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Mîine, în baza Decretului Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, își va începe lucrările primul Congres 
al deputatilor consiliilor populare județene și al președin
ților consiliilor populare, expresie grăitoare a democratismului 

societății noastre socialiste, eveniment de mare însemnătate în 
viata economică și social-politică a tării.

După cum se știe, precedînd acest moment important, recent 
s-au desfășurat — într-o intensă atmosferă de lucru, de angajare 
fermă, unanimă pentru îndeplinirea sarcinilor încredințate de 
partidul și statul nostru — conferințele județene ale consiliilor 
populare. Cu acest prilej, a fost puternic și elocvent evidențiat 
rolul deosebit, răspunderile mari și complexe care revin organe
lor locale ale puterii de stat în înfăptuirea politicii partidului, in 
amplul proces de făurire a societății socialiste multilateral dez
voltate.

Consemnind realizările și proiectele în principalele domenii 
de activitate ale organelor locale ale puterii de stat — în dez
voltarea industriei și agriculturii, în activitatea de investiții, sis
tematizarea teritoriului, pregătirea forței de muncă, invățămînt, 
cultură, sănătatea publică etc. — ziarul nostru a insistat, firesc, 
in uliimele săptămini, asupra numeroaselor referiri făcute, în ca
drul dezbaterilor, la contribuția acestor organe în îndeplinirea 
sarcinilor de răspundere încredințate de partid mișcării sportive 
din tara noastră. Conferințele județene ale consiliilor populare au 
constituit, așadar, un moment de analiză, de schimb de experien
ță, de căutare a noi forme și mijloace de îmbunătățire a muncii 
și in activitatea de educație fizică și sport. De altfel, multe și 
însemnate prevederi, obiective precise, concrete, îndeosebi in di
recția asigurării unei continue dezvoltări a bazei materiale, a 
organizării unor activități sportive variate în cartiere și zonele de 
agrement ale localităților, a extinderii centrelor pentru deservirea 
sportivă a populației, au fost incluse în hotărîrile adoptate, așa 
cum s-a întîmplat, de exemplu, la Conferințele consiliilor jude
țene Arad, Mehedinți, Suceava, Vaslui, Ilfov, Caraș-Severin și 
Teleorman.

Congresul care începe mîine include pe ordinea sa de zi o 
problematică vastă și de o mare varietate, vizind sarcinile con
siliilor populare, ale deputatilor, în toate domeniile construcției 
socialiste în profil teritorial, inclusiv direcțiile viitoare de ac
țiune cît mai eficientă pentru continua dezvoltare a sportului în 
toate județele tării, la dimensiunile și la indicii de calitate stabi
liți, pentru toti factorii. cu atribuții în acest domeniu, prin im
portante documente de partid — Hotărîrea Plenarei C.C. al P.C.R. 
din februarie-martie 1973 și Mesajul adresat de tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU participantiior la Conferința pe tară a 
mișcării sportive.

CUM A CONTRIBUIT CAMPIONATUL DE HANDBAL 
LA PREGĂTIREA „OLIMPICILOR"* ?

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\'

Ne ' răspund: I. Kunst-
Ghermănescu, președintele F.R.H., 
N. Nedef, antrenor federal,
și maestrul emerit al sportului 

Radu Voina

A XVIII-a ediție a campiona
tului masculin de handbal — 
ciștigată in extremis de Steaua 
— a avut o semnificație ma
joră. Alături de mobilul firesc 
al desemnării echipelor care au 
urcat pe podium, s-a aflat o- 
biectivul important, am spune 
„nr. 1“. al handbalului româ
nesc. acela de pregătire în con
diții de luptă a membrilor echi
pei olimpice, de selecționare a 
unor noi talente care să îmbo
gățească lotul ce se pregătește 
pentru Jocurile Olimpice de la 
Montreal.

Simbătă seara, la Palatul 
sporturilor, cînd membrii biro
ului F.R.H. decernau premian
telor campionatului medaliile de 
aur (Steaua), argint, (Dinamo) 
și bronz (H. C. Minaur Baia 
Mare), ne-am propus să obți
nem răspuns la întrebarea : 
„CUM A CONTRIBUIT CAM
PIONATUL LA PREGĂTIREA 
LOTULUI OLIMPIC ?“ de la 
cîtiva dintre factorii responsa
bili pentru îndeplinirea obiec
tivului handbalului românesc. 
Transcriem opiniile lor :

IOAN KUNST-GHERMĂ- 
NESCU, președintele F. R. 
Handbal : „Consider că actua
lul campionat și-a adus contri
buția la pregătirea jucătorilor 
susceptibili de a fi selecționați 
în reprezentativa olimpică de 
handbal a României. Sînt mul
țumit de calitatea majorității 
meciurilor. S-a jucat un hand
bal bun, cu execuții tehnice 
uneori remarcabile, cu scheme 
tactice precise — reprezentînd, 
de cele mai multe ori, soluții 
oportune —, cu evidentă dărui
re în joc a celor mai multi din
tre combatanți. Aceste caracte
ristici mă determină să afirm 
că actuala ediție a campiona
tului național a marcat un ni
vel calitativ în creștere. O se
rie de formații (Steaua. Dina
mo, Minaur Baia Mare. Dinamo 

Brașov, Știința Bacău) ne-au 
dovedit că au jucători talentați. 
de perspectivă, ceea ce ne-a 
permis să tragem concluzia că

Ștefan Birtalan, unul dintre oamenii de bază ai reprezenta-
tivei, șutind puternic la poartă.

Divizia este departe de a fi îm- 
bătrînită. Turneul de la Bucu
rești a adus clarificări în defi
nitivarea selecției lotului olim
pic lărgit. Ne vom orienta a- 
supra unor jucători viguroși, 
cu mare putere de luptă, cu

Cîmpulung Muscel este un 
oraș mic care a dat sportului 
mare, de performantă, cîteva 
nume de rezonanță : Ion Sușe- 
lescu, la volei, asul șoselelor. 
Gabriel Moiceanu, atleții Maria 
Diti-Diaconescu, Olimpia Cata
ramă. Valentina Cioltan, Virgil 
Țibulschi, Dorel Cristudor. bo
xerii Aurel Simion, Anghel 
lancu, luptătorii Ion Păun și 
Ion Dulică. Ar fi nedrept să 
nu-i adăugăm și pe fotbaliștii 
născuți pe malul Rîului Tîrgu- 
lui, ajunși în prima scenă a 
soccerului nostru : Libardi, por
tarul Ștefănescu, azi la F.C. 
Constanta, fostul fundaș al 
Universității Craiova, Mihăiles- 
cu. Lista aceasta, la o analiză

j ANUL XXXII — Nr. 8204 j 4 PAGINI — 30 BANI | Marți 3 februarie 1976 |

Mîine, la Bergisel - InnsbruckI- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
I DESCHIDEREA CELEI DE A Xll-a

Pe pirha de la Patscherkofel, de dimineața și pînă la căde
rea nopții, au loc antrenamentele concurenților care vor participa 
joi la proba de cbborire

calități tehnice și tactice supe
rioare. Dar — în același timp 
— vom renunța la o serie de 
handbaliști care nu ne-au dove-

Foto : Vasile BAGEAC

dit că progresează în ritmul 
condițiilor ce li se creează, care 
arată lipsă de tragere de ini-

Hristache NAUM

(Continuare in pag. 2-3)

mai atentă, se va împărți în 
două subdiviziuni : atleții din 
sectoarele de aruncări, împre
ună cu boxerii și... ceilalți. 
„Ceilalți" și-au prins doar ari
pile pe meleagurile natale, zbu- 
rînd mai departe, pentru a-și 
împlini isprăvile sportive sub 
pavăza unor cluburi de elită. 
Ceea ce denotă că în Cîmpu- 
lung-Muscel. pe fondul unei 
disponibilități largi, naturale, 
pentru actul sportiv, s-au înfipt 
doi piloni de neclintit : boxul 
și atletismul (cu ramurile sale 
de aruncări).

Boxul cîmpulungean nu poate 
fi dezlipit de septuagenarul 
Cristian Panaitescu. Acest om 
cu părul ca neaua și cu ochii

Telefoto : AP-AGERPRES
Ca și în urmă cu 12 ani, la 

poalele uriașei trambuline de la 
Bergisel, în vecinătatea Inns- 
bruck-ului, cei mai buni spor
tivi din lume, specialiști în 
disciplinele sportive ale iernii, 
se vor reuni mîine sub faldu
rile steagului olimpic. La ora 
prînzului, va avea loc ceremo
nia de deschidere a celei de a 
Xll-a ediții a Jocurilor Olim
pice de iarnă. Cu acest prilej, 
după ce delegațiile celor 36 de 
țări participante vor fi trecut 
prin fața tribunelor, torța olim
pică va fi adusă la Bergisel și 
va aprinde cele două uriașe 
cupe care vor lumina cerul 
Innsbruck-ului pînă în seara zi-

După ediția a IX-a a „Cupei de cristal**

ATLEȚII FRUNTAȘI NU NE-AU OFERIT 
PREA MULTE SATISFACȚII

Cu o participare mai săracă 
decît eram obișnuiți, și fără 
rezultate răsunătoare, ediția din 
acest an a tradiționalei compe
tiții atletice de sală internațio
nale, „Cupa de cristal", nu s-a 
ridicat decît într-o mică mă
sură la nivelul așteptărilor. Ne 
amintim că, exact în urmă cu 
4 ani, tot în sezonul indoor al 
unui an olimpic, „Cupa" a avut 
ca oaspeți la București valori 
de prima mînă ale atletismului 
mondial, sportivi care în vară 

vioi, iscoditori, stă de două de
cenii lingă coltul ringului, re- 
crutînd mereu băieți vînjoși din 
curtea grupului școlar al I.M.M. 
Noi l-am găsit in sala de box 
a Sport Clubului Muscel, asis
tat de secunzii săi Aurel Si
mion și Gheorghe Vlad. Patrula 
de-a lungul și de-a latul sălii, 
pe la toate „atelierele", corec- 
tind o mișcare, îmbrățișînd un 
sac pentru ca elevul să izbească 
în plin. Ultima performanță : 
cîștigarea Cupei Musoelul *75 și 
două titluri naționale (Petre

Ion CUPEN
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lei de 15 februarie. De ce două 
cupe și nu una, ca pînă acum ? 
O a doua este legată, în mod 
simbolic, de faptul că acest oraș, 
capitala Tirolului, organizează 
pentru a doua oară întrecerile 
„Olimpiadei albe" (1964 și 1976). 
în continuare, conform ritualu
lui obișnuit acestei festivități, 
va fi rostit jurămîntul olimpie 
și va fi înălțat steagul Jetu
rilor. Apoi, președintele Repu
blicii Austria, dr. Rudolf 
Kirchschlăger va declara des
chise Jocurile celei de a Xll-a 
Olimpiade de iarnă.

La actuala ediție a marii 
competiții se vor desfășura în
treceri la 37 de probe în cadrul 
a șase discipline sportive : biat- 
lon, bob, hochei pe gheață, pa
tinaj (artistic și viteză), schi (al
pin, fond și sărituri) și sanie. 
Competițiile vor avea loc în 
Innsbruck și în împrejurimile 
sale (Bergisel, Patscherkofel, 
Igls, Seefeld și Axamer-Lizum).

Așa cum am mai anunțat, 
sportivii români vor lua parte 
la concursurile olimpice de 
biatlon, bob, hochei și schi 
alpin.

HOCHEIȘTII ROMÂNI 
ÎN GRUPA SECUNDĂ 

A TURNEULUI OLIMPIC
INNSBRUCK, 2 (prin telefon). 

Deschiderea neoficială a celei 
de a Xll-a ediții a Jocurilor 
Olimpice de iarnă a avut loc 
luni, pe arena de gheață de la 
Mesehalle, unde la ora 10 a 
avut loc primul din cele șase 
jocuri de calificare pentru tur
neul de hochei. Această partidă

(Continuare in pag. a 4-a) 

aveau să urce chiar pe cea 
mai înaltă treaptă a podiumu
lui de la Miinchen. De această 
dată însă, programat „la con
curență" (de ce oare ?) cu o 
serie de competiții de amploare 
pe plan continental (Moscova, 
Sofia, Cosford, Budapesta) con
cursul internațional de sală al 
României a dus lipsa vedetelor 
și deci și al performanțelor no
tabile. Dar chiar și cei doi 
sportivi străini (Sara Simeoni 
și Andrzej Sonntag) cu cărți de 
vizită mai bogate au dezamăgit 
pe cei prezenți în număr mare 
la cele două reuniuni desfășu
rate în sala „23 August", obți- 
nînd rezultate cu mult sub po
sibilități.

Așa cum subliniam în avan
cronicile concursului, „Cupa de 
cristal" ne interesa în primul 
rînd prin prisma evoluției atle- 
ților noștri fruntași, aflați la 
primul concurs important al se
zonului de sală, al cărui punct 
culminant îl constituie campio
natele europene programate la 
21 și 22 februarie în Olympia- 
halle din Miinchen. Speram, 
deci, ca pentru o mare parte 
dintre ei, întrecerile de sîmbă- 
tă și duminică să reprezinte un 
nimerit prilej de a-și evalua 
actualul potențial, de a realiza 
cîteva performanțe competitive 
pe plan internațional cu care să 
convingă pe selecționeri. Din 
păcate, și din acest punct do 
vedere momentele de satisfac
ție au fost rare.

Spectatorii au regretat evident
Adrian VASILIU 

Vladimir MORARU

(Continuare in pag. a 4-a)



„CUPA TINERE T U L U1“ Campionatul pe echipe
IN PRIM-PLANUL INT

PRIMELE FINALE 
ALE COMPETIȚIEI

La sfîrșitul săptămînii trecu
te, în județul Harghita s-au 
desfășurat primele finale din 
cadrul celei de a treia ediții, 
de iarnă, a competiției de ma-

fort colectiv al harghitenilor, 
din rindul cărora am menționa 
sprijinul Sport Clubului 
Miercurea Ciuc (președinte Ca
rol Krausz).

Finalele din județul Harghi
ta au constituit un exemplu de 
organizare (M. Fr.).

tane, în cadrul unei acțiuni de
numite „Trenul sectorului", cu 
care ocazie cite 1 000—1 500 de 
tineri și-au disputat dreptul 
de a participa la faza munici
pală. Concursul de duminică de 
la Bușteni a reunit la start pe 
primii trei clasați în întrecerile 
la nivelul sectoarelor Capitalei.

Cîștigătorii : schi, slalom (bă
ieți) : R. Fomino (Liceul nr. 
21), fete : Ruth Dragomir (Lie. 
nr. 21) ; fond (băieți) : S. An- 
gelescu (Lie. Spiru Haret) ; 
fete : Cristina Jan (Lie. arhi
tectură) ; sanie, băieți : A. Penu 
(Lie. electrotehnic nr. 2) ; fete: 
Natalia Balcan (Lie. Matei Ba- 
sarab).

PE DEALURILE CETĂȚUII

la haltere-juniori

DUPĂ PRIMA ETAPA,
CLUJANA-ÎN FRUNTE

Imauine de la sosirea concurenților in -proba de sanie. 
Foto : Constantin DIACONU

să cu caracter republican „Cupa 
tineretului". întrecerile finale la 
schi, sanie și patinaj — rezer
vate pionierilor și școlarilor de 
10—14 ani — au constituit o 
reușită a sportului de masă, 
un moment propagandistic 
sportiv deosebit. Fără îndoia
lă, o contribuție importantă la 
buna desfășurare a finalelor 
au avut-o organele locale din 
județul Harghita. Locurile de 
concurs de la Miercurea Ciuc 
și Harghita Băi erau frumos și 
atractiv pavoazate, traseele 
marcate cu fanioane în diverse 
culori, pistele de schi, sanie și 
patinaj au fost excelent pregă
tite, chiar dacă uneori, noap
tea. ninsoarea astupa ceea ce 
se făcuse ziua (pista de săniu
țe s-a refăcut de 3 ori). Un e-

BUCUREȘTENII PE PÎRTIILE 
BUȘTENI

Finala pe județul Iași a „Cu
pei tineretului" la sporturile de 
iarnă s-a disputat duminică pe 
dealurile Cetățuii din apropie
rea lașului. La întrecerile de 
sanie au fost prezenti peste 
200 de elevi (categ. 14—19 ani). 
Competiția a fost organizată de 
Comitetul județean al U.T.C. 
Pe primele locuri s-au clasat 
Ion Amăriuței și Maria Tincu 
(ambii de la Liceul din Tg. 
Frumos).

AL. NOUR-coresp.
DIN

săptămînii trecu- 
montană Bușteni

z

l

ȘTEFANIA GIUREA

CUM A CONTRIBUIT
CAMPIONATUL

DE HANDBAL
(Urmare din pag. 1)

mă, chiar o oarecare indolen
tă. în sfîrșit, o ultimă remar
că : prin solicitările la care au 

. fost supuse echipele si. impli
cit, marea majoritate a jucăto
rilor, campionatul a contribuit 
efectiv la amplificarea puterii 
de luptă a selectionabililor“.

NJCOLAE NEDEF, antrenor 
federal : „Desigur, campionatul 
are - contribuția sa pozitivă în 
pregătirea jucătorilor din lot. 
Sincer să fiu, însă, trebuie să 
spun că față de sarcinile re
prezentativei la Jocurile Olim
pice, fată de concurenta tot 
mai puternică existentă pe plan 
internațional, nivelul de desfă
șurare a campionatului nu s-a 
ridicat la înălțimea exigențelor 
poziției noastre în handbalul 
mondial. El nu a solicitat în 
măsura necesităților pe mem
brii lotului. Aflați în cele 2—3 
echipe din fruntea clasamentu
lui, aceștia nu au întîmpinat re
zistență în întîlnirile cu celelal
te formații, preocupate de tran
șarea rivalității între ele și nu 
de disputa cu primul pluton. 
Solicitarea lor a fost, deci, mi
nimă și nu a corespuns necesi
tăților".

RADU VOINA, „handbalistul 
nr. 1“ al anului 1975, membru 
al lotului reprezentativ : „Aș 
restrînge contribuția campiona
tului doar la faptul că s-a ju
rat numai în sală, in cadrul u- 
nor turnee, așa cum se va face 
și la Jocurile Olimpice de la 
Montreal. în rest, trebuie spus 
că jucătorii de valoare, cei care 
vor compune lotul reprezenta
tiv, n-au fost supuși la efortu
rile pe care le impunea actuala 
perioadă de pregătire. Iată de 
ce cred că în lunile următoare 
este necesar să depunem o 
cantitate dublă, poate chiar tri
plă de muncă în pregătire și 
să ne verificăm stadiul de an
trenament și omogenizare în 
compania unor adversari de 
prim rang".

Așadar, conform opiniilor in
terlocutorilor noștri, campiona
tul a constituit și o etapă de 
pregătire a „olimpicilor". Dacă 

. ea n-a fost la nivelul așteptă
rilor și al celor mai înalte exi
gențe internaționale de vină 
este, poate, și faptul că între
gul campionat — 22 de etape 
— s-a disputat în 55 de zile, 
între primele 13 runde și urmă
toarele 9 existînd o pauză de 
mai bine de trei luni.

La sfîrșitul 
te, stațiunea 
a găzduit finala pe municipiul 
București la schi și sanie, re
zervată categoriei 14—19 ani (e- 
levi). După cum ne-a spus to
varășul Dumitru Dinu, secretar 
al Comitetului 
U.T.C., etapele 
cestei întreceri 
pei tineretului" 
în perioada 25 
ianuarie tot în

LA CLĂBUCET, 
REPREZENTANȚII ILFOVULUI

municipal al 
de masă ale a- 
din cadrul „Cu- 
s-au desfășurat 

decembrie — 25 
stațiunile mon-

întrecerile de schi din cadrul 
finalei pe județul Ilfov a „Cu
pei tineretului" s-au disputat 
duminică pe pîrtia de la Clă- 
bucet. Concursul a fost rezer
vat elevilor de la categoria de 
vîrstă 14—19 ani. O participa
re bună s-a înregistrat din par
tea elevilor de la liceele din 
comunele Hotarele și Brănești. 
D. MORARU-SLIVNA-coresp.

CLUJ-NAPOCA, (prin telefon). 
Vineri, sîmbătă și duminică 
desfășurat în localitate primul tur 
al campionatului republican 
echipe rezervat juniorilor. La în
trecerile din sala „Clujana" (ex
celent organizate) au participat 11 
echipe la categoriile juniori mari 
și mici. După o luptă pasionantă, 
locul întîi a revenit formației Clu
jana (antrenor ștefan lavorek), 
urmată de C.S.M. Cluj-Napoca. Cu 
acest prilej au fost stabilite trei 
recorduri republicane de juniori 
(mari) de către Eugen Chivu (Glo
ria Bistrița) : 110 kg la „smuls"; 
135 kg la „aruncat" și 242,5 kg la 
„total".

Iată cîștigătorit pe categorii la 
juniori mari : cat. muscă — Gelu 
Radu (Dunărea Galați) 162 kg ; 
cat. cocoș — Francisc Antal (Clu
jana) 207.5 kg ; cat. pană — Con
stantin Chiru (Olimpia București) 
215 kg ; cat. ușoară — Eugen Chi
vu (Gloria Bistrița) 242,5 kg ; cat. 
semimijlocie — Tiberiu Kisskallo 
(C.S.M. Cluj-Napoca) 235 kg ; cat. 
mijlocie — Ștefan Serei (Viitorul 
Cluj-Napoca) 250 kg ; cat. semi
grea — Ion Angheluță (Școala 
sportivă Galați) 265 kg ; cat. grea 
și supergrea — Ștefan Csata (Clu
jana) 245 kg. Dintre rezultate se 
cer remarcate cele realizate de E. 
Chivu și T. Kisskallo.

Iată și clasamentul pe echipe : 
1. Clujana 73 p, 2. C.S.M. Cluj- 
Napoca 68 p, 3. Gloria Bistrița 
53 p, 4. Olimpia București 51 p. 
5. Steaua București 43 p, 6. Du
nărea Galați 41 p.

Returul campionatului — cînd va 
fi declarată șl formația campioa
nă — se va desfășura la toamnă.

s-a

pe

Radu MIRCEA — coresp.

Ștefania Giurea, căpitanul 
echipei I.E.F.S. — campioana 
de baschet a României, ne-a 
mărturisit că nu a avut o 
atracție deosebită pentru acest 
joc sportiv, pe care a început 
să-l practice numai datorită 
insistentelor profesoarei de e- 
ducatie fizică Angela Mincu- 
lescu de la liceul „Nlcolae 
Bălcescu" din Craiova. Fină 
atunci. Stefania Giurea prac
tica atletismul, obtinînd un 
promițător (pentru vîrsta res
pectivă) 1,50 m la săritura în 
înălțime. Deși 
primele noțiuni de baschet la 
o vîrstă destul de ; ’
(18 ani, în 1969) pentru acest 
sport care lansează prin mini- 
baschet „vedete" la 8—10 ani, 
pivotul campioanei tării a a- 
tins într-un timp relativ scurt 
marea performantă, devenind 
jucătoare de nădejde a forma
ției I.E.F.S. șl a lotului natio
nal, în cadrul căruia a susți
nut numeroase meciuri inter- 

acestei 
ascensiuni constă aproape în 
exclusivitate în puterea de 
muncă. în conștiinciozitatea si 
dăruirea cu care a abordat 
pregătirea sa sportivă si. poa-
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DUMITRU IORDACH

La un interval de o săptă- 
mînă. un alt atlet pregătit de 
Mlhai Zaharia Iși găsește loc 
in această rubrică. După Ve
ronica Anghel. este rindul să
ritorului în lungime Dumitru 
Iordache. autorul singurului 
record al ediției din acest an 
a ..Cupei de Cristal" : 7,85 m 
(la 7 cm de recordul national

O întîlnire cu antrenorul 
emerit de box Constantin Nour 
(decanul de vîrstă al antrenori
lor noștri — aproape 70 de ani) 
este totdeauna agreabilă, inte
resantă, instructivă. Zilele tre
cute l-am întîlnit la sediul fe
derației. Era însoțit de elevul 
său favorit, cel căruia îi dedi
că aproape tot timpul și întrea
ga sa capacitate de muncă, 
campionul greilor Mircea Si
mon.

Discuția a abordat de la în
ceput pregătirea campionului 
român la toate categoriile în 
vederea participării sale cu 
succes la J.O. de la Montreal : 
„Mircea este foarte ascultător 
și se supune fără șovăială pro
gramului — uneori dur — de 
pregătire pe care, împreună cu 
colegiul de antrenori, i l-am al
cătuit. Firește, în funcție de 
starea și dispoziția sa, planul 
de antrenament suferă unele 
modificări. Eu mă străduiesc să 
alcătuiesc programe de lecție 
cit mai variate și agreabile, 
astfel că nici nu ne dăm seama 
cînd trec cele aproape trei ore 
de pregătire zilnică. Lucrăm 
mult în aer liber și, de aseme
nea, pentru dezvoltarea forței. 
Așa se și explică faptul că în 
ultima vreme, din cei opt ad
versari pe care i-a întîlnit, în 
țară și străinătate, numai iugo
slavul Țvetici (un adevărat a- 
tlet, puternic, care cintărește 
100 kg) i-a rezistat timp de trei 
reprize. Forța loviturilor lui

Mircea a crescut 
De altfel, trebuie 
a ciștlgat și in 
cîntarul oficial al 
europene de 
prezentat cu 83 kg — prea pu
țin pentru categoria grea. A- 
cum, masa musculară i-a cres
cut evident și elevul meu cintă- 
rește 92 kg. Și mai avem de 
lucrat mai puțin de sase luni..."

— Ce părere aveți despre o 
eventuală întîlnire a lui Simon 
cu campionul mondial și olim
pic, cubanezul Teofilo Steven
son ?

— Anul trecut, la turneul in
ternațional al României „Centu
ra de aur", nu am considerat o- 
portun acest meci. De data a- 
ceasta, in luna aprilie, la ace
eași competiție, sint toate șan
sele să aibă loc disputa. Mir
cea s-a maturizat mult de a- 
tunci, s-a întărit, sc apără 
foarte bine și loviturile sale 
au ciștigat mult in forță. 
In fond, ori la București, ori la 
Montreal tot va trebui să se 
decidă cine este mai tare. Cred 
că ar fi mai bine ca prima lor 
intilnire să aibă loc aici, la noi 
acasă, unde suportul moral 
este evident. O victorie ar în
semna un ascendent asupra cu
banezului și ne-ar fi mai ușor 
la Montreal. Pregătim cu miga
lă viitoarele succese. Dar, o di
ficultate pe care o întimpinăm 
este lipsa partenerilor pentru 
lupta la mănuși. De aceea, ne 
căutăm adversari în diferite

considerabil, 
să spun că el 
greutate. La 

campionatelor 
anul trecut s-a

seturnee internaționale care 
desfășoară in Europa.

— Pe cînd o nouă evoluție, 
Mircea ? — ne adresăm, de a- 
ceastă dată, elevului maestrului 
Nour.

— Chiar peste citeva zile voi 
participa la un nou turneu in
ternațional 
ția de box 
buie să-mi 
mai multi 
pa și de pe 
Numai astfel 
ciez in mod 
file și 
marea

sd mă 
bătălie

organizat de federa- 
din Iugoslavia. Tre- 
măsor forțele cu cit 
adversari din Euro- 

alte continente, 
pot să-mi apre- 
corect. posibilită- 
pregătesc pentru 
de la Montreal.

Mihai TRANCA

4 și 8între 
desfășura la 
unui turneu 
box dotat cu trofeul 
La această competiție participă 
pugiliști din 14 țări printre care 
și România. Țara noastră va fi 
reprezentată, printre alții, de 
Mircea Simon (grea), C. Hajnal 
(ușoară). Pavel Nedelcea (semi- 
ușoară) și C. Văran (semigrea).

februarie se vor 
Belgrad reuniunile 

internațional de 
.Victoria".

(Urmare din pag. 1)
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CLASAMENTELE CAMP
DE BASCHE

La încheierea întrecerii feminine și 
dupâ etapa a 14-a la băieți, clasa
mentele campionatelor republicane de 
baschet se prezintă astfel :

FEMININ, GRUPA 1—6

2
8

14
15
15
23

1. I.E.F.S.
2. Rapid
3. Politehnica
4. Olimpia
5. Univ. Timiș.
6. „U- Cj.-Np.

31
31
31
31
31
31

29 
23
17
16
16

8

2567—1967 
2136—1904 
2222—2067 
2037—2077 
2070—2069 
1986—2239

60
54
48
47
47
39

10. Voinl
11. Prog
12. CSU

27W TOATEȘPORȚURILE
RA^CHFT finalele „cupei fe- 

derației“ la mini- 
BASCHET, desfășurate pe zone, s-au 
bucurat de un succes deosebit, lată 
primele clasate : fete, cat. I (la Cluj- 
Napoca) : 1. Șc. sp. Salonta, 2. Șc. 
sp. Cluj-Napoca, 3. Șc. sp. Bistrița ; 
fete, cat. a ll-a (la Gheorghieni) : 1. 
Șc. sp. Gheorghieni, 2. Șc. sp. Salon
ta, 3. Șc. gen. 8 Călărași ; băieți, cat. 
I (la Cluj-Napoca) : 1. Șc. sp. Tîrgo- 
viște, 2. Casa pionierilor Cluj-Napoca, 
3. Șc. sp. Cluj-Napoca ; băieți, cat. a 
ll-a (la Tîrgoviște) : 1. Șc. sp. Boto
șani, 2. Șc. gen. Titu, 3. Șc. sp. Tîrgo
viște « ECHIPA FEMININĂ OLIMPIA a 
făcut o izbutită demonstrație la Școa
la generală nr. 69, în prezența a 
peste 200 de eleve ale școlilor gene
rale 75, 82, 89, 112, 149, 195, 196.
După demonstrație au fost proiectate 
două filme care au înfățișat tehnica 
baschetului modern. Apoi, participan
telor li s-au oferit insigne și pliante 
din partea Comisiei de propagandă a 
federației (președinte I. Niculescu).

HOCHEI s-a desfășurat o dubla 
întîlnire amicală între divizionarele 
Dunărea Galați și S.C. M. Ciuc. In 
ambele partide victoria a revenit 
hocheiștilor localnici, cu 14—0 și, res
pectiv, 12—1.

LUPTE
BRUARIE” la
care au participat 85 de sportivi din

(V. PAȘCANU — coresp.)

LA BRAȘOV A AVUT 
LOC „CUPA 16 FE- 

lupte greco-romane. la

21 de cluburi șî asociații sportive, 
precum și componenții lotului olimpic, 
lată cîștigătorii, în ordinea categorii
lor : Constantin Alexandru (Steaua), 
Nicu Gingă (Dinamo), Mihai Boțilă 
(C.S.M. Pitești), Ion Păun (Dinarno), 
Ștefan Rusu (Steaua), Adrian Popa 
(Dinamo), Ion Enache (Dinamo), 
Zoltan Szilak (Steaua), Roman Co- 
dreanu (Vagonul Arad) (C. GRUIA — 
coresp).

PATINAI FINALA „CUPEIrMIIIVMJ ROMÂNIEI". Cei
mai buni patinatori seniori și juniori 
se vor întrece în cadrul finalei „Cupei 
României” la patinaj viteză. Primul 
start se va da astăzi, pe pista natura
lă din Miercurea Ciuc.

cri4| PE „dealul
ii LOR- din Sf. Gheorghe s-a

disputat un concurs al elevilor licee
lor și școlilor profesionale din județ. 
Au luat parte schiori din Sf. Gheorghe, 
Covasna, Baraolt, Intorsura Buzăului, 
Brețcu. întrecerile au constituit un 
bun prilej de selecție a reprezentati
vei județului pentru viitoarele con
cursuri alpine și de fond ale sezonu
lui. (Gh. BRIOTA — coresp.).

TENIS dtTm.naCEASTA sap‘TAMINA, se reia se
ria întrecerilor pentru Circuitul inter
național de tenis, cu două turnee pro
gramate în Cehoslovacia, la Brno și 
Plsen. Participă, din țara noastră, ju
cătorii D. Hărădău și M. Tăbăraș.

PARTIZANI-

Fieraru si Virgil Tudorache) la 
ultimul campionat de juniori. 
Omul acesta a avut curajul să 
arunce, cîndva, în pămînt pînă 
atunci sterp sămînța boxului. A 
înfiripat o tradiție. Pentru acea
sta a refuzat mereu oferta unor 
cluburi mănoase, a scris cu 
mîna lui afișele popularizatoare, 
a rupt, din calendarul său, filele 
roșii, cu timp liber, căci vreme 
de 15 ani a fost singurul peda
gog peste o sală unde forfoteau 
boxeri de o șchioapă și cam
pioni ai tării.

Pe Emil Drăgan, șeful arun
cătorilor, l-am găsit în sala de 
atletism. Este o sală bizară, pe 
dinafară, maiestuoasă, seamănă 
cu un conac, pe dinăuntru, cu 
arcade, cu boite, pare o cate
drală. Este traversată de plase 
și prelate în oare discurile de 
cauciuc și bilele pentru greu
tate. propulsate cu toată forța, 
se zbat nedumerite. neputin
cioase, ca niște lilieci speriați de 
lumină. Valentina Cioltan este 
la lotul olimpic, scoatem totuși 
carnetul pentru a transcrie cî- 
teva nume. Antrenorul spune : 
„Este noul val, anonim, dar 
dacă fineti să plecați măcar cu 
o promisiune, notati-o pe Cor
nelia lingă. Este fata aceea in 
galben, care aruncă la cos. Are 
15 ani, 1,74 m si 70 de kilogra
me. O am in pregătire din oc
tombrie anul trecut. Pun mina 
in foc că în 1976 va arunca la 
disc 38 de m. După un an de 
pregătire. Cataramă arunca 26. 
iar Menis mi se pare că se

GRUPA 7—12
7. CRIȘUL 31 20 11 2097—1077
8. CSU Galați 31 15 16 1856—1903
9. Sănătatea 31 13 18 1927—2103

51
46
44

învirtea in jurul lui 35. Cred 
că va

Din 
telui 
Duță, 
bune, 
gust", 
fotbal

fi o mare campioană". 
biroul prim-vieepreședin- 

C.O.E.F.S., Alexandru 
privim terenul fără 
al stadionului „23 
unde divizionara C 
„Vulturii", a ieșit la an

trenament.
— Dv. mă întrebați de 

lalți", în afară 
box, ne spune 
lalți" sint cam 
că aria bazelor 
satisfăcătoare. Cîndva ne 
dam că la fiecare locuitor există 
4 mp teren de sport. Cifra nu 
mai este valabilă, căci în 10 
ani. concomitent cu un mare 
avint industrial, populația ora
șului s-a dublat, fără o creștere 
proporțională a perimetrului 
sportiv. Mai mult, terenurile 
Liceului Dinicu Golescu au fost 
dezafectate.

în vizită la „ceilalți". Asocia
ția Voința. Ne întîmpină secre
tarul tehnic. Gheorghe luga. Ne 
arată cu mîndrie carnetul de 
membru, datat 1925, al asocia
ției sportive muncitorești „Vo
lanta". care avea patru secții: 
ciclism, fotbal, tenis de masă și 
box. Astăzi, „Voința" are 10 
(atletism, tenis de masă, po
pice, șah. orientare turistică, 
volei, box. tir, handbal, schi), 
dar n-are decît trei antrenori : 
unul la box și doi la handbal.

Patinoarul este pustiu. în- 
tr-un colt al lui este așezată o 
bancă, iar pe bancă sint așezați 
cîtiva tineri. Situat lîngă fa
brica de gheată are șansa să 
devină un patinoar artificial.
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AMBIȚIA, ANGAJAREA LA EfOUT
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UN MOD DE A ASCUNDE
PROPRIILE SLĂBICIUNI

a fost 
recentă 
Angelo 
nostru

—1763 
—1648 
—1928 
—1947
—2295 
—1785 
—1979 
—2338 
—2307 
—2208 
—2358
—2242

55
51
45
43
42
41
40
39
37
36
32
31

I
I
I

Peste Predeal zăpada a căzut 
din abundență. Mașina care ne 
purta spre hotelul „Trei Brazi" 
urca cu greu. Sus, în împre
jurimile modernului hotel, la 
1138 de metri altitudine, i-am 
găsit într-una din zilele trecute 
pe fotbaliștii de la „U“ Cluj- 
Napoca. Au venit aici să se 
pregătească intens pentru retu
rul pe care toți — antrenori, 
jucători, conducători — îl apre
ciază ca pe un adevărat exa
men de maturitate, de voință.

EXIGENȚELE UNUI CO
LECTIV DE CONDUCERE 
FOARTE TÎNAR. La Predeal, 
lotul Universității a fost con
dus poate de cel mai tînăr co
lectiv din Divizia A : Paul Po
pescu — 44 de ani — antrenor 
principal, prof. Gheorghe Neța
— 42 de ani, 
Călăniciu 
al echipei 
feminin 
Cimpeanu 
listul de 
președinte de azi al clubului. 
Tinerețea acestui colectiv în
treține o bună atmosferă de 
lucru, fiind completată de com
petență (pe care toți jucătorii 
o apreciază, fără rezerve), de 
ambiție și de dorința de a rea
liza lucruri bune pentru echi
pă și pentru fotbalul nostru, în 
general. Exigenta în pregătiri 
manifestată de Paul Popescu, a 
constituit pentru noi chiar o 
surpriză. „Dumitrescu și Cim
peanu II au venit din vacanță
— ne spune tînărul antrenor — 
cu 4—5 kilograme in plus, de 
care, poate, aveau nevoie, dar 
aici le-au dat jos. Același lucru 
și despre Luchescu sau Poraț
chi. Am venit la „Trei Brazi" 
să lucrăm cum trebuie, nu să 
ne îngrășăm". R. Cimpeanu : 
„Se lucrează mai tare ca ori- 
cînd, poate chiar dur. Dar n-au 
apărut semne de nervozitate 
sau eschivări, ca în alti ani. 
Jucătorii sînt conștienti că fără 
un efort deosebit echipa nu 
poate ieși din situația în care 
se află în clasament". Dr. V. 
Cătăniciu : „Tot Iotul este apt 
pentru orice efort. Nu trebuie, 
însă, să uităm nici pregătirea 
psihică, influențată de unele in
succese din tur, de poziția în 
clasament, de lipsa de expe
riență a multora dintre jucă
tori". R. Cimpeanu : „Acum, ni
meni nu mai arc probleme ex- 
trafotbalistice de rezolvat. Cu 
sprijinul organelor locale, al 
noii conduceri de secție, s-au 
rezolvat toate problemele de or
din organizatoric. Condițiile 
materiale ale echipei sînt acum 
bune, după cum se poate obscr-

va și aici, unde Iotul are totul 
Ia dispoziție pentru o pregătire 
optimă". Și jucătorii au înțeles 
acest lucru și au acceptat efor
tul, deși uneori el pare epui
zant. (Anca : „Nu știu dacă mai 
lucrează cineva atît de tare"). 
Paul Popescu este mulțumit de 
felul cum răspund jucătorii săi 
la pregătiri : „Sper să facem o 
treabă bună. Cer însă cu tărie 
disciplină, adeziune, muncă

de stat la I.E.F.S. în zilele vi
zitei noastre, dar este și suspect 
de menise), Coca (revenit în lot 
după o suspendare de 10 etape 
pentru viață nesportivă), Vaczi, 
Batacliu, Luchescu, Vesa (un 
vîrf de atac de 17 ani, de la 
Ind. sîrmei C. Turzii), Pășcă- 
lău (junior ai lui ,,U“) si Barbu.

SECVENȚE DE PREGĂTIRE. 
Iată una din zilele de la „Trei 
Brazi" : 30 de minute de învio-

I
R- I

secund, dr. Viorel
38 de ani, medic 
al lotului național 

baschet, Remus 
37 de ani, fotba- 

ieri, priceputul vice-

Și 
de

In splendidul decor de la „Trei Brazi", elevii lui P. Popescu 
au lucrat cu mult entuziasm. lată-i in timpul unui exercițiu de 
dezvoltarea tortei. Foto : S. BAKCSY

spunea el. La Cluj-Napoca s-a 
ținut și o ședință de analiză 
tăioasă, la obiect. S-au eviden
țiat și aspectele bune, dar s-a 
insistat pe părțile negative. Ni
meni nu trebuie să ocolească 
lipsurile din sezonul de toamnă.

26 DE CANDIDAȚI PENTRU 
11 POSTURI. „U“ a adus la 
Predeal un lot de 26 de jucă
tori, din care vor fi aleși cei 
mai bine 
PORTARI 
Salomir , 
Porațchi, 
însă dezlegarea de la F.C. Șoi
mii Sibiu). Vasiliu, Mușat, 
Mierluț, Ciocan, Bagiu (de la 
Vulturii Textila Lugoj) ; MIJ
LOCAȘI — Bichescu, Anca, 
Dumitrescu, Hurloi (refăcut 
complet după accidentul de a- 
nul trecut), Cozarec (cel de la 
Petrolul, fără dezlegare însă de 
la Metalul Plopeni, unde a ju
cat în toamnă), Furnea, Cim- 
peanu II ; ÎNAINTAȘI — Ui- 
făleanu (își susținea examenul

pregătiți. Iată lotul : 
— Lăzăreanu, Dulia, 

Albu ; FUNDAȘI — 
Crețu (care nu are

LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ
DUMINICA 8 FEBRUARIE 1976 SE ORGANIZEAZĂ O NOUA TRAGERE 

LOTO 2 !
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risme și bani oferite participanți- 
lor. Printre cei mai recenți cîștigă- 
tori de autoturisme la Loto 2 se 
numără și Gheorghe Oproiu din 
București, din clișeul de mai jos.

Tragerile Loto 2 se bucură de 
mare succes în rindul participan- 
ților.

Acest succes s-a concretizat și 
în masa de cîștiguri în autotu-

I REPORT CATEGORIA A î 612.740 
lei.

Autoturismul Dacia 1300“ a fost 
cîștigat de ION BUTARU. din Rm. 
Vîlcea.

variantă
1300“ ; 

cat. 3 : 
39.05 a 
283 lei ;

lei ; Cat. E : 156,85 a 200 lei ; Cat. 
F : 3.342 a 40 lei.

Extragerea I : Cat. 1 : 1 
25% 1 autoturism „Dacia 
cat. 2 : 2,30 a 25.717 lei ; 
5,65 a 10.469 lei ; Cat. 4 : 
1.515 lei ; Cat. 5 : 208,65 a 
Cat. 6 : 4.798,20 a 40 lei.

CIȘTIGURILE TRAGERII 
PRONOEXPRES DIN 

IANUARIE 1976 :

I
I
I

REPORT CATEGORIA 1 
lei.

230.475

I
Extragerea a II-a : Cat. B : 9,75
variante a 11.858 lei ; Cat. C : 37,35 
a 1.548 lei ; Cat. D : 2.346,90 a 60

• Dintr-o greșeală Ce corectură, 
în rubrica LOTO-PRONOSPORT 
de luni 2 februarie, la 
excepțională Pronoexpres 
gerea a VI-a) a apărut 
33 în loc de 23. Repetăm, 
numerele de la extragerea a VI-a : 
24, 16, 29, 25, 23.

tragerea 
(extra- 

numărul 
corect,

Ideea acestor rînduri 
sugerată de o discuție 
cu antrenorul emerit 
Niculescu. Cunoscutul 
tehnician făcea observația,
foarte corectă de altfel, că unii 
antrenori ai echipelor noastre 
divizionare au obiceiul de a 
se lamenta, cu ocazia analize
lor periodice ale formațiilor 
respective, cam astfel : „N-avem 
apărare" ; „n-avem atac" ; 
vem extreme" ; 
Asta pentru 
să poată 
mare de 
ficacitatea 
o poziție 
ment, la 
multi reușesc să convingă cu 
asemenea explicații sau scuze, 
deși în realitate, în marea ma
joritate a cazurilor, lucrurile nu 
stau așa. Adică, nu lipsa de 
extreme specializate, de fundași 
sau chiar a virfurilor de atac 
determină în realitate marile 
insuficiente și neimplinirile din 
comportarea unei echipe. Ci 
faptul că o formație sau alta 
NU JOACA BINE ÎN APĂRA
RE SAU ÎN ATAC, că nu ac
ționează eficace pe extreme. 
Ceea ce este cu totul altceva

Plecînd de la o astfel de ob

„n-a-
„n-avem...“.

ca cei în cauză 
justifica numărul 

goluri primite, ine- 
ofensivă sau chiar 
precară în clasa- 
un moment dat. Și

rare, care a căpătat chiar ca
racter de antrenament pe tera
sa hotelului : 80 min. — cir
cuit de forță, pe patru atelie
re ; 65 sau 70 min. 
de 8 000 sau 7 000 m, 
lizate, după vîrstă, 
tăți etc.

LUCHESCU, UN 
BIL FONDIST. Zi de zi, fotba
liștii clujeni, ca adevărați aler
gători de cursă lungă, s-au a- 
vîntat pe pantele înzăpezite 
pentru a dobîndi o bună pre
gătire fizică generală. Traseele 
le știu cu toții și nu Ie vor 
uita ușor. De Ia „Trei Brazi" 
au alergat pină în Predeal și 
retur ; pină Ia Pirîul Rece și 
retur ; „Trei Brazi" — Sinaia — 
Cota 2000 Sinaia ; „Trei Brazi"
— Predeal — Clăbucet Sosire
— Clăbucet Plecare — Clăbucet 
Sosire, fără oprire, fără răgaz.

Ultimul traseu a fost parcurs 
de trei ori. Timpii propuși de 
antrenori (întîi 90 min., apoi 
80 și a treia oară 70) au fost 
spulberați de Luchescu, care 
vrea să devină titular. El a 
parcurs traseul în 61 de minu
te, iar ultima oară în 60 min. 
și 30 sec. Am urmărit cursa a- 
ceasta din urmă. Efort, nu glu
mă ! în urma lui Luchescu au 
sosit Cozarec, la 3 min., Vasi- 
liu, la 3 min. și 20 sec., Furnea, 
Vesa și Porațchi la 6 min. și 
30 sec.

COBORÎREA
NUL DE 
a coborît 
susținut 
meci din 
altele, cu 
mata (10.II), la Beiuș (12.11), 
cu F.C. Bihor (15.11), la Cărei 
(18.11), turneul de la Zalău 
(20—22.11), jocul de la Cîmpia 
Turzii (25.11) și meciul de Cu
pă, de la Cîmpulung Moldove
nesc. Apoi, returul marilor spe
ranțe !

— crosuri 
individua- 

posibili-

VERITA-

SPRE TERE-
JOC. Duminică, „U“ 
de la Predeal și a 

la Sibiu primul său 
acest an. Vor urma 
Gaz metan (8.II). Der-

Constantin ALEXE

servație, bazată pe adevăr, și 
încercînd a pune — cum se mai 
zice — „punctul pe i“. am vrea 
să facem pe scurt. în conti
nuare. cîteva necesare preci
zări, răspunzînd de fapt și ce
lor care obișnuiesc a începe 
de fiecare dată cu „n-avem“. 
Așa bunăoară, referindu-ne Ia 
jocul în apărare al echipelor 
noastre divizionare, va Trebui 
să recunoaștem că în' marea 
majoritate a cazurilor sarcinile 
defensive sînt suportate de că
tre fundași și cîteodată de mij
locași — cînd în fond ECHI
PEI. în ansamblul ei. îi revine 
obligația de a rezolva momen
tul apărării. Aceasta ar însem
na ca toți jucătorii, inclusiv 
înaintașii, să participe la res

pingerea acțiunii ofensive a 
adversarului și Ia preluarea ini
țiativei. prin marcaj, presing și 
recuperarea mingii. Lucru care, 
în realitate, nu se face și de 
aceea se spune, ocolind adevă
rul, că n-avem apărare. La fel 
se întîmplă și cînd o formație 
este în atac, răspunderea fiind 
lăsată mai mult pe seama a 
doi-trei jucători, care se agită 
izolat fără șansă într-o aglo
merare de adversari, în Ioc ca 
echipa în totalitatea ei să con
tribuie la reușita atacului prin 
demarcări de sprijin, schimburi 
de locuri, combinații ingenioa
se și prezenta surprinzătoare, 
în zona de finalizare, a mij
locașilor și fundașilor in pos
tura omului de gol. Si pentru 
că așa ceva nu se obișnuiește, 
este mai simplu a spune că 
„n-avem atac" sau „n-avem 
extreme", această ultimă afir
mație vizînd, evident, doar sen
sul restrîns al noțiunii respec
tive, deși se știe că în fotbalul 
modern pe aripi poate acționa 
orice jucător, indiferent de 
post.

Din cele spuse pină acum 
desprindem faptul că. potrivit 
unei mentalități greșite și adine 
înrădăcinate în fotbalul nostru, 
multi antrenori aleg în activi
tatea lor profesională linia ce
lei mai ușoare rezistente. Pen
tru că oricine trebuie să recu
noască că a lua mereu în bra
țe pe „n-avem“ nu este altceva 
decît un mod de a ascunde pro
priile slăbiciuni ; iar soluția de • 
a da mereu vina pe lipsa de 
jucători buni este oricum mai 
simplă decît a-i învăța pe cei 
existenți de la echipele res
pective să joace bine, în atac 
și in apărare, să lupte cu 
ardoare pentru culorile clubu
lui, să-și apere cu demnitate 
șansele pe terenul de sport. 
Ceea ce, de fapt, constituie 
prima și cea mai importantă o- 
bligație a antrenorului.

Mihai IONESCU

„AM 0 DATORIE FAȚĂ DE ECHIPA
NAȚIONALĂ DE JUNIORI..."
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— ne mărturisește tînărul 
atacant craiovean Cămătaru

„Cred, că a venit momentul 
să fie lansat cu toată nădejdea 
in centrul liniei de atac a Uni
versității, post pentru care este 
deosebit de dotat". „Un jucător 
de acest fel mi-ar trebui mie, 
acum, la Bacău. In scurt timp 
ar deveni golgeterul echipei". 
Iată două scurte declarații care 
spun aproape totul despre unul 
și același jucător. Declarațiile 
aparțin antrenorilor Constantin 
Cernăianu și, respectiv, Gheor
ghe Constantin. Jucătorul : Ra- 
dion-Gorun Cămătaru : 1,85 m 
înălțime, 83 de kilograme, 18 
ani. Cînd a venit la Craiova —
— de la Strehaia — avea 17 
ani și un singur vis : „Să fiu 
promovat in prima echipă a 
Universității Craiova și să mă 
străduiesc să-i devin golgeter. 
Ca Oblemenco. In toamnă, deși 
am jucat în 12 meciuri doar 
unul întreg, din păcate n-am 
reușit să marchez nici un gol. 
Ocazii am avut destule, dar nu 
le-am fructificat din cauză că 
m-am complicat prea mult, cînd 
de fapt trebuia să șutez puter
nic la poartă. De altfel și an
trenorii mi-au spus că cele 
două-trei driblinguri în plus, 
inutile, au avut un efect nega
tiv, diminuindu-mi din forța 
atît de necesară in momentul 
finalizării. Sper ca în retur, 
dacă voi juca, ajutat de coechi
pieri, îndeosebi de Marcu și

Crișan, cele două extreme, să..', 
sparg gheața și să nu mai pun 
la încercare nervii publicului 
craiovean, în fața căruia am a- 
vut întotdeauna trac".

1976 este ultimul an de ju
niorat al lui Cămătaru. Și cum 
el continuă să fie și compo
nent al lotului republican, l-am 
întrebat cum vede dublul meci 
cu Cehoslovacia, din cadrul pre
liminariilor Turneului U.E.F.A. 
„Adevărul este că eu mă simt da
tor față de echipa reprezentativă 
de juniori. Anul trecut, împreu
nă cu Lupău și Chitara, am 
ratat calificarea, apărătorii fă- 
.cîndu-și datoria. De această 
dată, devenind între timp mai 
maturi, va trebui să ne revan
șăm șl să marcăm în primul 
meci un număr de goluri 
care să ne scutească de emoții 
pentru partida retur. (L. D.).

ACTUALITĂȚI •
• F.C. BAIA MARE — MINERUL 

CAVNIC 3—o (2—0). Au marcat : 
Coler, Marcu și Radu, (V. SASA- 
RANU — coresp. jud.)

• CARAIMANUL BUȘTENI — 
S.C. TULCEA 2—1 (1—1). Au mar
cat : Toc și Brînzea pentru gazde; 
Tufan pentru oaspeți. (V. ZBÂR
CEA — corespondent)
• TRACTORUL BRAȘOV — 

UNIREA TRICOLOR 2—2 (2—9).
• METROM BRAȘOV — COLO- 

ROM CODLEA 2—0 (2—0)
• MlINE SE DESFĂȘOARĂ IN 

JUDEȚUL BRAȘOV meciurile pri
mei etape din cadrul Cupei „Silviu 
Ploeșteanu", aflată la cea de a 
VI-a ediție. Se vor întîlni divizio
narele C între ele, urmînd ca, la 
11 februarie, cîștigătoarele jocuri
lor din prima etapă să se confrun
te cu formațiile de Divizia B. (C. 
GRUIA — coresp. județean)

ACTUALITĂȚI •
• „CUPA F.C. BIHOR* LA 

M1NIFOTBAL. sîmbătă și dumini
că, în organizarea clubului oră- 
dean, s-a disputat un turneu de 
minifotbal în sală, dotat cu „Cupa 
F.C. Bihor*. Au participat 8 for
mații — F.C. Bihor cu 4 echipe iar 
divizionarele C Voința și Dinamo 
cu cîte 2. In finala competiției 
F.C. BIHOR n (Albu — Naom. 
Bigan, Dărăban, Ghergheli și M, 
Marian — jucător de schimb) a 
învins pe F. C. BIHOR I (Vidac 
— Kun, Vlad, Popovici, Suciu și 
Lucaci — jucător de schimb), în 
prelungiri, cu scorul de 6—4. Au 
înscris : Naom (3), Ghergheli (2) 
și Bigan pentru învingători, res
pectiv Suciu, Vlad, Popovici și M. 
Marian (autogol). Iată cum arată, 
în continuare, programul pregăti
rilor divizionarei A. F.C. Bihor : 4 
februarie — primul joc în aer 
liber, cu U.T.A., de la ora 15, pe

ACTUALITĂȚI
stadionul Tineretului ; 8 februarie
— adversar nestabilit ; 12 februarie
— cu Voința Oradea ; 15 februarie
— cu „U* Cluj-Napoca ; 18 fe
bruarie — cu Gornik Zabrze, 22 
februarie — cu C.F.R. Cluj-Napoca, 
toate acasă ; 25 februarie — cu
C.F.R., la Cluj-Napoca. (Vasile 
SERE — coresp.)
• U.T.A. — BEKESCSABA. în 

cadrul pregătirilor pentru retur, 
duminică 8 februarie U.T.A. va 
primi, la Arad, replica echipei 
Spartak Elbre (Bekescsaba) din 
prima divizie a campionatului 
R.P. Ungare.

A C.I.L. SIGHETU MARMA- 
ȚIEI — F.C. OLIMPIA SATU 
MARE 4—1 (3—0). Au marcat r
Ciohan (2), Culda și Iuga pentru 
gazde, respectiv V. Mureșan, ;<St. 
PALEA — coresp.)

A UNIREA FOCSANI — LETEA 
BACAU 2—0 (0—0). b



INTERNAȚIONALE
PE SCURT

DE TENIS DE MASĂ
Gheorghe,Sf. 

turneul indivi- 
tenis de masă

Duminică, la 
s-a desfășurat 
dual amical de 
la care au luat parte compo- 
nenții reprezentativelor Româ
niei și R.P Chineze. Urmărite 
cu viu interes de către un nu
meros public, partidele au con
stituit un 
măiestrie. Sportivii oaspeți au 
evoluat și de data aceasta la 
înălțime, cîștigînd finala, atit la 
simplu femei, cit și la simplu 
bărbați. Rezultate : feminin — 
semifinale : Maria Alexandru — 
Iu Cin-cia 2—1 ; Șa Min — Ien 
Kuei-li 0—2 ; finală: Maria A- 
lexandru — Ien Kuei-li 
masculin — semifinale : 
Ko-lian — Hu Wei-sin 
Li Cen-și — Ian Kuo-țai 
finală ; Lian Ko-lian 
Cen-și 0—2.

Gh. BRIOTA, coresp.

adevărat recital de

0—2 : 
Lian

2—0 :
2—0 ; 
— Li

★
de tenis 
Coreene 

la Arad,

Reprezentativele 
masă ale R.P.D. 
evoluat duminică, 
compania unor selecționate 
țara noastră, 
înregistrate : 
Coreeană 
nioare : 
România 
Coreeană 
Moraru, 
Firănescu) 
R.P.D. Coreeană (Cia Cian Mi, 
Pak Iang Ok) — România (Eva 
Ferenczi, Liana Mihuț) 3—0.

R. HĂRDUȚ, coresp.

de 
au 
în 

din 
Iată rezultatele 
juniori : R.P.D. 

România 5—0 ; ju- 
R.P.D. Coreeană — 
3—2 ; seniori : R.P.D.
— România (Ștefan 

Aurel Ovanez, Marin 
5—0 ; senioare :

„TROFEUL SPREAFICO4
LA SPADA

deinternațional
cu „Trofeul Spre-

Concursul 
spadă dotat 
afico", disputat la Milano, s-a 
încheiat cu succesul scrimeru- 
lui Oscar Huck (R.F.G.), urmat, 
în turneul final, de compatrio
tul său Fischer și de sovieticul 
Rosolko. Dintre spadasinii ro
mâni cel mai bine s-a clasat 
Angelescu (locul 8), Popa ocu- 
pînd locul 15, lorgu locul 28 și 
Pongraț locul 31.

DESCHIDEREA JOCURILOR OLIMPICE DE IARNA
(Urmare din pag 1)

inaugurală a opus formațiile 
reprezentative ale Poloniei și 
României, victoria revenind — 
așa cum fusese pronosticat — 
jucătorilor polonezi, cu scorul 
de 7—4 (1—2, 3—2, 3—0).

Selecționata noastră, pe linia 
comportării meritorii din ulti
ma perioadă de timp, cind a 
obținut două victorii în depla
sare în fața echipelor Elveției 
și R.F. Germania, a jucat și de 
această dată bine aproximativ 
50 din cele 60 de minute ale 
întîlnirii. Hocheiștii români au 
început bine partida, înscriind 
două puncte frumoase prin Tu- 
reanu și Antal. Repriza secundă 
a fost ceva mai echilibrată, dar, 
cu toată puternica revenire a 
formației poloneze, reprezenta
tiva română a condus cu 3—2 
și 4—3. în ultima parte a me-

PROGRAMUL LA ZI 
ASTĂZI

HOCHEI : Finlanda — Ja- 
ponia, S.U.A. — Iugoslavia. 
U.R.S.S. — Austria (meciuri 
de baraj).

MÎINE

FESTIVITATEA DE DES
CHIDERE A EDIȚIEI A 
XII-A A J.O.

SĂNIUȚE : manșa I la in
dividual (m și f).

PATINAJ ARTISTIC : pro
ba de dansuri (figuri obli
gatorii).

de spec- 
o dispută 
timp s-a 
(min. 49, 

In ultimele 10 mi-

peste 1 000 
asistat la 

care mult 
egalitatea

ciului, cei 
tatori au 
dîrză, în 
menținut 
scor 4—4). — . 
nute, experiența, valoarea teh
nică și forța hocheiștilor polo
nezi, animați de căpitanul lor, 
cunoscutul Goralczyck, au în
scris trei puncte, obținînd ca
lificarea. Golurile au fost rea
lizate de : Kokoscka (2), Marc- 
zinack (2), Jaskierszky, Pytel și

DUPĂ EDIȚIA A IX-a A „CUPEI DE CRISTAL"
(Urmare din pag. 1)

forfait-urile de ultimă oră ale 
Virginie! loan șl Alinei Gheor
ghiu, două valoroase atlete care 
se pregătesc pentru C.E. de Ia 
Miinchen. Ambele au scuzat 
absența prin motive de boală, 
dar probabil nu vor lipsi, sîm- 
bătă și duminică, de la startul 
campionatelor naționale. în a- 
ceste condiții, dacă proba de să
ritură în lungime nu a avut de 
suferit decît în parte, evoluția 
tinerei Doina Spînu, în frumos 
progres, diminuînd parcă regre
tele, în schimb, întrecerea fe
minină în fața ștachetei a fost 
de un slab nivel, lucru destul 
de rar în concursurile, atletice 
din țara noastră.

In cronica concursului rele
vam buna comportare a sărito
rilor, în general. O plăcută sur
priză ne-a oferit întrecerea să
ritorilor în lungime. A cîștigat 
Dumitru Iordache cu 7,85 m (a 
mai avut și o încercare de 7,84 
m), în fața lui Ștefan Lăzăres- 
cu cu 7,79 m și a proaspătului 
senior, Tudorel Vasile (7,67 m). 
Toți trei și-au realizat dumini
că după-amiază cele mai bune 
performanțe în concursurile de 
sală, iar această nouă rivalitate 
va contribui cu siguranță la 
creșterea valorii individuale a 
fiecăruia. Poate chiar la sfîrși- 
tul acestei săptămîni recordul 
de sală (7,92 m) al lui Carol 
Corbu va fi depășit de unul 
din ei.

La prima sa apariție din a- 
cest an in fața publicului, cam
pionul și recordmanul săritori
lor de triplu și-a anunțat am
bițiile pentru actualul sezon. 
Deși deranjat de podiumul pen
tru elan (pe care-1 încerca pen
tru prima oară) și de o durere 
la călcîi, Carol Corbu a obți
nut — fără să forțeze — un 
rezultat promițător de 16,45 m, 
performanță pe care sigur o va 
putea îmbunătăți considerabil 
în condițiile unui concurs cu 
miză, ale unei concurențe pu
ternice — cum va fi la cam
pionatele continentului — du- 
cînd-o aproape de obiectivul pe 
care și l-a fixat pentru aceas
tă iarnă : 17,00 m.

Dinu Piștalu, la aproape 31

de ani, a dovedit resurse care-1 
mențin în fruntea ierarhiei ce
lor mai buni prăjiniști din țară. 
Sîmbătă, dinamovistul a ratat 
de puțin stabilirea unui nou 
record de sală. în schimb, 
tînăra Mihaela Loghin a reu
șit în tentativa sa, obținînd sin
gurul record republican al com
petiției ; 17,97 m la aruncarea 
greutății. Eleva lui loan Sabău 
a avut o serie bună — toate 
aruncările fiind peste vechiul 
record al Valentinei Cioltan, 
17,24 m — manifestînd posi
bilități certe de a-și duce per
formanța optimă aproape de 19 
metri.

Claudiu Șușelescu și Veroni
ca Anghel par a fi cei mai în 
formă sprinteri la această oră. 
Primul l-a învins sîmbătă pe 
polonezul Z. Nowosz (corecord- 
man al lumii pe distanța de 
60 m), victorie de prestigiu care 
ne dă speranțe în afirmarea sa 
internațională.

Remarcînd și evoluțiile ju
niorului Gh. Dumitrescu (8,0 în 
serie la 60 mg, record egalat) 
sau
(15,95 m la triplusalt) epuizăm 
lista satisfacțiilor — destul de 
puține și, să recunoaștem, nici 
una majoră — văzîndu-ne obli
gați să repetăm că atleții noștri 
fruntași au rămas datori la a- 
ceastă a IX-a ediție a „Cupei 
de Cristal". Ce se mai poate 
face pînă la campionatele eu
ropene ? Deocamdată, să aștep
tăm „naționalele", care mai pot 
aduce unele răspunsuri la a- 
ceastă întrebare...

a lui Bedros Bedrosian
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RUGBY

bob si de sanie sePentru prima oară la J.O. întrecerile de 
vor desțăsura pe aceeași pirtie, la Igis.

Telefoto : AP-AGERPRES

Jobszczyck pentru Polonia, Tu- 
reanu (2), Axinte și Antal pen
tru România.

Intr-un alt meci de calificare, 
selecționata Cehoslovaciei a în
trecut cu 14—1 (3—0, 6—1,
5—0) echipa Bulgariei.

(C.I.O.). a declarat

BREVIAR OLIMPIC

• Cu trei zile înaintea disputării 
probei masculine de coborîre, pro
gramată joi, 5 februarie, Federația 
internațională de schi a dat publi
cității clasamentul mondial alcă
tuit în funcție de rezultatele în
registrate la concursurile din a- 
cest an. Pe primul loc se află 
austriacul Franz Klammer, urmat 
de elvețianul Bernhard Russi și 
italianul Herbert Plank.

a Echipajul Austriei (Fritz 
Sperling — Dieter Gemacher) a 
stabilit un nou record al pîrtief 
olimpice cu timpul de 55,84. Rezul
tate bune au mai realizat și echi
pajele Italiei — 56,01 și Elveției — 
56,11.

® Una din principalele favorite 
ale Jocurilor Olimpice de iarnă, 
este, fără îndoială, selecționata 
de hochei a Uniunii Sovietice în 
rîndurile căreia se remarcă por
tarul Tretiak, fundașii Gusev, 
Țîgankov, Lucenko. cunoscuții 
atacanți Harlamov, Mihailov, Pe
trov, Malțev, Salimov, Sadrin și 
alții.
• Luni, în cadrul unei confe

rințe de presă, lordul Killanin, 
președintele Comitetului olimpic

internațional
că la Innsbrjick Comitetul execu
tiv al acestui for a acceptat infor
marea privind actualul stadiu 
pregătirii Jocurilor Olimpice de 
Montreal, care vor începe la 
iulie a.c.

• Patinatorul sovietic Evgheni 
Kulikov a realizat la 
mai bună performanță 
38.25. Alte rezultate : 
1 000 m : Didrichsen 
1:19.48 ; 5 000 m :
(U.R.S.S.) 7:14,0 ; feminin,

al 
la
17

Inzell cea 
la 500 m : 

masculin 
(Norvegia} 
Varlamov 

500 m:

LIA MANOLIU

LA PHILADELPHIA

CONNORS L-A ÎNVINS 
PE BORG

NEW YORK, 2 (Agerpres). 
Campionatele internaționale de 
tenis „indoor" ale S.U.A. s-au 
încheiat la Philadelphia cu vic
toria jucătorului american 
Jimmy Connors, care l-a între
cut în finală cu 7—6, 6—4, 6—0 
pe suedezul Bjorn Borg. Lupta 
a fost echilibrată doar în pri
mul set, cișigat la „tie-break“ 
(7—5) de campionul american, 
în finala probei de dublu, cu
plul Rod Laver (Australia)- 
Dennis Ralston (S.U.A.) a dis
pus cu 7—6, 7—6 de perechea 
Bob Hewitt-Frew McMillan 
(R.S.A.).
• în „Cupa Europei" pe e- 

chipe, la Budapesta : Ungaria
— Anglia 2—1 (Szdke — Taylor 
7—6, 7—6 ; Taroczy — Mottram 
6—1, 3—6, 6—7 ; Taroczy, Szoke
— Mottram, Taylor 6—3, 7—6) ; 
la Stockholm : Suedia — Iugo
slavia 2—1 (Bengtsson — Spear 
6—3, 6—3 ; Andersson — Fra- 
nulovici 1—6, 6—2, 4—6 ; 
Bengtsson, Norberg —• Franulo- 
vici, Spear 6—3, 6—0).

O în finala turneului femi
nin de la Chicago : Evonne 
Goolagong — Virginia Wade 
3—6, 6—3, 6—2.

SĂPTĂMÎNI!
(W.C.T.),

de iarna,

două me-

Turnee la Barcelona șt Richmond 
Dayton și Boca Raton.
A 12-a ediție a Jocurilor Olimpice
la Innsbruck.
Norvegia — R.F. Germania (m), 
ciuri in Norvegia.
Campionatele internaționale ale Țârii
la Cardiff.
„Turneul celor 5 națiuni": Franța — 
la Paris ; Țara Galilor — Scoția, ta 
Campionatele internaționale de sală __ __ _
loniei, la Varșovia și ale Franței, la Orleans. 
Campionatul Europei F.I.R.A. : Italia — Fran
ța, la Milano.

Irlanda, 
Cardiff, 
ale Po-

a
VIENA, 2 (Agerpres). — în 

cadrul unei solemnități care a 
avut loc luni la Innsbruck, 
maestrei emerite a sportului, 
Lia Manoliu, vicepreședintă a 
C.N.E.F.S., i-a fost înmînat 
de Comitetul olimpic interna
țional (C.I.O.) „Ordinul Olim
pic". Această distincție este ă- 
cordată persoanelor care și-au 
adus o contribuție efectivă la 
dezvoltarea sportului mondial.

Krasnova (U.R.S.S.) 42.95 ; 1000
m : Ludmila Titova (U.R.S.S.) 
1:28,25 ; 3 000 m : Chieko Ito (Ja
ponia) 4:57,46. La Davos, în ul
tima zi a concursului de patinaj 
viteză s-au obținut rezultatele : 
masculin : 500 m : Tim Chapin
(S.U.A.) f ~ ‘ "
(Olanda) 
m : Lori 
5 000 m : 
5:03,8.

500 m :
39,9 ; 10 000 m : Vreiend 

15:02,38 ; feminin : 500
i Monk (S.U.A.) 42,94 :

Kim Kostroma (S.U.A.j

ATLETISM • Rezultate ia con
cursul universitar de la Sofia : 
feminin : 400 m — Pavlicici (Iugo
slavia) 54,11, 2. Slavik (România) 
55.14 : 800 m — Amzina (Bulgaria) 
2:04.68 ; greutate — Stoianova 
(Bulgaria) 19.40 m ; masculin : 
3 000 m — Scholz (R.D.G.) 7:59.4...4. 
Niculescu 8:04,4 ; triplusalt — 
Biskupski (Polonia) 16.21 m ; 800
m — Karski (Cehoslovacia) 1:49 86. 
• La Moscova, în cadrul campio
natelor unionale Valeri Podlujnii a 
sărit 7,89 m la lungime. Inta 
Klimovicia a stabilit un nou re
cord mondial de sală La 300 m cu 
38.4, iar Ludmila Storojenko l-a 
egalat pe cel de la 60 m în 7.1 • 
La Portland (Oregon). Geoff Capes 
(Anglia) a aruncat 20,74 m la 
greutate. Kenianul John N’geno a 
cîștigat cursa de 5 000 m în 13:35.51. 
Joni Huntley a sărit 1.85 m la 
înălțime, Iar Francie Larrieu a 
alergat 1 500 m în 4:19.46. a Crosul 
de la Mezidon (8 600 m) s-a în
cheiat cu 
Levisse. 
mătoare 
Darlow 
30 :56.

victoria francezului 
în 30:21. Pe locurile ur- 

s-au clasat englezul 
30:55 și algerianul Mada

„Cursa de 24 de ore'AUTO
de la Daytona Beach (Florida) a 
revenit echipajului Peter Gregg 
(S.U.A.)—Brian Redman (Anglia), 
pe „BMW", care a parcurs 3362 
km cu o medie orară de 167,400 
km, fiind urmat în clasament de 
echipajele Holbert (S.U.AJ —
Ballot-Lenna (Franța) șl 
Busby — Hurley 
— ambele pe
Carrera*1.

Holbert
(Franța) și Jim
Haywood (S.U.A.) 
mașini ,,Porsche

box a Una 
boxului mondial 
W.B.A., l-a desemnat pe 
Foreman drept cel mai bun pugi
list din lume pe luna ianuarie. Re
cent. George Foreman l-a învins 
prin k.o. în repriza a 5-a, într-o 
gală desfășurată în orașul Las 
Vegas, pe Ron Lyle. • Campionul 
mondial la categoria cocoș, mexi
canul Rodolfo Martinez, și-a apă
rat cu succes centura. In gala des
fășurată la Bangkok, el l-a învins 
la puncte, după 15 reprize, pe 
Venice Borkosor (Tallanda).

din organizațiile 
profesionist, 

George

LUPTE • In orașul suedez Klip- 
pan s-a încheiat concursul de 
,,greco-romane“. Iată câștigătorii : 
categ. 48 kg : Hristov (Bulgaria) ; 
52 kg : Schmidt (R. D. Germană) ; 
57 kg : Konstantinov (U.R.S.S.) : 
62 kg : Davidian (U.R.S.S.) ; 
kg : Nalbandian, (U.R.S.S.); 7. 
Hisamutdinov (U.R.S.S.) ; 82 
Heboksarov (U.R.S.S.) ; 90 
Nikolov (Bulgaria) ; 100
Saladze (U.R.S.S.) ; peste 100 .__
Tomov (Bulgaria). In clasamentul 
pe echipe, pe primul loc s-a situat 
U.R.S.S. — 21 p, urmată de Bulga
ria — 20 p. Suedia și R. D. Ger
mană — cite

; 68
74 kg: 

kg : 
kg : 
kg : 
kg :

6 puncte etc.

HOCHEI s
vacia (tineret

3—1). La Bratislava. în 
meci : 5—5 (0—0, 1—1,

(2—0, 2—1, 
al doilea 
4—4).

ȘAH *
(Spania) a

La Nitra : Cehoslo- 
) — U.R.S.S. n 7—2,

Turneul de la Orense
____, _ fost cîștigat de Slgur- 

jonsson (Islanda), Garcia (Cuba) 
șl RogofI (S.U.A.). clasați pe pri
mul loc, la egalitate cu cite 7'/2 P 
din 11 posibile.

RUGBY a Selecționata Austra
liei a întîlnit tn orașul Anaheim 
(California) reprezentativa S.U.A. 
Rugbiștil australieni au obținut 
victoria cu scorul de 24—12 (13—6).

CAMPIONATE, CUPE

PORTUGALIA (etapa a 19-a): 
Benfica — Academico 4—0, U- 
nio Tomar — Belenenses 3—1, 
Porto — Farense 6—1 ; Setu- 
bal — F. C. Braga 3—1 ; Gui
maraes — C.U.F. 2—0 ; Estoril 
— Sporting 1—0 ; Beira Mar — 
Leixoes 0—1 ; Atletico — Boa
vista 0—0. Clasament : 1. Ben
fica — 31 p. ; 2. Boavista — 
31 p. ; 3. Sporting — 27 p.

R. F. GERMANIA. în opti
mile de finală ale Cupei. Ba
yern Miinchen a învins cu 2—0 
pe F. C. Pirmasens, prin golu
rile înscrise de Gerd Miillcr și 
Schwarzenbeck.

FRANȚA. în „32-imile“ de 
finală ale Cupei a fost înre
gistrată o surpriză : echipa Tro
yes a reușit să elimine din com
petiție. cu 2—0, pe St. Etienne, 
lidera campionatului. Alte re
zultate : Metz — Strasbourg 
5—2 (după prelungiri) ; Valen
ciennes — Nantes 4—2 (după 
prelungiri) ; St. Germain Paris 
— Corbe'il 3—1 ; Nimes — Mo
naco 1—0 ; Marsilia — Avig-
non 2—1 ; Sochaux — Cannes
1—0 (după prelungiri) ; Nancy 
— Mulhouse 2—1.

BELGIA (etapa a 22-a) : 
■ F. C. Malines — Lou viere 2—4; 
Racing White Molenbeek — 
F. C. Liege 2—1 ; Anvers — 
Waregem 0—0 : Standard Lie
ge — Racing Malines 4—2. Ce
lelalte meciuri au fost aminate 
din cauza timpului nefavorabil. 
Clasament : 1. F. C. Bruges — 
30 p. ; 2. Racing White Molen-

beek — 29 p. (ambele cu cile 
un joc mai puțin) ; 3. 
lecht — 28 p. 
mai puțin).

GRECIA (etapa a 15-a) : O- 
lympiakos Pireu — Kastoria 
2—0 ; A.E.K. — Yannina 1—9 ; 
Apollon — Aris 0—1 ; Heraklia
— Pierikos 3—2 ; Panahaiki — 
Panionios 0—0 ; Panteolikos — 
Panathinaikos 2—3 ; Panserai- 
kos — Atromitos 2—3 ; PAOK
— Ethnikos 1—0. Clasament : 1.
A.E.K. — 25 p. ; 2. P.A.O.K. — 
22 p (un joc mai puțin) ; 3.
Panathinaikos — 20 p.

Ander-
(două meciuri

DE PRETUTINDENI

IN CONTINUAREA turneului 
din Japonia, echipa Bulgariei 
a jucat la Tokio cu selecționata 
țării gazdă. Fotbaliștii bulgari 
au treminat învingători cu 3—0.

LA RECIFE, în turneul preo- 
limpic (grupa sud-americanâ) : 
Brazilia — Argentina 2—0 și 
Uruguay — Columbia 2—2. Bra
zilia și Uruguay s-au calificat 
pentru turneul olimpic de la 
Montreal.

ECHIPA Cehoslovaciei și-a 
încheiat turneul în Olanda, evo- 
luînd la Tilburg în compania 
unei selecționate locale. Fotba
liștii cehoslovaci au obținut 
victoria cu 5—1 (0—1).

ANTRENORUL Aymore Mo
reira, fostul selecționer al e- 
chipei Braziliei, a declarat că 
echipele sud-âmericane nu vor 
avea nici o șansă la cucerirea 
titlului la campionatul jnondial 
dîn 1978. „Fizic, tactic Și chiar 
tehnic, echipele europene ne-au 
luat-o înainte" — a spus Mo
reira.
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