului — fie că 
nu au nici o sansă în perfor
mantă. E adevărat că pentru 
Mihai. Posa selecționat de cu- 
rind în lot. am construit acasă 
un cos de baschet pe care-l 
mai are si acum. cred.. Dar toti 
elevii fac orele de sport cu cea 
mai mare atenție depunind aici 
sau ne terenurile din curte toa
te eforturile. cu aceeași serio

zitate. de parcă ar învăța pen
tru admitere la facultate.

într-adevăr. pentru Romeo 
Ionescu. toți elevii sînt la fel. 
El are peste 500 de fișe per
sonale, cu 30 de rubrici în 
care, de-a lungul celor 4 ani 
de liceu, își notează totul des
pre fiecare elev.

— Anul 111 S matematică nu 
are niciodată absenți la ora de 
sport. Nu are nici scutiți me
dical. E printre primii în cla
samentul Cupei liceului Mihai 
Viteazul. care începe in octom
brie si se termină in ultima ioi 
a anului școlar. Cupa „L.M.V.“ 
se încheie cu clasamente, cu 
medalii bătute în atelierele șco
lii. cu tricouri de campioni. A
nul 1I1 S are...

Liceul Mihai Viteazul are 
multe lucruri interesante pen
tru un reporter de sport. 1 900 
din 2 000 de elevi participă la 
campionatul intern : 25 la sută, 
adică unul din patru elevi 
practică organizat sportul de 
performantă la școli sportive și 
la cluburi: oferă I.E.F.S.. anual. 
3—4 noi studenți... Dar și : co
rul liceului a fost la Viena și 
Paris : 3 reprezentanți în finala 
internațională a Olimpiadei de 
matematică : 65 la sută dintre 
absolvenți trec anual exame
nele de admitere la facultăți. 
Adică erau aceiași elevi ca
re caligrafiau fără reproș 
un „dă și du-te“ în fața 
panoului de baschet sau jucau, 
în cel mai friguros noiembrie 
din ultimii 80 de ani, fotbal, 
in curtea școlii.

pune speranțe antrenorii Ion 
Popescu și Mihalache Arfire. 
Iar lotul national de lupte li
bere are mare nevoie de ele
mente talentate. Nu este în- 
tîmplător faptul că la nivelul 
echipei . noastre reprezentative 
sînt încă multe categorii defici
tare. iar antrenorul federal ne 
mărțurisea cu îngrijorare că. 
crieil s-ar strădui, nu are de 
unde să selecționeze aiti spor
tivi mai valoroși. Este firesc să 
fie așa. dacă un oraș cu fru- 
m^^^să tradiție în acest sport, 
în care există o activitate Sus
ținută. nu reușește să dea lotu
rilor naționale nici un element 
valoros in decurs de doi ani.

Totuși, se pare că sînt șanse 
ea intr-un viitor apropiat lu
crurile să se schimbe. Multiplul 
nostru campion Petre Poale- 
lungi este acum antrenor la 
Șc. . sp. nr. 2 și pregătește o 
grupă de aproape 60 de copii. 
Dintre aceștia. Ion Ivanov este 
campionul de juniori la cat. 82 
kg. iar Nicolae Cazacu (52 kg) 
și Vasilică Nichita (56 kg) au 
ocupat locul II la categoriile
lor. De asemenea, tînărul an
trenor îs; pune speranțe în ti
nerii Tache Drăquș. 
Broască. Dumitru Lupu . 
despre care ne-a asigurat 
vom mai scrie... Așteptăm 
plăcere revirimentul luptelor 
beie din Galați Dorim ca 
v itoarea noastră vizită să

lonifă 
etc., 

că 
cu 
li
la 

pu
tem consemna succesele tineri
lor de la stilul libere, așa cum 
o facem acum cu colegii lor de 
la areco romane.

BASCHET restante din di- 
,cl V1ZIA A. La Ora

dea s-au disputat meciurile femi
nine Crișul — Progresul Bucu
rești. Miercuri, victoria a revenit 
echipei gazdă care, puternic sus
ținută de public, a luptat cu mai 
multă energie în repriza secundă. 
Scor final: 71—62 (26—27). In al 
doilea joc. Crișul — Progresul 
76—62 (44—32). (V. SERE-c-Oeep.). 
• In cadrul campionatu
lui MASCULIN. Farul (lipsită de 
trei titulari suspendați : Marti- 
nescu. Pasca si Gh. Dumitru) a 
cedat la Constanta în fata forma
ției Dinamo : 54—88 724—48) în
prima zi. în cea de a doua : 

63—38 (32—42). (G. TAMAS-CO-
resp.).
MCTfi CEA DE a treia l'ICI U DITIE a „cupei 
FEBRUARIE* la motociclism
în organizarea Clubului sportiv 
municipal București — se va des
fășura duminică. 15 februarie.
Concursul programează o cursă 
de regularitate si rezistentă pe 
distanta București (plecarea din 
fata Atelierelor C.F.R. ..Grivita 
Roșee*) — Giurgiu (sosirea în fa

E-
16

SIMBĂTĂ 31 IANUARIE, de la 
ora 14,45: selecțiuni înregistrate 
din meciul de hochei pe gheața 
U.R.S.S. — Cehodavacia; ora 15,05: 
retrospectiva „Box 1975“ (partea 
a doua), cu secvențe din cele mai 
interesante meciuri ale anului 
printre care Cassius Clay — Joe 
Frazier (pentru titlul mondial la 
categoria grea), Carlos Munzon — 
Gratien Tonna (pentru titlul mon
dial ia categoria mijlocie), Calis- 
trat Cuțov — Paul Dobrescu (fi
nala campionatului național la ca
tegoria ușoarâ) și un ,,Medalion 
Simion Cuțov” realizat de studioul 
de film TVR.

DUMINICĂ 1 FEBRUARIE, de la 
ora 15, handbal mascuHn: Steaua 
— Dinamo (finala campionatului 
național) — rezumat înregistrat de 
la Palatul Sporturi lor și Culturii; 
ora 15.30: avancronicâ în imagini 
la „Oiimpiada aibâ 1976*.

3

grădinile 
prietari. 
ca să 
niști", a

AMINTIRI DIN C

tregi dri 
du-ne .. 
fericiți 
mingi
du-ne c 
pentru a 
campion 
Nifon"...
trecea pri 
vis, că s 
viciul ac 
tru al c 
Kunz, 
cum și

zia-

...Că nu e om să nu fi 
scris o poezie, dar nici om 
să nu fi ținut o paletă, la 
viața lui. Cred că putem 
merge mai departe decit 
cintecul și accepta liniștiți 
ideea că am jucat de-a lun
gul existentei noastre mai 
multe seturi de ping-pong 
decit versuri scrise. Lingă 
fotbal și înot, ping-pong-ul 
e. ori^nd și la oricine, demn 
să stea printre marile spor
turi ale copilăriei. Mari per
formeri la gimnastică n-am 
cunoscut nici în cartierul 
meu. nici prin școlile mele. 
Dacă ne-ar fi spus cineva 
că la 13 ani poți 
deveni eroul
relor tării și ale 
lumii pentru felul 
cum te miști și 
sari pe bîrnă. cal 
și paralele — 
ne-am fi uitat la 
acela ca la un co
pil prost.

Noi eram copii 
deștepti și bateam
pretura" mingea mare și în 
fiecare curte, mingea mică. 
Aceștia erau cei doi poli ai 
existentei noastre sportive ; 
împăcăm foarte bine aceste 
două discipline, boxul fiind, 
din cînd ' ' ’
logică a 
nereușit, 
dat. a 
interpretat, a unui 
dut la mare luptă 
care se exprimau 
prin pumni. După 
upercuturi, luam 
paletele. Boxul era un sport 
ajutător. pus ‘ 
ping-pong-ului. 
un amatorlîc.
ce-i drept, dar fără vani
tățile și pretențiile tenisu
lui de masă (N-aveam tenis- 
meni, că n-aveam 
cum...). Disociind 
parte, pot spune 
pong-ul. practicat 
și pe mese lungi 
tărie, era chiar 
ordinea 
nostru 
Fiindcă 
pioni și 
mai mari cerînd 
ment. și crampoane. și te
ren. și antrenor, și încă vreo 
10 oameni pentru a fi cine
va. în fotbal eram ucenici, 
mici și voinici.

Dar în ping-pong eram 
profesioniști, aveam echipe 
formate, serioase, cu cam
pionate întinse prin curți 
din Cuza-Vodă pînă pe Ale
ea Corneliei, spre Parcul Li- 

aveam palete su- 
și cîteva

în cînd. consecința 
cite unui dribling 
a unui gol neacor- 
unui „netz" greșit 

set pier- 
și nervi 
imediat 

două-trei 
din nou

în slujba 
înotul era 

vara, plăcut

stabilită 
propriu, 
fotbalul 
glorii la

de ce și 
mai de- 
că ping* 
la nevoie 
de bucă- 

superior. în 
de amorul 
fotbalului, 

crea cam- 
vîrste mult 

I și echipa-

bertății. 
perspecializate . 
mingi, cu care nu puteai 
sparge geamurile oamenilor 
mari și nici nu cădeau în

televizor, 
cele m 
ciuri. Fi 
nu progr 
masă m 
Dupâ^ cu 
această e 
triumf a 
și mai 
româncas 
ția“ noas 
mic... Mă 
tul că 
noastre 
pong a 
forța luc 
sărilor n 
vreme d 
ziua fii 
competent 
vedeam Îs 
în care ji 
rele noast 
câți, cu I 
tie a Mar 
trenorul r 
bă cu jut 
dreptate 
ajutor tel 
mit cit d< 
tator. ave 
de îngîndi 
ist român 
consider 
înaintată, 
tima fraz 
său s-a r 
multor co 
cluburile 
frumoasă 
bare aspr 
junge vrer 
care să i 
minica ? S 
nică-mea < 
din turne 
Parcul Li ’ 
te-ai ales

Un important concurs de tir in sală
99CUPA PRIMĂVERII»

DinamoSala de tir a clubului 
din Capitală găzduiește miine 
și duminică o importantă în
trecere la arme cu aer compri
mat, ediția 1976 a „Cupei pri
măverii". Competiția organiza
tă de federația de specialitate 
are un caracter republican, la 
ea participînd fruntașii tirului 
nostru din toate secțiile de per
formanță din țară, inclusiv 
componenții loturilor naționale 
(mai puțin „olimpicii", care se 
pregătesc la alte probe). La a
ceastă importantă confruntare 
iau parte trăgători — seniori, 
senioare, juniori și junioare — 
creditați cu rezultate cel puțin 
echivalente normelor de parti-

— se 
sos. 

pen- 
clasa 
peste

DIN TOATE
kl J'l;W LE
ța Depoului C.F.R. Giurgiu), în
scrieri — legitimați si nelegitimati 
din Capitală sau orovincie 
fac la sediul clubului din 
Olteniței 13—15 (tel. 31.55.38.) 
tru categoriile de concurs: 
70 cmc. pînă la 175 cmc și 
175 cmc.
ORIENTARE "/"'Xarie
a.c. vor avea loc la Sibiu con
cursurile de orientare sportivă 
„Cupa F.R.T.A.* etapa de iarnă 
și etapa de sală. Concursul de 
orientare pe schiuri „Cupa Bra- 
șovia — ...................... " '
gramat 
rie nu
SCHI

DE

• Criteriul de iarnă* pro- 
pentru data de 1 februa- 
va mai avea loc.

LA MOGOȘA, ÎN MA
RAMUREȘ. pîrtiile au 

fost modernizate sporindu-li-se 
capacitatea si securitatea. Pînă 
acum s-au desfășurat numeroase

„cup

DIIM1NA
pușcă, 364 p — se

p — senioare. 354 p 
și 345 p — junioare, 
364 — 354 — 350 și

cipare 
niori, 358 
— juniori 
la pistol. 
340 p). Se vor întocmi clasa
mente individuale și pe echipe 
la ambele probe (pușcă și pis- 
toi) la toate categoriile de con
curenți și un clasament general 
pe secții.

„Cupa primăverii" va prilejui 
sperăm ca și precedentele în
treceri de sală din acest sezon, 
obținerea unor rezultate bune 
și evidențierea celor care vizea
ză un loc in echipele care ne 
vor reprezenta la apropiatele 
campionate europene, la arme 
cu aer comprimat, de la Paris.

concursuri. printre care campio
natele ludețene la probe alpine 
și de fond (seniori, juniori, co
pii) si disputele pentru ..Cupa ti
neretului". Cele mai frumoase re
zultate (ca mobilizare la com
petiții si locuri fruntașe cucerite) 
au fost realizate de C.S.M. Baia 
Mare. Centrul de schi Baia SPrie. 
Otelul Baia Mare. Școala gene
rală Baia Sorie. Școala generală 
nr. 1 Baia Mare etc. (V. SASA- 
RANU-coresp.).

tNTlI.NIRE AMICA
LA ROMANIA — 

La București (femi- 
Budapesta (masculin)

TENIS
UNGARIA.

•nin) si la __  ... . .
se vor dlSDUta meciuri între echi
pele de iuniori si tineret ale 
României si Ungariei. Confruntă
rile vor avea loc sîmbătă si ' 
minică. In Capitală ele vor 
găzduite de sala „23 August*. 
două loturi române — fete : 
nela Orăsanu. Gabriela Dinu, 
melia Chiriac, 
Maria Romianov 
și Simona Nunweiller : 
lin : FI. _ "

S. 1

du- 
fi 

Cele 
Lu
Ca- 

Lucia Romanov, 
Elena Popescu 

mascu- 
. Segărceanu. D. Bucăta- 

ru. S. Niculescu. A. Dîrzu, Ed. 
Pană, J. Bircu și L. Titei.

OE SCHI
Cea mai 

tie . se 
anunță înt 
lă a junio 
organiz.a, i 
pe Clăbuci 
„Cupa Pre 
prezente 
sport din 
România v 
un grup i 
schioare, n 
ai Liceulu 
schi din 1<

Tot simt 
Mogoșa. sr 
Mogoșa" I 
pai ticipare: 
juniori. Si 
de slalom 
riaș.

Noua pir 
naia a atr. 
de tineret 
spectatori, 
nici mizeaz 
fel de mas 
trecerilor t 
sîmbătă și 
fi dotate c

Prin amabil 
rologic (Servit 
durat-) am 
schiului, groși; 
în principalele

Predeal 
Sinaia 
Brașov 
Postâvaru 
Semenic 
Țcrcu 
Vf. Omul

60
90
12 

168
167
75
79



CONGRESUL 
DEPUTAȚILOR 
CONSILIILOR 

POPULARE

S
n amplul bilanț prilejuit de apropiatul Con
gres ai deputaților consiliilor populare ju
dețene și al președinților consiliilor popu

lare nu pu’ine sînt și referirile la contribuția 
adusa de aceste organe la dezvoltarea edu- 
cat-ei fizice și sportului din țara noastră.

Interesul manifestat de consiliile populare 
față de sporirea bazei materiale, față de 
activitatea sportivă, ca mijloc eficient de în
tărire a sănătății cetățenilor, este subliniat 
cu pregnanță și in corespondențele ce ne 
sosesc zilnic la redacție.

GALAfl : ȘCOLILE
în județul Galați educația fi

zică și sportul a figurat printre 
preocupările importante ale

MUREȘ :

PERSPECTIVE ÎNDRĂZNEȚE
Remarcăm faptul că in anul 

1976 și 2977 in municipiul Tg. 
Mureș se prevăd continuarea 
lucrărilor la noua Sală a spor
turilor, amenajarea unui loc de 
agrement in urma regularizării 
fiului Mures, realizarea unei 
piste de canotaj popular și nu
meroase locuri de joacă in noi
le cartiere. (I. PAUȘ).

BRAȘOV :

NUMEROASE COMPLEXE
în acest cincinal în județul 

Brașov baza materială a spor
tului va crește continuu. Dintre 
viitoarele obiective amintim : 
bazinul acoperit, o pistă de pa
tinaj viteză, complexul sportiv 
al cooperației meșteșugărești, 
amenajarea parcului „Tracto
rul" din Brașov; două trambu
line pentru sărituri în Poiana 
Brașov. De asemenea, notăm că 
la Făgăraș, Codlea, Zărnești, 
Orașuj Victoria. în comunele 
Hoghiz, Dumbrăvița și Hălchiu 
vor fi realizate săli de gimnas
tică. (C. GRUIA).

BUCUREȘTI :
50 DE TERENURI DE JOACĂ ÎN SECTORUL 5

La Școala generală nr. 190 activitățile sportive se desfășoară pe 
noua bază și in sala recent date in folosință.

Foto : V. BAGEAC

Dezvoltarea armonioasă a 
Sectorului 5 al Capitalei este 
un fapt confirmat de numeroa
sele realizări înregistrate în a- 
nul 1975 în toate domeniile de 
activitate. In această zonă din 
sudul Bucureștiului, punerea la 
dispoziția populației a unor o- 
biective social-edilitare s-a în
scris printre preocupările de 
prim ordin ale Consiliului 
popular.

Construcțiile și amenajările 
sportive din întreprinderi și in
stituții, din școli, precum și nu
meroasele locuri de joacă și 
agrement fac, la rîndul lor, o- 
biectul unui interes major. 
Primul vicepreședinte al Consi
liului pentru educație fizică și 
sport al sectorului, tovarășul 
Gheorghe Dumitra, ne spunea : 
„La sfîrșitul anului trecut am 
raportat terminarea a 14 o- 
biective, majoritatea fiind com
plexe sportive polivalente. A- 
cestca au putut fi realizate da
torită sprijinului permanent 
primit din partea comitetelor 
de cetățeni, asociațiilor de lo
catari, instructorilor voluntari 
si deputaților consiliului popu
lar. Mai trebuie să adaug și 
faptul că în cele mai multe în
treprinderi și instituții, în șco
lile din sectorul nostru s-a în
țeles importantul rol al practi
cării cxercițiilor fizice și spor
tului de către toți cetățenii, in
diferent de vîrstă, ceea ce s-a 
reflectat favorabil asupra dez
voltării bazei materiale".

Intr-adevăr, o vizită prin 
sector ne-a convins de preocu
pările constante în direcția rea

ÎN TOATE JUDEȚELE

DEZVOLTAREA SPORTULUI
ÎN ATENUA EDILILOR

5 ă
PE TEME DE EDUCARE

„ILCA ÎMBINA ARMONIOS
ACTIVITATEA DE PERFORMER

CU ACEEA

ÎN PRIM-PLAN
Consiliului populai Două exem
ple sînt edificatoare în acest 
sens: s-a manifestat continuu o 
grijă deosebită pentru reparti
zarea amplasamentelor necesare 
construirii unor baze spor
tive (complexele „Ancora", 
„I.C.M.S.G ", „C.S.G." din Ga
lați, „Voinicelul" Tecuci), în 40 
de comune au fost amenajate 
noi spații destinate sportului 
sau au fost extinse cele vechi 
(Lieștl, Barcea. Slobozia-Co- 
nachi, Pechea etc). In acest an 
Consiliul popular județean și-a 
înscris printre preocupări a- 
coperirea patinoarului artificial, 
construirea unei baze nautice 
la Dunăre, dotarea școlilor 
sportive din Galați și Tecuci, 
bituminarea curților a încă 25 
de școli generale și licee. De 
asemenea, sînt prevăzute, prin 
schițele de sistematizare, la 
Tecuci, Berești și Tg. Bujor, 
zone destinate sportului și a- 
grementului. (T. SIRIOPOL).

MEHEDINȚI = O COMUNA, O BAZA SPORTIVA
Un scurt popas în comuna 

Cujmir din județul Mehedinți. 
Prilej binevenit de a afla de la 
primarul Dumitru Marinescu 
preocupările Consiliului popu
lar în domeniul activității spor
tive : „Este important ca să
tenii noștri să facă mai mult 
sport, să-l „înțeleagă", fiindcă 
asta ii ajută să fie mai sănă

lizării unor noi spații pentru 
sport și agrement. Școala ge
nerală nr. 190 și Liceul mecanic 
nr. 17 beneficiază acum de cite 
un complex sportiv, eleyii a- 
vînd la dispoziție bazin de înot, 
sală complet utilată, terenuri 
de volei, baschet, handbal și 
tenis. La Danubiana, întreprin
derea de tehnică medicală, la 
Bumbăcăria română și la alte 
unități au fost amenajate popi- 
cării acoperite, cu cite două sau 
mai multe piste. Sâ reținem și 
faptul că tot în Sectorul 5 se 
află și Palatul sporturilor și 
culturii — cel mai mare edifi
ciu sportiv al țării — cu zonele 
verzi și de agrement din jur, la 
a căror realizare au contribuit 
și beneficiarii direcți, cetățenii 
Capitalei și, deci, și cei ai sec
torului.

în privința sprijinului acor
dat de Consiliul popular al 
Sectorului 5 (primar tovarășul 
Nicolae Ganea), este elocvent 
și faptul că, dună cum ne spu
nea tovarășul Nicu Prună, șe
ful Secției organizatorice a Co
mitetului de partid. „în răs
punsul Ia chemarea la întrecere 
socialistă adresată de Consiliul 
popular al județului Bacău, 
sectorul nostru are sarcina — 
pe care și-o va îndeplini — de 
a realiza un număr de 50 de 
terenuri de joacă, precum și 
alte obiective menite să con
solideze în și mai mare măsu
ră baza materială a sportului 
și agrementului".

Ion GAVR1LESCU

BISTRIȚA-NASÂUD :

O SALĂ POLIVALENTĂ
Un sprijin efectiv, din par

tea Consiliului popular orășe
nesc se manifestă și la Bistri
ța, unde în curs de amenajare 
se află un pari recrealiv-spor- 
tiv și o sală polivalentă. Să re
marcăm. de asemenea, că dato
rită preocupărilor deosebite ale 
Consiliului popular județean, a 
fost posibilă realizarea a două 
staoioane în comunele Telciu 
și Rodna, a unei baze sportive 
la Prundu Birgăului, trei po- 
picării la Teaca, Lechința și 
Prund. Pe aceeași linie se în
scriu și terenurile din Șieuț, 
Șieul Mare, Lechința, Teaca, 
Nimigea, Sîngeorz Băi precum 
și sălile de gimnastică de la 
josenii Birgăului și Sîngeorz 
Băi. Totodată, se preconizează 
amenajarea a două micro-baze 
sportive la Năsăud și Bistrița- 
Bîrgăului, precum și construcția 
a două săli de gimnastică la 
Beclean și Bistrița. (I. TOMA).

toși, mai puternici și mai har
nici, în munca de zi cu zi. Pen
tru aceasta ne facem un com
plex sportiv cu cabine pistă de 
alergări, popicărie, terenuri de 
tenis și volei, instalație de apă. 
Complexul este in lucru și, evi
dent, ne bazăm pe munca vo
luntară a majorității celor din 
comună, tineri sau virstnici. 
De curind, am analizat muu-
ca sportivă in cadrul Biroului 
comitetului comunal de partid, 
unde am decis și alte măsuri : 
folosirea încăperilor din cămi
nul cultural pentru șah și tenis 
de masă, stringerea materiale
lor provenite din demolări, ma
teriale cu care intenționăm să 
facem și o sală de sport". 
(M. Fr.).
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BRÂU A :

UN AN RODNIC
Realizările din domeniul 

sportului reprezintă pentru lo
cuitorii municipiului Brăila tot 
atîtea motive de reală satisfac
ție. După cum ne spunea tov. 
Anton Lungu, prim-vicepreșe
dinte al Consiliului popular mu
nicipal, „succesele anului trecut 
reprezintă un suport excelent 
pentru ca și în anii viitori să 
muncim cu același elan. In 
preocupării.' noastre se află 
pentru perioada 1976—1978 ter
minarea bazinului de înot, con
tinuarea lucrărilor la noua sală 
a sporturilor, amenajarea a 6 
terenuri de fotbal, încheierea 
lucrărilor Ia bazele sportive ale 
NAVROM și întreprinderii de 
transporturi auto, realizarea în 
cartiere a 14 parcuri pentru co
pii, un loc de agrement, o nouă 
bază nautică". (N. COSTIN).

INIȚIATIVE

Să readucem în memoria citi
torilor cîteva detalii in luna iu* * 
nie, anul trecut, Capitala găzduia 
campionatele europene de tir pen
tru seniori Printre favoriți erau 
trecute multe nume, dar nici spe
cialistul care ar fi urmărit fiecare 
zi de antrenament a concurenți- 
lor nu s-ar fi încumetat să pro
nosticheze câ un tinâr în virstâ de 
17 ani va urca pe treapta cea mai 
înaltă a podiumului. Dar, faptul 
s-a petrecut : elevul arădean Mir
cea llca a devenit campion euro
pean de seniori (armă liberă, ca
libru redus, 60 de focuri culcat), 
obțin nd 599 p din 600 posibile. 
Oricine s-ar fi putut întreba — 
și cu atît mai mult reporterul — 
cum s-a pregătit, cum a îmbinat 
acest tînăr activitatea din poligon 
cu cea din sala de clasă, din la
borator și din bibliotecă ? $i s-ar 
mai fi putut întreba ce gîndește el 
despre performanța obținută și 
cum se simte in rolul de verita
bilă vedetă ? Vedetă in sensul cel 
mai bun al cuvîntului, dacă ne 
gindim că numele sâu era tipă
rit in ziare de specialitate din lu
mea întreagă, iar în orașul natal, 
la Arad, în plin centru, fotografia 
i-a fost expusă De un mare pa
nou.

• In Craiova exis
tă două blocuri pen
tru nefamiliști în care 
locuiesc angajați ai 
Combinatului chimic. 
La fiecare etaj al 
blocurilor amintite a 
fost amenajată cite o 
încăpere rezervată 
desfășurării activități
lor sportive.

• Două grupuri 
mari de elevi din 
Capitală au fost du
minica trecută la ca
bana Peștera și Pre
deal. Frumoasele ex
cursii, combinate cu 
concursuri de schi și 
săniuțe sînt rezultatul 
inițiativei asociațiilor 
sportive de elevi din 
sectoarele 6 și 8.

• In noile cartiere 
ale municipiului Cra
iova — Valea Roșie, 
Brazda lui Novac,

Cu aceste întrebări, cu multe 
altele, izvorite din contactul cu 
anturajul lui Mircea llca, l-am a- 
bordat, mai întîi, pe antrenorul 
campionului, loan Quintus. lată 
părerea acestuia : „Cînd Mircea 
avea 13 ani, am început sâ mâ 
ocup de el. Aceasta era in 1971. 
A progresat foarte repede, atin- 
gind perforniun a cea mai inaltâ 
odatâ cu cucerirea titlului de 
campion european. Dar pentru a 
ajunge aici a muncit extrem de 
mult, incit mâ intreb și acum dacâ 
nu am greșit supun ndu-l la an
trenamente de cite 5-6 ore zil
nic, după ce venea de la școalâ. 
Dar el, precum și familia sa au 
ințeles câ numai prin perseve
rență se poate ajunge pe un pisc 
atît de inalt”. Mircea llca — no
minalizat in lotul olimpic al spor
tivilor români pentru Montreal — 
este elev în anul III la Liceul in
dustrial de chimie din Arad. Pro
fesorul Ion Motoarcâ, directorul

BRAȚARA DE AUR" A ELEVILOR DIN CRAIOVA
Există în municipiul Craiova un magazin de un fel cu totul 

deosebit: se numește „Brățara de aur“ si cuprinde în exclusivi
tate produse realizate de elevi în atelierele scoală. Activitatea en
tuziastă a elevilor craioveni. integrarea lor conștientă în pro
ducție îsi găsește astfel o reală reflectare.

Inițiativa creării unui asemenea magazin, care aparține condu
cerii municipalității (primar, ing. Vasile Bulucea) a găsit un larg 
ecou în rîndul directorilor de școli din orașul Băniei și implicit, 
al elevilor în rîndul cărora s-a creat o puternică emulație. Fiindcă 
ambiția lor de a da produse cît mal multe si de o cît mai bună 
calitate n-a rămas doar un simplu deziderat.

Ceea ce atrage atenția, în mod plăcut, este faptul că printre 
făurarii numeroaselor produse expuse la „Brățara de aur" se află 
elevi cu o frumoasă carte de vizită nu numai la învățătură, ci si 
în sport. De la Liceul „Nicolae Bălcescu". de pildă, care a realizat 
anul trecut beneficii de 80 000 lei din produsele prezentate maga
zinului. se afirmă cunoscutul atlet Nicolae Onescu. Elevii de la 
„Bălcescu" expun curent articole de bobinai si lăcătuserie. co
voare și artizanat. Din rîndul elevilor Scolii generale nr. 24 (cifră 
de beneficii în 1975—40 000 lei) se evidențiază handbalist!! Cornel 
Balaban, Elena Matei si Cornel Doza, toti activînd la Școala spor
tivă Olimpia, precum și titularii echipei de tetratlon a școlii: 
Marius Zăvoianu. Nela Stoica, Emil Croitoru si Sorin Iovănescu. 
O altă scoală generală, nr. 21 (circa 40 000 lei beneficii anul 
trecut), se mîndreste cu elevi sportivi foarte harnici în activita
tea atelierelor scoală, cum sînt Dragos Petrică căpitanul echipei 
de volei si Cristina Popescu, vicecampioană școlară la ștafetă. 
Evident, șirul exemplelor ar putea continua.

Iată. deci, o acțiune dintre cele mai frumoase, cu un bogat con
ținut educativ, căreia municipalitatea din Craiova, in colaborare 
cu ceilalți factori, a înțeles să-i asigure succesul, o finalitate con
vingătoare și pe care am dori să o întîlnim în cît mai multe orașe 

ale țării.

Șs

T. ERADEȚEANU

Calea București, Ca
lea Severinului, 1 
Mai — s-au amenajat 
baze sportive simple 
cu terenuri (bitum.ni- 
zate) de volei, hand
bal și baschet. Baza 
din cartierul Valea 
Roșie are și instala
ție de nocturnă.

• O puternică sec
ție de rachetomode- 
lism se află la A. S. 
Voința Sibiu. O expli
cație : prețioasa ini
țiativă a profesorului 
Augustin Demeter, 
maestru al sportului, 
care a proiectat și 
realizat motoarele 
pentru micile rachete. 
Evident, inițiativa a 
condus și la crearea 
altor secții în Sibiu.

• La Trustul de 
construcții Ciuj-Napo- 
ca sportul este foar

te îndrăgit, aici or- 
ganizîndu-se diferite 
campionate pe aso
ciație. Constructorii 
clujeni au hotărît. nu 
de mult, să-și ame
najeze — prin muncă 
obștească și resurse 
proprii — o bază 
sportivă proprie. Pro
iectul noii baze, care 
va avea 8 terenuri de 
tenis, două de volei, 
unul de baschet, unul 
de fotbal, a și înce
put să prindă viață.

• Mai mulți loca
tari ai străzii 11 Iunie 
din municipiul Gh. 
Ghcorghiu-Dej au 
construit, din beton 
— pe un spațiu re
lativ mic, între blocu
ri _  17 mese de
șah și una de tenis 
de masă.

• în asociația spor
tivă Vinerea — jud. 
Alba, există 
un obicei : la 
sfirșitul fiecă
rei competiții de

DE ELEV“

liceului, ne-a spus : „ Mircea llca 
are atita personalitate și o con- 
duitâ atit de bunâ, incit consti
tuie un exemplu pentru toatâ 
școala. Obține rezultate excepțio
nale la invâțâturâ, fiind premiant 
in clasa sa. Are foarte multâ pu
tere de muncâ, ceea ce-i per
mite sâ imbine, aproape firesc, 
activitatea de mare performer pe 

de exce- 
exemplul 
din mo- 

ai noștri, 
Minișan

do 
facă 
des- 
con- 
me- 

precum

plan sportiv, cu aceea 
lent elev. In mod sigur 
sâu a fost „molipsitor", 
ment ce alți doi elevi 
Dan Calalb și Florin __
componenți, împreuna cu llca, ai 
echipei de juniori, campioanâ a 
țârii pe anul 1975, la arma stan
dard, pot fi considerați, fâră nici 
o exagerare campioni și la 
vâțâturâ".

Desigur, nici un director 
școala nu s-ar încumeta sâ 
declarații atît de elogioase 
pre elevi ai instituției ce o 
duce, dacâ acestea nu ar fi 
ritate. Iar Mircea llca ______
și colegii sâi — le meritâ cu pri
sosință. El ne-a declarat : „Imi 
place tirul, simt câ n-aș putea sâ 
mâ despart de acest sport, dar în
vățătura râmine pe același plan. 
Muncesc destul de mult, citeodatâ 
mâ simt și tare obosit, dar, cu o 
mare dozâ de incăpâținartt, în
chei totul cu bine”.

in-
s

$

I. G.

masa este organizată 
o frumoasă serbare 
cultural-sportivă în 
care cîștigătorii sînt 
premiați Și ultima 
asemenea serbare — 
inițiată luna aceasta 
la sfîrșitul campiona
tului de tenis de ma
să — a constituit o 
bună propagandă pen
tru sport

• Una dintre aso
ciațiile sportive acti
ve în această perioa
dă : Voința — Baia 
Mare. Folosind zăpa
da căzută, aceasta a 
organizat atractive 
concursuri de schi și 
sanie, pe pantele de 
pe Dealul Florilor, 
întreceri la care a 
luat parte un mare 
număr de cooperatori.

Sportul|Pog.a3a|
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O DIVIZIE NAȚIONALA DE JUNIORI
Una dintre cele mai serioase 

obiecții aduse campionatului 
actual de tineret-sperante de 
către criticii săi este aceea că 
el este lipsit de elementul pri
mordial al întrecerii sportive, 
miza, obiectivul 
Intr-adevăr. se 
clasament, dar 
pioană este pur 
trage după sine anume drepturi 
sportive, iar echipele codașe 
nu retrogradează. Avînd în ve
dere că în această competiție 
joacă automat garniturile de 
tineret-sperante ale diviziona
relor A, înseamnă că o echipă 
de tineret, oricît s-ar dovedi de 
slabă și 
evoluția 
parte în 
formație
Divizia A. după cum o forma
ție de tineret-sperante, chiar 
cîștigătoare a competiției res
pective. se va desființa pur si 
simplu dacă „sora sa mai ma
re" va retrograda în „B“. De 
aici, lipsa de interes pentru 
campionatul de tineret-speran
te atit din partea cluburilor, a 
spectatorilor, cît și a jucători
lor care evoluează in aceste 
echipe.

De-a lungul 
multe discuții 
mă. competiția 
nind și voturi

competițional. 
alcătuiește un 

titlul de cam- 
onorific. nu a-

de... dezinteresată în 
ei. rămîne mai de- 
campionat dacă prima 
n-a retrogradat din

anilor, au fost 
pe această te- 
ca atare întru- 

pro si voturi

contra ; ea a rezistat pentru 
că, s-a spus, „oricum, mai bine 
cu ceva decit cu nimic", dar 
nici n-a reușit să se impună 
cu tărie în fotbalul nostru.

în același timp cu constata
rea unor lacune ale acestei 
competiții, specialiștii au re
ținut și o serie de critici adu
se sistemului de disputare a 
campionatului national de juni
ori. marile diferente valorice 
dintre echipe, anonimatul des
fășurării meciurilor etc.

Această stare de lucruri a 
dus. recent, la ideea (expusă, 
de altfel. în recenta ședință a 
Biroului federal) ca în scurt 
timp să ia ființă o Divizie na
țională de juniori, într-o sin
gură serie, care să cuprindă e- 
chipele de juniori (vîrsta 
U.E.F.A. — 18 ani) ale secțiilor 
divizionare A. Pentru ca aceste 
echipe să fie cit mai puternice, 
ele urmează să cuprindă pe cei 
mai buni juniori selecționați de 
pe teritoriul județului din care 
face parte clubul divizionar A. 
Meciurile Diviziei naționale de 
juniori urmează să se desfășoa
re după programul Diviziei A. 
în deschidere, iar echipei care 
va încheia întrecerea pe pri
mul loc i se va atribui titlul 
de campioană națională de ju
niori.

COMPONENTA COMISIILOR SI COLEGIILOR 
AEE f.R.F.CENTRALE

Iată componenta comisiilor si 
colegiilor centrale ale Federa
ției Române de Fotbal, aproba
te în ședința Biroului Federal 
din 14 ianuarie.

COLEGIUL CENTRAL 
AL ANTRENORILOR :

Ștefan Covaci (președinte), 
Nicolae Petrescu și Angelo Ni- 
culescu (vicepreședinți), Octa
vian Popescu (secretar). Cons
tantin Ardeleanu. Mihai Bîrsan, 
Coloman Braun. 
Cernăianu, 
.tin, Cornel Drăgușin, 
Jenei, Ion Motroc, 
Nicolae-Nicușor. Ilie 
Gheorghe Popescu. Lazăr Sfe
ra și Constantin Teașcă (mem
bri).

Constantin
Gheorghe Constan- 

Emerich 
Dumitru 

Oană,

COLEGIUL CENTRAL 
AL ARBITRILOR :

Andrei Rădulescu (președin
te), Kevorc Ghemigean și 
Gheorghe N. Gherghe (vicepre
ședinți), Vasile Băiașu. Ion 
Berdilă, Grigore Bîrsan. Octa
vian Comșa. Vasile Datcu. Mir
cea Grădinara, Vladimir Grosu, 
Nicolae Lăzărescu. Cornel Ni- 
țescu, Gheorghe Osiac. Romul 
Pop, Petru Tătar. Alexandru 
Tenescu, Emil Vlaiculescu 
(membri).

COMISIA CENTRALĂ 
DE COMPETIȚII :

Florea 
te). Ion 
ședințe), 
tar), Ion 
cu (membri).

Tănăsescu (președin- 
Dumitrescu (vicepre- 

Ion Marinescu (secre- 
Doncea și Viorel Pas-

COMISIA CENTRALĂ 
DE DISCIPLINĂ

Eugen Barbu (președinte). 
Paul Mateescu (vicepreședinte). 
Gheorghe Prodea (secretar), 
Vasile Dumitrescu și Ion Un- 
gureanu (membri).

COMISIA CENTRALĂ 
DE COPII ȘI JUNIORI :

Ion Alcxandrescu (președin
te), Gheprghe Dragomir (vice
președinte), Paul Popescu (se
cretar). 
Eugen 
trescu, 
Kluge 
(membri).

COMISIA CENTRALĂ 
DE PROPAGANDA ȘI PRESA:

Radu Urziceanu (președinte), 
Petre Ignat (vicepreședinte). 
Cristian Mantu (secretar). Ion 
Auroaica și Gheorghe Bălașa 
(membri).

COMISIA CENTRALĂ 
A ACTIVITĂȚII 

FOTBALISTICE DE MASĂ :
Pantelimon Găvănescu (pre

ședinte). Dan Matei (vicepre
ședinte). Gheorghe Dumitrescu 
(secretar), Mihai Boțoagă, Va
sile Căbulea, Vasile Mateescu 
și Costi Moarcăș (membri).

COMISIA CENTRALĂ 
MEDICALA ;

Dumitru Tomcscu (președin
te), Ion Drăgan (vicepreședin
te), Mircea Ciortea (secretar). 
Nicolae Andreescu, Florin Bră- 
tilă, Vasile Frînculescu și Mar
cel Georgescu (membri).

COMISIA CENTRALĂ 
DE RELAȚII 

INTERNAȚIONALE :
Mircea Sămăreanu (președin

te). Mircea Gherasim (vicepre
ședinte), Ion Ștefanori (secre
tar), Petre Cormoș. Eftimie Io- 
nescu, Nicolae Nistor și Ion 
Popa (membri).

COMISIA CENTRALĂ 
ECONOMICO-FINANCIARĂ:
Nicolae Popescu (președinte). 

Ion Epure (vicepreședinte), O- 
vidiu Chirață (secretar). Dumi
tru Alexandrescu și Vasile 
Stan (membri).

Constantin Ardeleanu, 
Banciu, Florian Dumi- 
Daniel Lăzărescu. Ion 

și Gheorghe Stoișor

în acest fel. se poate realiza 
concentrarea celor mai talentați 
tineri jucători, intr-un proces 
de pregătire superior, în cadrul 
unei competiții de valoare cres
cută și cu un număr sporit de 
jocuri. Trebuie menționate (în 
comparație cu actuala formulă 
a întrecerii juniorilor) și avan
tajele regularității întrecerii, 
ale disputării în fața unor tri
bune bine populate, pe tere
nuri bune, ale posibilității care 
se oferă tehnicienilor, antreno
rilor, publicului de a urmări 
dezvoltarea fiecărui junior, per
spectivele lui reale.

în această situație. în locul 
unor „deschideri" de obicei a- 
noste. fără miză. cu jucători 
adesea plictisiți și deranjați că 
n-au fost introduși la echipa 
întîi, cum sînt cele actuale, se 
poate oferi publicului o între
cere tinerească, urmărită cu in
teres și avînd marele atu al 
mizei, al unui obiectiv concret; 
titlul de campioană.

Este de la sine înțeles că, în 
sistemul competițional preco
nizat, activitatea juniorilor nu 
se va reduce la această Divizie 
națională. Se mai prevede un 
Campionat republican al juni
orilor și școlarilor (16—17 ani, 
juniori II). Un Criteriu national 
de selecție (pentru copii de 
14—15 ani. din centrele de pre
gătire și unitățile școlare), 
Campionatul școlilor generale. 
Cupa federației, precum și, în 
mod logic, Campionatul jude
țean de juniori, în 40 de serii 
a cite 12—16 echipe, care va 
cuprinde marea masă a tineri
lor jucători de 
mași în afara 
mintite.

Trecerea la 
prezintă o serie de dificultăți 
organizatorice, mai mari sau 
mai mici, decurgînd atit din 
renunțarea la echipele din cam
pionatul de tineret-sperante ac
tual. cît și din necesitatea con
solidării echipelor de juniori 
participante la Divizia naționa
lă. Ele pot fi însă rezolvate 
pînă la toamnă, cînd noua for
mulă ar putea fi aplicată fruc
tuos. în spiritul preocupării fa
tă de creșterea de cadre tinere 
cît mai valoroase pentru fotba
lul nostru de performanță.

JUCĂTORII 
ORĂDENI 

ÎN CĂUTAREA

I 
I

16—18 ani, ră- 
competițiilor a-

noua formulă

CELEI MAI BUNE FORMULE
reprezintă echipa 

să readucă la
F.C. Bihor 

care încearcă 
Oradea fotbalul de înaltă per
formanță ; prin prezența, 
rena locală, a celor mai 
formații de la noi, prin 
nodarea unei fructuoase 
ții de lansare a multor _ 
tori de talent, prin reintra’rea 
în circuitul competițiilor inter
naționale consacrate. Pasul e- 
fectiv s-a realizat prin reintra
rea în Divizia A. Acum, o echi
pă care e înconjurată de o at
mosferă de puternic interes și 
beneficiază de condiții de lucru 
de primul ordin parcurge etapa 
consolidării acestei reușite.

Ce cred conducătorii tehnici 
ai formației orădene despre 
randamentul acesteia din prima 
parte a campionatului ? Ei pla
sează realizările la nivelul 
mediu, subliniind că au totali
zat 17 puncte, față de 18 pro
puse, să au cucerit un loc (7) 
superior celui vizat (locul 10 fi
gura în proiecte), că 
comportării stau, mai 
următoarele elemente : 
pice stare de spirit ;
adeziune la efort a jucătorilor; 
o fructuoasă colaborare condu- 
cere-antrenori-jucători ; instau
rarea unui mai pronunțat spi
rit disciplinar, cu abandonarea 
oricărui compromis față de a- 
bateriie înregistrate. Trecînd la 
cîteva aspecte practice ale reu
șitelor din prima parte a cam
pionatului, antrenorii Robert 
Cosmoc și Gheorghe Staicu so
cotesc că cele mai importante 
ar fi : titularizarea, cu deose
bit efect, a lui E. Naghi ca 
„libero" ; creșterea valorică a 
lui Florescu ; o îmbunătățire, 
de ansamblu, a randamentului 
apărării. Continuînd explorarea 
aspectelor favorabile ale dru
mului străbătut de F.C. Bihor 
în prima jumătate a competi
ției. am încercat, tot prin in
termediul antrenorilor, să sta
bilim cîteva clasamente ale ju
cătorilor evidențiați, după mai 
multe criterii. Iată-le : cei mai 
combativi titulari ai formației : 
1. E. Naghi, 2. Naom, 3. Ro- 
povici ; cei mai constanți : 1. E.

în a- 
bune 
reîn- 

tradi- 
jucă-

meritele 
ales, în 
o pro

ci totală

Printre formațiile din eșalonul secund

PROGRESUL CREDE IN SANSA SA
•I

Șl IN FORȚA SPIRITULUI DE ECHIPĂ
Una din fruntașele seriei a 

Il-a a Diviziei B, Progresul 
București — echipă care a de
ținut multă vreme șefia clasa
mentului și care speră ca la 
sfîrșitul actualei ediții de cam
pionat să promoveze în primul 
eșalon fotbalistic — s-a pregă
tit în prima etapă a acestei 
perioade de iarnă, pînă la 27 
ianuarie, la Slănic Moldova. 
Aici, cuplul de antrenori D. 
Mateianu — D. Baboe a avut 
la dispoziție întreg efectivul de 
jucători pe care contează pen
tru viitorul sezon I Giron și 
Tichigiu .— portari ; Condura- 
che, FI .......... — "
Grama 
tru, V 
triu II 
Nignea, 
și Apostol — înaintași. Acestora

1 ■ JJLzI leit i ca

Mihai, Badea, Cosma,
— fundași ; St. Dumi- 
Petre, Neagu și Dumi-
— mijlocași ; I. Sandu, 
Dragu, Țevi, Turbatu

Florescu, 3. Naom ;Naghi, 2. 
calități tehnice : 1. Florescu, 2. 
Kun, 3. E. Naghi ; orientare 
tactică; 1. Kun, 2. Sătmăreanu 
I, 3. Al. Naghi ; cei mai buni 
șuteri : 1. Florescu, 2. Kun, 3. 
Suciu ; cei mai echilibrați jucă
tori în teren : 1. E. Naghi, 2. 
Kun, 3—4. Sătmăreanu I, Su
ciu ; cei mai buni dribleri ; 1. 
Kun, 2. Fldrescu, 3. Ghergheli; 
„speranțele" lui F. C. Bihor : 1. 
Erdely (atacant), 2. Bisoc 
(mijlocaș), 3. Fărcaș (fundaș), 
toți din lotul de tineret-spe- 
ranțe.

Să trecem, acum, la capitolul 
carențelor. Și ele au fost des
tule. Deficiențele figurează, de 
altfel, ca obiective principale 
de urmărit și eliminat în ac
tuala perioadă pregătitoare și, 
mai departe,, în perioada com- 
petițională. E vorba de ; neuni- 
formitatea pregătirii fizice a lo
tului (încercări de ameliorare- 
pe parcursul turului), neomo- 
genitatca grupului de jucători 
(ținînd cont de numeroasele 
modificări intervenite chiar și 
în timpul competiției), insufi
ciența „momentului atac", care 
prezintă numeroase scăderi și 
o serie de absențe din jocuri 
(aceea a lui Kun. în principal, 
vîrful de atac orădean partici- 
pînd la numai opt întîlniri). de
ficiențele înregistrate în jocul 
fără minge, de cele apărute în 
privința sincronizării acțiunilor 
liniei a Il-a (de mijloc) și a 
III-o. (atac), ca și de prea pu
tinele reușite rezultate din in
terferența, în acțiune, a celor 
două linii.

Cu tabloul reușitelor dar, în 
special, cu acela al nereușitelor 
mereu în față, F.C. Bihor a în
ceput — din prima decadă a 
lui ianuarie — pregătirea nou
lui sezon. Momentul esențial al 
primei perioade l-a reprezentat 
efectuarea antrenamentelor în
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•tragere excepțională FR0N0EXPRES LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ

NUMERELE EXTRASE 
LA TRAGEREA LOTO 
DIN 30 IANUARIE 1976

cîș-

1®

0 NOUĂ FORMULĂ 
TEHNICĂ!

se atribuie cTștîgurî în»

AUTOTURISME. BANI Șl EXCURSII IN
U.R.S.S.RSCehoslovacă, Grecia, Turcia,

FOND GENERAL DE 
TIGURI : 941.949 lei.

EXTRAGEREA I : 18 
75 49 16 29 64 24.

EXTRAGEREA a Il-a ; 
34 50 71 57 10 13 79.

Plata cîstigurilor de la aceas
tă tragere se va face 
în municipiul București 
februarie pînă la 30 
1976 ; în tară de la 12 
rie pînă la 30 martie 1976 ; 
prin mandate poștale începînd 
de la 12 februarie 1976.

63 59

52 72

astfel : 
de la 9 
martie 

februa-

Se cîștîgă și cu 3 numere din 5 
sau 3 numere din 6 extrase. In 
total se extrag 44 de numere câști
gătoare.

TRAGEREA ARE LOC MIINE. la 
București, în sala de festivități a 
Clubului Dinamo din Șoseaua 
Ștefan cel Mare, ora 17,45.

CIȘTIGURILE TRAGERII 
EXCEPȚIONALE LOTO DIN 

20 IANUARIE 1976

FAZA I : Categoria 1 : 1 va
riantă 100% un autoturism Da
cia 1300 sau la alegere Skoda

S.100 și diferența pînă la 70.000 
lei în obiecte existente în ma
gazine : cat. 2 : 4,60 a 25.000 lei 
sau la alegere o excursie de 
două locuri în Grecia sau URSS 
sau R. D. Germană sau Turcia 
și diferența în numerar ; cat. 3: 
22,40 a 6.227 lei ; cat. 4 : 77,80 
a 1.793 lei : cat. 5 : 198,50 a 
400 lei ; cat. 6 : 244.25 a 300 lei ; 
cat. 7 ; 344,10 a 200 lei ; cat. 8 : 
2.707,95 a 100 lei.

FAZA a Il-a : Categoria A : 
1 variantă 25o/n a 25.000 lei sau 
la alegere o excursie de două 
locuri în Grecia și diferența în 
numerar : cat. 'B : 4,70 a 10.000 
lei sau la alegere o excursie de 
două locuri în URSS sau în R.D. 
Germană sau în Turcia și dife
rența în numerar ; cat. C : 13,55 
a 10.000 lei : cat. D : 77,90 a 
3.822 lei : cat. E : 1.127 a 100 te*:

Cîștigătorul
Dacia 1300 este
VIOREL SASU di» București.

autoturismului 
participantul

li s-au mai adăugat Dumitriu 
III (I.C.S.I.M.) și Iatan (Flacă
ra roșie), ambii în curs de 
transfer. Lipsește, în schimb, 
din lot Pioscaru care, în pre
zent, își satisface stagiul mili
tar.

Programul echipei bucurește- 
ne cuprinde, în continuarea 
primei subperioade de pregăti
re (în cadrul căreia s-au efec
tuat la Slănic 21 de antrena
mente, accentul punîndu-se pe 
pregătirea fizică generală și 
tehnică) o a doua etapă, pînă 
la 8 februarie, cu un număr de 
16 antrenamente, la București, 
cu conținut fizic specific și teh- 
nico-tactic și, apoi, etapa pre- 
competițională pînă la 28 fe
bruarie, avînd ca principal o- 
biectiv omogenizarea echipei 
și dobîndirea ■ formei sportive 
competiționale.

într-o discuție purtată cu 
antrenorul Viorel Mateianu, 
acesta aprecia că — în ciuda 
echilibrului de necontestat care 
există în seria a Il-a între 
formațiile cu pretenții la pro
movare în Divizia A — Pro
gresul are totuși prima șansă 
datorită experienței și maturi
tății în ansamblu a lotului, în 
momentul de față bine echili
brat valoric, ca și importante
lor acumulări tehnico-tactice 
realizate pînă acum. Aceeași 
convingere optimistă o împăr
tășesc și jucătorii, care după ce 
au tras învățămintele necesare 
din comportarea formației lor 
în turul campionatului, par să 
se fi trezit la realitate, înțelegînd 
că drumul către Divizia A pre
supune multă seriozitate în 
pregătire și în viața extraspor- 
tivă, modestie și, 
subordonarea

mai ales, 
unor presupuse 

veleități individuale intereselor 
colectivului. Pentru că, așa 
după cum spunea antrenorul 
V. Mateianu, Progresul a fost 
întotdeauna o formație care 
a trăit prin forța spiritului de 
echipă.

Mihai IONESCW

C. Bihor alearaă prinJucătorii lui F.
meții stațiunii Stîna de Vale

Foto : Al. SOS
stațiunea Stîna de Vale. Pe o 
zăpadă care a atins, la un mo
ment dat, grosimi-record. cei 
29 de jucători (la primul lot a 
fost adăugat un pluton de opt 
componenti ai lotului de tine- 
ret-speranțe) au lucrat cu multă 
tragere de inimă. într-o atmos
feră de bun moral, la înmaga-

ne S] 
preșei 
F. C. 
tia e 
unei 
tru e 
unei

ACTUALITĂȚI • ACTUALI
e DINAMO — SLAVIA SOFIA. 

Duminică 8 februarie, in cadrul 
pregătirilor pe care le efectuează 
pentru noul sezon competițional, 
Dinamo București va întîlni echi
pa bulgară Slavia Sofia. Oaspeții 
vor susține primul lor joc în țara 
noastră la 6 februarie, cu un ’ 
versar nedesemnat încă.

mație 
avea 
stadie

ad-

® MECIURI AMICALE IN 
PITALA. Miine dimineață se 
desfășura în Capitală două 
ciuri amicale: Sportul studențesc 
va întîlni Autobuzul, pe terenul 
Politehnica, iar Progresul va ju
ca, pe terenul său din str. Dr. 
Staicovicl. cu Metalul București. 
Ambele partide sînt programate la 
ora 11.
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• RAPID JOACA DIN NOU LA 
RM. vlLCEA. Divizionara A Ra
pid București va evolua din nou 
la Rm. Vilcea, In compania for-


