
Sub președinția tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU
AU ÎNCEPUT, IERI, LUCRĂRILE 

PRIMULUI CUNGRES AL CONSILIILOR
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PROLETARI DIN TOATE TARILE. UNITI VA I

ZIAR AL CONSILIULUI NAȚIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICĂ Șl SPORT

PUPULARE JUDEȚENE Șl PREȘEDINȚILOR 
CONSILIILOR POPULARE MUNICIPALE, 

ORĂȘENEȘTI Șl COMUNALE
Miercuri dimineața au în

ceput, in Capitală, lucrările 
primului Congres al consiliilor 
populare județene și al pre
ședinților consiliilor populare 
municipale, orășenești și co
munale.

In marea sală a lucrărilor 
Congresului domnește o atmos
feră sărbătorească. Pavilionul 
central al complexului expozi- 
țional din Capitală, care găzdu
iește acest forum, este împodobit 
festiv. Mari drapele roșii și tri
colore încadrează portretul to
varășului Nicolae Ceaușescu. O 
imensă hartă oferă o imagine 
sugestivă a înfloririi pe care a 
cunoscut-o fiecare din județele 
țării, a dezvoltării lor impe
tuoase.

La lucrările Congresului par
ticipă peste 7 000 de deputați în 
consiliile populare județene și 
președinți ai consiliilor populare 
municipale, orășenești și co
munale.

Sint prezenți, de asemenea, 
ca invitați membri ai C.C. al 
P.C.R., ai Consiliului de Stat și 
ai Guvernului, deputați ai 
M.A.N.. reprezentanți ai insti
tuțiilor centrale și organizații
lor obștești, activiști de partid 
și de stat.

Ora 9,OU. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, ceilalți tovarăși din 
conducerea de partid și de stat 
sint întîmpinați, la soirea în 
sală, cu vii și puternice aplau
ze ; cei prezenți scandează cu 
însu tlețire „Ceaușescu-P.C.R.“

Lucrările Congresului sint des
chise de tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, care a spus :

„Stimați tovarăși și tovarășe,
Din împuternicirea Comitetu

lui Central al Partidului și a 
Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, declar des
chise lucrările primului Congres 
al consiliilor populare județene 
și al președinților consiliilor 
populare municipale, orășenești 
și comunale. (Aplauze).

Permiteți-mi ca, în numele 
Comitetului Central al partidu
lui, al Consiliului de Stat, pre

cum și al meu personal, să 
adresez tuturor participanților la 
primul Congres, precum și tu
turor deputaților consiliilor popu
lare un salut călduros și cele 
mai bune urări. (Aplauze).

împrejurările interne și inter
naționale in care se desfășoară 
Congresul nostru dau o semni
ficație deosebită lucrărilor sale 
și vor face ca hotăririle ce vor 
fi adoptate să marcheze un 
moment important in dezvolta
rea României socialiste, in rea
lizarea Programului elaborat de 
Congresul al Xl-lea in scopul 
făuririi societății socialiste mul
tilateral dezvoltate și al înain
tării patriei noastre pe calea 
comunismului". (Aplauze).

Se dă apoi cuvîntul tova
rășului Mihai Telescu, membru 
supleant al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., prim- 
secretar al Comitetului județean 
Timiș al P.C.R., președintele Con
siliului popular județean, care a- 
rată că în legătură cu alegerea 
președintelui Congresului s-a con
sultat cu reprezentanții tuturor 
județelor țării și ai municipiu
lui București. „Cu toții am a- 
juns la concluzia — a spus el 
— că dăm expresie dorinței 
unanime a tuturor participanți
lor la acest înalt forum al con
siliilor populare propunînd pen
tru această funcție pe secreta
rul general al Partidului Co
munist Român, președintele Re
publicii Socialiste România, to
varășul Nicolae Ceaușescu".

Propunerea a fost primită cu 
profundă satisfacție, cu urale 
și ovații. întărind prin votul lor 
propunerea făcută, participanții 
îl aleg, în unanimitate, pe 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
președintele Congresului.

Ă fost ales, apoi, prezidiul 
Congresului.

In continuare, lucrările sint 
conduse de tovarășul Ilie 
Verdeț.

Se trece la alegerea celor-

(Continuare In pag. a 4-a)

De azi, la Baia Mare
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JOCURILE OLIMPICE DE IARNA

SPORTIVI DIN 36 DE ȚĂRI
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

LA STARTUL CELEI DE A 12-a EDIȚII

In cupele metalice care domină amfiteatrul din jurul trambulinei 
Bergisel. Christi Haas (dreapta) si Josef Feistmantl aprind flacăra 
olimpică, amintind lumii deschiderea Olimpiadei albe de la Inns
bruck. Telefoto : A.P.-AGERPRES

INNSBRUCK, 4 (prin tele
fon). — Miercuri la Innsbruck, 
oraș supranumit și „Perla 
Tirolului", într-o atmosferă 
de entuziasm, s-a inaugu
rat a 12-a ediție a Jocu
rilor Olimpice de iarnă, la care 
participă peste 1 000 de spor
tivi și sportive din 35 de 
țări. Ceremonia de deschi
dere a oferit un spectacol 
grandios. Marea trambulină de 
la Bergisel a primit în imen
sul său amfiteatru peste 70 000 
de spectatori, sportivi, arbitri 
și oficiali sosiți la cea mai 
mare Întrecere sportivă a aces
tei ierni, Jocurile Olimpice.

Cu o precizie matematică, 
filmul ceremoniei s-a derulat 
intr-un ritual devenit tradițio
nal. La ora 14,25, iau loc in 
loja oficială președintele Repu

blicii Austria, dr. Rudolf 
Kirchschiăgcr, președintele 
C.I.O., lordul Killanin, pre
ședintele Comitetului de orga
nizare a J.O., ministrul fede
ral dr. Fred Sinawalz, prima
rul orașului Innsbruck, Alois 
Lugger și alte personali
tăți oficiale. Urmează into
narea imnului de stat al 
Austriei, în timp ce patru vînă- 
tori de munte înalță drapelul 
roșu-alb-roșu și pe cel cu emble

ma Innsbruck-ului. în sfîrșit, își 
fac apariția delegațiile pe țări. 
Pe măsura apariției fiecărei 
delegații se înalță drapelul 
țării respective. Purtătorul de 
drapel al delegației române 
este boberul Ion Panțuru. Pre
ședintele C.I.O. roagă pe pre
ședintele Austriei să deschidă 
Jocurile Olimpice. Din loja 
prezidențială, acesta pronunță 
cuvintele : „Declar deschisă cea 
de a 12-a ediție a Jocurilor 
Olimpice de iarnă de la Inns
bruck — 1976“. Apoi 200 de 
școlari lansează 1000 de ba
loane în culorile olimpice și 
fanioane cu emblema Jocuri
lor. In sfîrșit, primarul orașu
lui Sapporo predă steagul o- 
limpic primarului orașului In
nsbruck. Printre purtătorii dra
pelului se află Yukio Kasaya, 
campion olimpic la sărituri de 
la trambulină (Sapporo — 

1972). Steagul olimpic cu cele 
5 cercuri este înălțat pe ca
targ.

Sosește torța olimpică, a 
Jocurilor Olimpice Innsbruck 
— 1976 purtată de Josef Feist
mantl, campion olimpic la să
niuțe, care aprinde flacăra în 
pocalul argintat. Apoi, campioana 
olimpică de schi Christi Haas 
(coborîre, 1964) reaprinde fla
căra olimpică și în cupa de
dicată Jocurilor Olimpice de 
iarnă din 1964. După acest mo-

Mihai BARA

(Continuare în pag. a 4-a)

Trăgătorii pregătesc viitoarele performanțe

NOI TESTE PENTRU CAMPIONATELE
CONTINUĂ ÎNTRECEREA EUROPENE UE TIR ÎN SALĂ

ÎN DIVIZIA A DE HANDBAL FEMININ
Incepînd de astăzi, timp de 

patru zile, moderna sală a 
sporturilor din Baia Mare găz
duiește penultimul turneu al 
Diviziei A de handbal feminin. 
Un turneu deosebit de impor
tant în lupta pentru evitarea 
retrogradării, ca și pentru cla
rificarea situației în partea de 
sus a clasamentului.

Situația pozițiilor 7—12 este 
deosebit de încîlcită, teoretic 
absolut toate cele 6 formații 

Fază din partida I.E.F.S. — Rulmentul Brasov, desfășurată ;n. ca
drul turneului de la București. Foto : Ion MTHAlCĂ

din a doua jumătate a clasa
mentului avînd „șanse" de a 
retrograda 1 Să recunoaștem, 
este un caz neobișnuit în ulti
mii ani, care menține însă 
treaz interesul spectatorilor. 
Turneul băimărean progra
mează o serie de partide care 
vor putea clarifica situația 
dificilă de care aminteam. Din
tre acestea se detașează : 
Rapid — Constructorul Timi
șoara, Rulmentul Brașov —

Rapid și Progresul — Cons
tructorul Timișoara. In același 
timp, se anunță deosebit de 
interesante jocurile I.E.F.S. _
Mureșul Tg. Mureș, Confecția 
— Universitatea Timișoara și 
Confecția — Progresul, în 
care primele formații vor căuta 
să-și revină la potențialul 
obișnuit. în sfîrșit, este de no
tat faptul că echipa gazdă, 
Constructorul Baia Mare, si
tuată la această oră pe ultimul 
loc al clasamentului, are ne
șansa de a disputa în fața pro
priilor suporteri cele mai di
ficile întîlniri, urmînd să joace, 
în ordine, cu Textila Buhuși, 
I.E.F.S., Universitatea Bucu
rești și Universitatea Timișoara. 
Iată acum programul meciu
rilor de azi (cu începere de 
la ora 14) i Voința Odorhei _
Rapid, IEFS — Mureșul Tg. 
Mureș, Progresul București — 
Constructorul Timișoara, „U“ 
Timișoara — Rulmentul Bra
șov, ,,U“ București — Confec
ția și Textila Buhusi — Con
structorul Baia Mare.

CLASAMENTUL

1. ,,U” Timiș. 15 13 0 2 266—176 26
2. Voința 15 9 4 2 212—197 22
3. Progresul 15 8 1 6 174—177 17
4. Text. Buhuși 15 7 2 6 206—213 16
5. ,.U“ Buc. 15 7 1 7 222—192 15
6. I.E.F.S. 15 7 1 7 204—196 15
7. Mureșul 15 5 3 7 195—193 13
8. Rapid 15 5 3 7 203—226 13
9. Confecția 15 4 5 6 228—2.36 13

10. Rulmentul 15 5 1 9 201—224 11
11. Constr. Tim^ 15 4 3 8 177—208 11
12. Constr. B.M. 15 3 2 10 178-22S 8

Se apropie com
petiția continentală 
la arme cu aer 
comprimat (20—22 
februarie, la Paris) 
și pregătirile spor
tivilor au intrat, 
cum se spune, în 
linie dreaptă. Ast
fel, componenții 
Ioturilor reprezen
tative — dintre 
care vor fi selec

ționați cei care vor 
ti prezenți la C.E.
— au participat 
ieri, în sala Dina
mo, la o probă de 
control. Rezultate
le cu care s-a în
cheiat acest con
curs de verificare 
nu s-au ridicat la 
o valoare tehnică 
deosebită, unii din
tre sportivi evolu- 
înd la un nivel 
chiar slab, necon
vingător. Totuși
merită să fie evidențiați di- 
namovlștii Mariana Feodot — 
379 p la pușcă senioare, Lau- 
rențiu Pop — 378 p la pușcă 
juniori și Olimpia Demetriade
— 377 p Ia pistol senioare (cel 
mai bun rezultat al ei în ac
tualul sezon, punctajele ante
rioare l 370, 364 și 369). Mai 
slab ca la alte concursuri de 
verificare au tras Eva Olah 
(C.S.U. Brașov) 371 p la pușcă 
junioare și Silvia Kaposztai 
(U.T.A.) 352 p.

In frumoasa sală de pistol 
viteză Dinamo i-am întîlnit 
ieri și pe pistolarii fruntași. 
Sub îndrumarea antrenorului

MARIANA FEODOT (Dinamo)

Gheorghe Corbescu, compo
nenții echipei reprezentative 
de pistol viteză, campioană a 
Europei și deținătoare a re
cordului mondial — Corncliu 
Ion, Dan Iuga, Virgil Atanasiu 
și Stan Marin — precum și 
alți doi cunoscuți viteziști. 
Marcel Roșea și Alexandru 
Gered, participau la un antre
nament tehnic. A fost o ședin
ță de acomodare, de punere Ia 
punct a armamentului, care 
face însă parte din pregătirea 
viitoarelor performanțe.

Toma RABȘAN



ÎNTRECERI DE TENIS
PENTRU „CUPA STEAUA"

Devenită tradițională, compe
tiția de tenis pe teren acoperit 
dotată cu „Cupa Steaua" reu
nește pe tabloul probei de sim
plu masculin 56 de competitori, 
iar la feminin 20.

Pînă acum, la băieți, rezul
tatele înregistrate se încadrea
ză în limitele așteptărilor : M. 
Rusu (Steaua) — A. Popovici 
(Tot înainte) 6—1, 6—0 ; Gh. 
Boaghe (Construcții) — A. Pan- 
tazopol (Tot înainte) 6—0, 6—1 ; 
V. Tomescu (Construcții) — R. 
Popescu (Brăila) 6—4, 6—3 ; D. 
Nemeș (Jiul Petroșani) - 
Bucur (Dinamo) 6—4, 6—0 
Mitrache (Construcții)—FI. Ni- 
ță (Tot înainte) 7—6, 7—6 ; 
Greabu (T.C.B.) *
(Construcții) 6—2, 6—4_; 
rășanu (Dinamo) 
(Dinamo) 6—4, 
(Progresul) — 
6—2, 6—1.

La fete : 
(Steaua) —

T.
6—4 ; T. 
A. Rizu

R.

- L.
; a.
; a. 

A. Bădi n 
S. O- 
Kadar 

Frunză 
(T.C.B.)

Balaj
Po-

Valeria 
_______ Cosmina 
pescu (Tot înainte) 6—1, 6—2 ; 
Laura Griinberg (Steaua) — 
Marilena Totoran (Dinamo) 
7—5, 6—3 ; Lunela Orășanu 
(Progresul) — Florentina Du- 
hovnicu (Steaua) 6—1, 6—1 ;
Cristina Mureșanu (Progresul) 
— Elena Pălie (Progresul) 6—3, 
6—1 ; Delia Răileanu (Tot îna
inte) ■— Carmen Cazacliu 
(Steaua) 6—3, 6—3 ; Florica Bu
toi (Construcții) — Mihaela Io- 
nescu (Steaua) 6—2, 6—1; Cris
tina Cazacliu (Steaua) — Cristi
na Boboc (Tot înainte) 6—4, 
6—1 ; Elena Trifu (Steaua) — 
Liana Don (Dinamo) 6—0, 6—1.

întrecerile continuă în sala 
clubului Steaua, din calea Plev-

Începe sezonul competițional la popice
Printre performerele campionatului: Voința București neînvinsă In nouă jocuri

și Ana Petrescu,

După o întrerupere de două 
luni se reiau întrecerile cam
pionatului Diviziei A la popice. 
Sîmbătă și duminică se dispută 
prima etapă a returului. Cele 40 
de formații care se _ întrec în 
competiție s-au pregătit intens 
pentru cele 9 jocuri ale retu
rului, hotăritoare atît pentru 
stabilirea finalistelor — cîte 
trei echipe din fiecare serie, 
care se vor întrece în turneul 
final pentru cucerirea titlurilor 
— cît și pentru evitarea ulti
melor două locuri în cele 4 se
rii. de pe care se retrogradea
ză în campionatul de calificare.

Din multiplele vești privind 
pregătirile pentru noul sezon 
am reținut citeva :

• Fruntașa seriei Sud, la 
fete, Voința București (antre
nor Crista Szocs) 
turul cu un lot 
jucătoare, dintre 
junioare.

va aborda re-
numeros : 16 
care 10 sînt

formatii și-au 
prin transfe-

realizatoarea celui mai bun
reș (f), Olimpia București, Con
structorul Galați, Olimpia Re
șița (m).

• Pistele arenei Flacăra 
Cîmpina au fost turnate din 
nou, dar echipa cîmpineană va 
juca returul tot pe popicăria 
Petrolistul, unde 
jocurile de acasă din tur. Bi
roul F.R.F. nu a admis ca să 
se joace returul pe arena Fla
căra, ca să nu se creeze deza
vantaje acelor formații care au 
de susținut partide în retur la 
Cîmpina.

a susținut

• Toți jucătorii divizionari au 
trecut luna trecută normele de 
control fizice și tehnice. Pro
bele s-au efectuat în prezența 
delegaților federației de specia
litate.

rezultat individual
Uță (Voința Galați) — 886 p d. 
— la senioare și Elena Vasile 
(Rapid) — 807 pd — la junioare.

• Printre jucătorii cu cele 
mai bune rezultate medii obți
nute în deplasare în turul cam
pionatului se află Ana Petrescu 
(Gloria Buc.) 442, Mariana Con
stantin (Hidromecanica Brașov) 
437 Elena Trandafir (Laromet 
Buc.) 433, Maria Stanca (C.S.M. 
Reșița) 422, Gheorghe Dumi- 
trecu (Gloria Buc.) 923, P. 
Purge (Voința București) 920, 
I. Băiaș (Constructorul Galați) 
919 și I. Stefucz (Voința Cluj- 
Napoca) 914.

• O serie de 
întărit efectivele . 
rarea unor jucătoare și jucători 
bine cotați în campionat. Aceste 
echipe sînt : Voința Craiova, 
Voința Oradea (f). Petrolul Te
ica jen Ploiești, Electrica Sibiu 
și Rafinorul Ploiești (m).

• Voința Galati a organizat 
un reușit turneu feminin la 
care au participat patru echi
pe. Pe primul loc s-a clasat 
Rapid București, care in cele 
două jocuri a totalizat 5920 p.d. 
La individual cele mai bune 
rezultate le-au obținut Aristița

• înaintea 
mas neînvinsă 
ție și anume 
(f) care în cele 9 jocuri din tur 
a realizat tot atîtea victorii 
(18 p și a doborît în meciurile 
din deplasare 10057 popice).

returului a ră- 
o singură forma- 
Voința București

• Cite o singură victorie au 
obtinut în toamnă Voința Con
stanta, Frigul București, Voința 
Mediaș, Voința Craiova (f), și 
Metalul Roman (m). (T. R.)

• Pregătiri speciale au efec
tuat in vederea reluării campio
natului Gloria București, Voin
ța București (fete și băieți), 
C.S.M. Reșița, Voința Tg. Mu-

LA PATINAJ VITEZA

I • LA ASOCIAȚIA SPORTI
VĂ SĂNĂTATEA ARAD a luat 
ființă, nu de mult, o secție de 
rugby. Antrenorul noii secții 
este Petru Bontea, fost jucător 
la Universitatea Timișoara. • 
APROAPE 1000 DE ELEVI din 
Roman au efectuat o frumoasă 
excursie pe Dealul Gădinți, 
unde, ore în șir, s-au Întrecut 
cu săniuțele lor. • SUB GENE
RICUL „CUPA DACIA" S-a 
desfășurat la Pitești o frumoa
să întrecere de volei feminin, 
la care au participat patru di
vizionare B. printre care și e- 
chipe din București și Brașov. 
Trofeul a revenit formației Da
cia din localitate. • LA SO- 
VATA s-a desfășurat etapa ju
dețului Mureș a campionatului 
republican școlar de schi. In 
postură de cîștlgători au ter
minat concursul Nicoleta Stan- 
ckl și Mihai Stanciu (Llc. 2 
Reghin) — la fond. Ildico Fo- 
dor și Vasile Uieșdeanu (Llc. 
Bolyai Tg. Mureș) — la slalom 
special, V. Uieșdeanu și Roza
lia Domokos (Liceul Sovata) — 
la slalom uriaș. • LA ÎNTRE
PRINDEREA DE MATERIALE 
IZOLATOARE din Bercenl 
(Jud. Prahova), din inițiativa 
sportivilor A. Stan, N. Militaru 
*1 I. Crăciun șl cu sprijinul 
conducerii administrative (di
rector ing. G. Voicu) s-a ame
najat o frumoasă arenă de po
pice cu două piste. Iubitorii a- 
cestui sport au prestat sute de 
ore de muncă patriotică-volun- 
tară la amenajarea noii baze 
sportive. • IN CAMPIONA
TUL DE ȘAH al județului Il
fov, care a început în urmă 
cu aproape două luni, s-au 
clasat pe locurile 1—2, la ega
litate de puncte Z. Constantin 
(Urziceni) și I. Ivan (Bollntin 
Vale). Pentru departajare, cei 
doi vor participa la un baraj 
de patru jocuri — două la Ur
ziceni si două la Bolintin. •

CEI MAI MICI SĂRITORI CU 
SCHIURILE din județul Brașov 
s-au întrecut la Poiana Bra
șov. pe trambulina mică, la 
faza județeană a campionatu
lui național. Cele mai frumoa
se salturi le-au efectuat Or. 
Chirciu (A.S.A. Brașov) 184.8 p 
(23m4-21.5m) — la copii I, I. 
B.ucăreanu (F.S. Rîșnov) 165 p 
(19.5-F16,5m) — la copii II și O. 
Chirciu (Brașovia) 205.9 p 
(26-|-25m) — la juniori. ft LA 
SLOBOZIA a avut loc o com
petiție de volei (b) dotată cu 
„Cupa 16 Februarie", în care 
primul loc a revenit sextetului 
de la Uleiul Slobozia ft NU
MEROȘI ELEVI HUNEDORENI, 
membri ai cercului de orienta
re turistică de pe lîngă Casa 
pionierilor (conducătorul cer
cului — Dan V. Pichiu), parti
cipă aproape în fiecare dumi
nică la excursii la cabanele 
Rusu și Pietrele unde se iniția
ză în tehnica practicării schiu
lui de performanță, ft ÎN PRI
MA VARA va avea loc la Boto
șani, pentru prima oară, un 
campionat al școlilor generale 
la volei. Pentru o cît mai bună 
evoluție a echipelor la între
ceri, membrii comisiei județe
ne au luat în ...custodie cîte o 
școală pentru formarea și an- 

-trenarea echipelor respective, 
ft 86 DE TINERI din șase co
operative meșteșugărești din 
Ploiești s-au întrecut la popice, 
în „Cupa Voința", sport de o 
mare popularitate în rîndurile 
cooperatorilor. Cei mai înde
mânatici popicari au fost P. 
Vasilescu (încălțămintea) — la 
juniori și I. Bucur (Textila) 
— la seniori.

CORESPONDENȚI : N. Toka- 
cek, G. Groapă, C. Iulian, A. 
Fekete, O. Bălteanu, D. Mora- 
ru-Slivna, C. Gruia, I. Matei, 
I. Vlad, L. Simion si M. Be- 
drosian.

LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ
O NOUA TRAGERE LOTO 2, 

DUMINICA 8 FEBRUARIE 
1976 !

Tragerile Loto 2 se bucură de 
un succes crescînd în rîndul 
participanților prin faptul că se 
desfășoară după o formulă sim
plă și avantajoasă, oferind nu
meroase mari cîștiguri în auto
turisme și bani.

Se extrag în total 12 numere 
din 75, în 3 extrageri.

Cîștigurile minime sînt de 100 
și 200 lei.

Se poate cîștiga cu 2 numere 
din 4 și cu 3

Nu lăsați în 
rarea biletelor.

din 12 extrase, 
ultima zi procu-

CONCURSULUICÎȘTIGURILE
PRONOSPORT DIN 1 FEBRUA-

RTE 1976

CATEGORIA I : (13 rezulta-
te) : 2 variante 50% a 12.989 lei
și 32 variante 10% a 2.598 lei.

CATEGORIA a II-a : (12
rezultate) : 11 1,20 variante a
1.177 lei.

CATEGORIA a IlI-a : (11 re
zultate) 1.042,95 a 188 lei.

%

8

NUMERELE EXTRASE LA 
TRAGEREA PRONOEXPRES 

DIN 4 FEBRUARIE 1976
FOND GENERAL DE CÎȘTI- 

GURI : 1.764.136 ' ' ’
843.215 lei report.

EXTRAGEREA 
18 35 27.

EXTRAGEREA
32 42.
Plata cîștigurilor se va face 

în Capitală, începînd din 12 
februarie pînă la 5 aprilie, în 
țară aproximativ din 16 februa
rie pînă la 5 aprilie 1976 in
clusiv, iar prin mandate poșta
le aproximativ din 16 februarie 
1976.

CÎȘTIGURILE TRAGERII 
LOTO 2 DIN 25 IANUARIE 

1976
Categoria 1 : 1 variantă 100% 

a 39.602 lei și 5 variante 25% a 
9.900 lei ; cat. 2 : 9,00 variante 
a 9.901 lei ; cat. 3 : 16,75 a 5.320 
lei ; cat. 4 : 121,00 a 736 lei ; 
cai. 5 : 359,00 a 200 lei ; cat. 6 : 
2.776,50 a 100 lei.

Cîștigul de 39.602 lei a fost 
obținut de GHEORGHE STAN 
din Tîrgoviște.

lei, din care

I : 26 25 13

4
a II-a : 6 9

MIERCUREA CIUC (prin te
lefon, de la corespondentul nos
tru). — Pe pista naturală din 
localitate s-au desfășurat _timp 
de două zile întrecerile 
României" la patinaj 
învingătorii : Senioare : 
Cardaș (Mureșul Tg.
500 m — 48,7 ; 1 500 m — 2:49,3; 
1000 m — 1:44,8; 3 000 — 6:03,7; 
poliatlon 218,149 p. Seniori : V. 
Coroș 500 m — 43,1; 1500 m — 
2:18,6; V. Sotirescu (Dinamo 
Brașov) 3 000 m — 5:02,8; A. 
Erdelyi (Dinamo Brașov) 5 000 m 
— 8:43,3; poliatlon — V. Coroș 
194 136 p. Junioare I : Eva Szi- 
geti (S.C. M. Ciuc) 500 m — 50,5; 
1 000 m ■— 1:46,3 ; Magdalena 
Buzaș (S.C. M. Ciuc) 1 500 m — 
2:51.4; 3 000 m — 5:54,3; po
liatlon — Eva Szigeti 223,449 p. 
Juniori I : Gh. Pîrv (Agronomia 
Cluj-Napoca) 500 m — 44,5 ; 1 500

„Cupei 
viteză.
Liana 

Mureș)

m — 2:23,8; L. Lazăr (Dinamo 
Brașov) 3 000 m — 5:23,8; 5 000 m
— 9:29,6; poliatlon — L. Lazar 
206,392. Juniori II (f) : poliatlon
— Magda Szoloși (Dinamo Bra
șov) 226,050 p; (b) — L. Biro 
(S.C. M. Ciuc) 212,786 p. Clasa
mentul pe echipe : 1. Dinamo 
Brașov 45 p. 2. I.E.F.S. Buc.
22 p, 3. S.C. M. Ciuc 19 p.

Valeriu PAȘCANU

97-82 ( 
Cele m 
18+35. 
respecți 
16+20. 
formați
in clasa 
te (55) 
dar cu

• ME 
Cluj-Na 
făș urate 
a camp 
baschet 
de echi

„5"-UL BASCHETBA
DE LA I.E.F.S. IN

CLASAMENTUL

pe 
au 
al 
a 

a-

Oricine va face o scurtă 
incursiune in istoricul campio
natelor naționale de baschet 
masculin va constata că echipa 
I.E.F.S. s-a situat de regulă 
printre fruntașele întrecerii, 
fiind în permanență aplaudată 
pentru jocul rapid, plin de fan
tezie. practicat de studenții 
bucureșteni. Ne reamintim de 
altfel cu plăcere că, de-a lun
gul anilor, o serie dintre cei 
mai valoroși baschetbaliști 
care i-a avut tara noastră 
evoluat in cvintetul de bază 
Institutului, formație care 
contribuit efectiv, în toată
ceastă perioadă, la. dezvoltarea 
baschetului în România.

Și în actuala ediție a prin
cipalei competiții cu caracter 
intern, „5“-ul studenților dis
pune de citeva elemente de 
perspectivă — i-am numi pe 
Chircă, Braboveanu, Mihuță, 
Berceanu — adesea în atenția 
selecționerilor, iar la cîrma 
echipei — unul dintre cei mai 
buni jucători pe care i-a avut 
tara noastră, prof. Comei Că- 
lugăreanu. Cu toate acestea, 
comportarea generală a echipei 
este cu mult sub așteptări, sub 
posibilitățile reale ale lotului 
dovedite chiar în unele parti
de din campionat (vezi meciu
rile cu Steaua), iar poziția sa 
în subsolul clasamentului, în 
urma unor formații cu resurse 
inferioare, se poate explica nu-

mai într- 
tire sub 
rințe.

O echip 
adesea in 
contraatac 
precizie î 
mai multi 
tr-o apăr 
meroase 
nul, prin 
sportivilor 
bului, a 
ca o for 
apără „în 
cu 20 de 
atac pe „ 
jucători, 
responsab 
jucători 
revin u 
Divizia 
nefiresc 
echipe, 
sură este 
lugăreanu 
să in 
veră di 
aleagă 
tice opti 
cătorilor 

Seriozi 
la antre 
sintetizat 
elemente 
chetbaliș 
datoreaz 
tății lor.

„3 S E C U N
ft PARTICIPÎND la un turneu 

în Polonia, la Lodz, echipa de ju
niori Șc. sp. Unirea Iași (antre
nor Iulian Bălu) s-a clasat pe pri
mul loc (în finală, 86—66 cu 
I.N.K G. Ostrava). Clasament : 1. 
Șc. sp. Unirea Iași, 2. I.N.K.G. Os
trava, 3. L.K.S. Lodz. Cel mai bun 
jucător al turneului : Gabriel Mi- 
hăilescu.

0 SELECȚIONATA DE JUNIORI 
a României va lua parte, intre 10 
șl 15 februarie, la un turneu ce 
se va desfășura la Praga, ou par-

PE MICUL ECRAN
@ Sîmbătâ 7 februarie, ora 15,55 : 

RUGBY. Franța — Țara Galilor (Tur
neul celor 5 națiuni). Transmisiune 
directă de la Paris. Comentator Anton 
Groman.

• Duminica 8 februarie ora 15 :

Retrospectivă „TENIS 1975". Secvențe 
din cele mai interesante meciuri dis
putate la Melbourne, Dallas, Barcelo
na, Bornemouth, Roland Garros, 
Nottingham, București, Wimbledon, 
Forrest Hills. Emisiune de Cristian 
Țopescu.
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UN FOST ELEV FIRAV 
ÎN LOTUL OLIMPIC

Dragomir apucă ba
ra de 25 kg, torsul i 
se arcuiește puternic 
către înainte și după 
o clipă haltera este 
deasupra capului...

— Mă rog, pofi veni 
și mîine !, 
antrenorul 
vorek.

Elevul
Cioroslan mulțumește 
pentru bunăvoință și 
în drum spre casă 
reconstituie, cuvînt cu 
cuvînt, dialogul pur
tat cu prof. Javorek.

— Dumneavoastră ?
— Știți, sînt în cla

sa a IX-a. Adică 
vreau să spun că, 
dacă ar fi posibil, aș 
face și eu haltere.

— Nu vrei să mai 
aștepți un an, doi ?

— Vedeți, de asta 
mi-e teamă. Cum să 
vă 
16 
de 
m 
tism poliarticular...

-- înțeleg !
★

Dragomir apucă ba
ra de 175 kg, torsul i 
se arcuiește puternic 
către înainte și după 
o clipă haltera este 

-deasupra capului... 
Antrenamentul a luat 
sfîrșit. Reporterul reia 
convorbirea începută 
cu Dragomir Cioros- 
lan, acum sportiv în 
lotul olimpic al țării.

— Deci, așa ai în
ceput halterele ?

conchide 
Ștefan Ja-

Dragomir

explic... Am totuși 
ani ! Dar numai 37 
kilograme și 1,48 

înălțime. Reuma-

ne antrenează și in 
cunoașterea noastră.

— Filozofie ?

DE HALTERE!
— Da, la Cluj-Na

poca, în 1969. Firește, 
mă puteam îndrepta 
către alt sport. Mi-a 
plăcut, m-a atras a- 
lura, robustețea tine
rilor care practicau 
halterele. Aveau, cum 
să spun, ceva mîndru 
în felul lor de a mer
ge, siguranța și calmul 
oamenilor care știu că 
nu pot fi ușor intimi
dați, doboriți de pri
ma pală de vint. 
Visam să fiu ca ei !

— îi văzuseși 
lucru, la 
ment ?

la
antrenă-

— Intuiesc 
să spuneți, 
ma impresie, cel puțin 
la 
Oamenii nu sînt niște 
duri, nu iau nimic din 
răceala fiarelor pe 
care le ridică. De 
fapt, la inceput a fost 
o joacă...

— Din 
plăpîndul 
lan — la 
tar de numai 37 kg — 
este declarat trei ani 
la 
cel mai atletic 
din România.

ce vreți 
Dar pri-

haltere, înșeală.

care joacă, 
elev Cioros- 
primul cîn-

rînd juniorul cu 
corp

— Corect se spune : 
campion național la 
culturism. Nu uitați, 
însă, împlinirea, ma
turitatea acestui spor
tiv

— Știu. 1975 — pri
mul an de seniorat la

haltere ; primul titlu 
de campion republi
can, primul titlu de 
campion balcanic, lo
cul opt la ultima edi
ție a campionatelor 
mondiale și zece re
corduri naționale dobo- 
rîte. E o performanță, 
recunosc ! Cum ex
plici aceste 
notabile ? Mă 
mai mult la 
lor din anul ■

— Anul I, sper, din 
toamnă ! Mă pregă
tesc concomitent si 
pentru facultate. An
trenamente cu 20 de 
tone ridicate zilnic. In 
timpul liber, studii 
de estetică.

Cum
succese 

i gîndesc 
avalanșa 
trecut.

— Cred că 
întrecere 
Oricum, 
progres : in 1974 am 
ridicat in plus 47 kg, 
iar anul trecut mai 
mult cu 25 kg, ajun- 
gînd la categoria mea 
de „75“ la un total de 
305 kg (135 smuls și 
170 aruncat). Deci, lo
cul opt la C.M. Acum, 
în ’76, mi-am propus 
alte 15 kg in plus. 
Teoretic, cu un total 
de 320 kg poți intra, 
la Montreal, in elita 
primilor șase haltero
fili din lume. Peter 
Wenzel din R D. Ger
mană și sportivul bul
gar Iordan Mitkov nu 
pot fi întrecuți. Cel 
puțin anul acesta. 
Primul a ridicat 335 
kg la C.M. de la Mos
cova, iar al doilea 332 
kg. La haltere încerci 
și sentimentul de a 
ști dinainte că nu poți 
fi primul. Vedeți dum
neavoastră, barele a- 
cestea reci ne ajută,

a fost o 
cu mine, 

mergeam în

— E mult ? E pu
țin ?

— Pentru omul mo
dern nu e mult. De 
altfel, să știți, halte
rofilul de astăzi nu 
mai e omul-forță din 
fața căruia au fugit 
spectatorii. Halterofi
lul modern, inteligent, 
cu fantezie, a depășit 
cu mult orice record 
realizat de către cei 
numai excepțional în
zestrați fizic. A inter
venit studiul, puterea 
de concentrare, antre
namentul metodic, yo
ga — dacă vreți.

— Vorbim la gene
ral ?

— Pot concretiza. De 
trei ani exersez Pra
nayama, adică un 
complex yoga pentru 
exerciții respiratorii. 
Complexul face parte, 
insă, din 
exerciții 
tehnice 
însușite, 
ridici deasupra capu
lui o halteră egală cu 
greutatea corpului — 
in cazul meu 75 kg — 
plus alte 100 kg. Nu 
e u$or, dar nici greu. 
Și, lucrul cel mai im
portant, nu este nici 
limită. De aici și op
timismul pentru vi
itoarea Olimpiadă...

alte 100 de 
și procedee 

care, odată 
te ajută să

Vasile TOFAN
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Fotbaliștii constănțeni în timpul unui antrenament la Posada. în 
prim plan, de la stinqa la dreapta, Peniu, Antonescu și Sălceanu 

Foto : S BAKCSY
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F. C. Constanța este una din
tre echipele care au luat startul 
în noul sezon mai devreme. De 
la 10 ianuarie — după efectua
rea controlului medical — timp 
de o săptămînă constănțenii au 
organizat în localitate un tur
neu de sală, împărțindu-și efec
tivul în patru microforma ții, 
turneu la care au fost invitate 
și divizionarele C Portul și E- 
lectrica Constanța, 
jocuri de agrement, 
fortul s-a situat la 
me. Aceste dispute, 
în scopul reobișnuirii treptate 
cu efortul a organismului ju
cătorilor au urmărit, de fapt, 
o trecere de la starea de inac
tivitate spre viitoarele solici
tări maximale.

De la 18 ianuarie, F. C. Con
stanța și-a deplasat întregul e- 
feetiv la Sinaia, stabilindu-se la 
„Cumpătul". Prima 
de lucru, care de 
confundat cu etapa întîi, 
prinsă în documentele de pla
nificare ale antrenorilor Con
stantin Comăniță și Constantin 
Toma, a fost folosită în vede
rea dezvoltării pregătirii fizice 
generale și a calităților de baza, 
cu precădere a forței și vitezei. 
S-a pus un deosebit accent pe 
capacitatea de efort aerobă, fo
losindu-se alergări pe distanțe 
variabile intre 200 și 1600 m. 
Iar, ca o noutate, s-a experi
mentat dezvoltarea forței și vi
tezei prin mijloace de izome- 
trie dublate de intervale și cir
cuite. metodă care, după afir
mațiile antrenorului Comăniță, 
a dat rezultate foarte bune.

După o săptămînă de lucru 
intens la Sinaia, fotbaliștii con- 
stănțeni și-au mutat sediul pre
gătirilor cu 12 km mai la vale, 
la Posada, localitate care le-a 

| oferit condiții optime de antre-
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Au fost 
în care e- 
cote mini- 
organdzate

săptămînă 
altfel s-a 

cu-

nament, desăvîrșindu-și astfel 
planul de instruire la nivelul 
cerințelor și obiectivelor pro
puse. Aici, antrenamentele au 
căpătat un conținut specific fot
balului, folosindu-se, ca mij
loace ajutătoare, elemente din 
atletism. Spre deosebire de a- 
ceeași perioadă a anului trecut, 
s-a mărit volumul și intensita
tea, antrenamentele duble ale 
fiecărei zile arătîndu-i medicu
lui Nicolae Andreescu indici fi
ziologici excelenți. „De altfel, 
ne spunea antrenorul principal 
C. Comăniță. toți cei 21 de ju
cători pe care i-am avut Ia dis
poziție, adică Ștefănescu, Sta
na, Ciurea (revenit după satis
facerea stagiului militar). Mus
tafa, Antonescu. Bălosu, Do
boș, Nistor, Gătej, Constanti- 
nescu, M. Popescu, Hoffmeis- 
ier. Corendea, I. Moldovan, Ga- 
che, Sălceanu, Negoescu, Lică, 
Mărculescu, Peniu și Turcu, au 
răspuns fără reproș tuturor so
licitărilor. A existat o dorință 
comună de autodepășire mai a- 
lcs că. in turul campionatului, 
fiecare dintre ei era conștient 
de faptul că randamentul indi
vidual a 
proporție 
sută. De 
revistă a
sit pe parcursul celor 17 etape 
ale sezonului de toamnă ne a- 
rată că aproape toți jucătorii 
au avut prestații scăzute fată 
de posibilitățile lor reale. Ast
fel, Ștefănescu a satisfăcut nu
mai în proporție de 70%, Mus
tafa — 75, Antonescu — 95,
Bălosu — 80, Gătej — 65, Hof- 
fmeister — 65, Constantinescu
— 70, Sălceanu — 65, Moldovan
— 80, Negoescu — 70 (Peniu — 
70) și Turcu — 70.

Există resurse suficiente pen
tru îmbunătățirea substanțială

a randamentului individual și 
colectiv. De altfel, toate sarci
nile antrenamentelor au fost 
îndreptate spre ridicarea capa
cității dc efort, a dobindirii u- 
nui potențial fizic care să ne 
permită atingerea unei forme 
sportive maxime chiar din 
startul returului, formă care să 
poată fi menținută pe tot par
cursul competiției. Ne propu
nem accelerarea desfășurării 
acțiunilor, printr-un perfect e- 
chilibru între compartimente, 
în sensul participării unui nu
măr cit mai mare de jucători 
la ambele momente ale jocului, 
cu atacuri supranumerice sur
prinzătoare și cu replieri rapi
de în apărare. Adeziunea tota
lă la efort, din partea tuturor 
componenților lotului, schimba
rea în bine a mentalității jucă
torilor Mărculescu și Sălceanu, 
care au reprezentat exemple 
pozitive în pregătirea de Ia 
munte, toate la un Ioc ne în
dreptățesc să credem că, în re
tur, F. C. Constanta va deveni 
o formație despre care, sperăm, 
se va vorbi frumos".

în completare, căpitanul și, 
în același timp, veteranul echi
pei de pe litoral, Dumitru An
tonescu, a tinut să precizeze : 
„Pînă Ia deschiderea sezonului 
oficial, „sita" îi va cerne pe cei 
care au mai tras pe ici, pe 
colo, chiulul. Va fi un fel de 
cursă de eliminare. Și ar mai 
fi ceva de spus. Prea ne-am 
complăcut în ultimele ediții să 
ne situăm pe poziții care nu 
ne-au făcut deloc cinste. De a- 
ceea, acum sîntem hotăriti să 
urcăm în clasament. O spunem 
cu toată convingerea : dorini să 
cîștigăm dreptul de participare 
la una din cupele europene".

Gheorghe NERTEA
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avut loc zilele trecute prima edi
ție a competiției pugllistice do
tată cu „Cupa de iarnă". La în
trecere au fost prezenți boxeri 
din 5 județe ale țării, care au 
oferit numerosului public pre
zent în sala Casei de cultură a 
sindicatelor întreceri dîrze, atrac
tive, aplaudate cu căldură. Din
tre cele mai frumoase partide 
am reținut pe cele care au opus 
pe Gh. Ivaz (Bîrlad) — I. Do- 
brin (Focșani), M. Cheltuianu 
(Tulcea) — c. Buță (Bîrlad). 
C. Tlvdă (Bîrlad) — D. Crenciuc 
(Botoșani), V. Lupu (Focșani) — 
O. Tilici (Bîrlad), C. Enache 
(Tulcea) — c. Dumitru (Bîrlad). 
Trofeul a revenit sportivilor de 
la Metalul Bîrlad (antrenor Pe
tre Botez) cu 75 p. Pe locurile 
următoare — Unirea ~ 
și Delta Tulcea (50) 
MON — coresp.)
BOB- 
SĂNIUȚE 
tot cursul 
petiții cu ________ . __ _...
Astăzi, de pildă, au loc întrece
rile de bob șl săniuțe din cadrul 
« . — iar duminică

Focsani (52> 
(E. SOLO-

PE PISTA 
NATA DIN
se vor disputa 

lunii februarie com- 
caracter republican.

BETO- 
SINAIA 

în

„Cupei Bucegi", __ _________
cele din cadrul „Cupei Voința". 
hochei £Ac

turneu ui 
rezultatele

MIERCUREA 
au început 
divizio-nareli 
din primele 
Metalul Ră- 

Tg. Secuiesc 
2—1), Avîntul

Comerțul 21—3 : 
a II-a : S.C.M. Ciuc (jun.) 

— C.S. Școlarul București 2—9. 
Șc. sp. M Ciur — Șc. sp. Gheor- 
phieni 13—4, Ș olarul — Șc. sp. 
Gheorghieni 16—2, Șc. sp. 
M. Ciuc — S.C.M. Ciuc

partidele
B. Iată _ . _______
două zile : seria I : 
dăutl — Comerțul 
5—4 (0—2, 3—1.
Gheorghieni 
seria r " -

3—5 (1—2, 1—1, 1—2). (V. PAȘ-
CANU — coresp.)
IIIPTE PROGRAMUL FA-
LUrlt: ZEI DE ZONA a
campionatelor individuale ale se
niorilor la stilul greco-romane a 
suferit o modificare. Zona pla
nificată Inițial pentru Suceava se 
va disputa, In aceeași perioadă 
(20—22 februarie), la Rădăuți.
CCDIMA ÎNTRECERILE pen- 
jv-Kirof» tru ,,cupa Santelii 
competiție tradițională pe echipe 
rezervată sabrerilor fruntași din 
Franța, Italia, Ungaria și Româ
nia se va desfășura anul acesta 
la București. într-o singură zi : 
15 februarie a TROFEUL MEMO
RIAL „MIHAI SAVU" la spadă 
a fost programat pentru zilele 
de 20 si 21 martie • URMĂTOA
REA ETAPA A DIVIZIEI A (și 
prima din divizia secundă) a 
fost fixată astfel : 13—14 mar
tie, Cluj-Napoea — spadă ; 27—28 
martie. București — floretă băieți 
și fete . ~
sabie.
TENIS 
biroului 
ponența 
juniori _________
(categ. 17—18 ani) : R. 
S. Zancu. FI. Niță, 
.. iovănescu, T. Vlad, : 
S. Zaharia, ~ " 
ani : FI. 
le,seu, D.
L. Bucur, 
Gh. Boaghe și 
fete : 
Jecu, 
Dinu.
Becherescu, _________ ________
Gabriela Szdke Cosmina Popescu 
(antrenori : Eleonora Dumitrescu 
și E. TakAcs).

17—18 aprilie Brașov

In cadrul ulti
mei ȘEDINȚE a

F.R.T. a fost fixată com- 
loturllor naționale de

_și junioare. La băieți 
Opreanu, 

A. Dirzu.
... . R. Vi

E. Pană ; categ. 15—18 
Segărceanu, S.

Bucătaru, L. 
A.

Mariana 
Camelia 
Lunela

Nicu- 
__  Rev6sz, 

Mîrza (antrenori : 
V. SeresterȚ La 
Socaciu.

Chiriac.
Orășanu. 

Marilena

F’
Gabriela 

Nadia 
Totoran.

Au început, peste tot aproa
pe, jocurile amicale. Pe tere
nuri acoperite cu zăpadă, ghea
tă sau noroi, echipele noastre 
divizionare A — cele mai mul
te dintre ele de abia revenite 
acasă din localități montane — 
și-au făcut din 
susținînd meciuri 
gula, cu adversari 
public. Ambianță, 
racteristică unui 
vîrf al pregătirii de iarnă, deși, 
să nu uităm, ne găsim incă, 
teoretic cel puțin, la citeva zile 
ÎNAINTEA așa-zisei etape pre- 
competiționale.

Au început, deci, jocurile a- 
micale, mai bine zis s-a gene
ralizat, ca mijloc de instruire, 
meciul de verificare odată cu 
cea dinții zi a lunii februarie. 
Mai devreme, cu aproximativ o 
săptămînă. decît era prevăzut 
și recomandat de către F.R.F. 
prin Colegiul central al antre
norilor. Deși, dacă vrem să res
pectăm intru totul adevărul, va 
trebui să spunem că au fost 
destule echipe care au susținut 
primele lor intreceri publice 
încă din jurul datei de 25 ia
nuarie. Adică după numai 
10—12 zile de la reluarea pre
gătirilor, în condițiile în care 
jucătorii nu erau. în mod nor
mal. în măsură a face față u- 
nui efort specific. Marea ma
joritate a cluburilor divizionare 
A (cu excepția doar a cîtorva 
— Sport Club Bacău. A.S.A., 
F.C.M. Reșița. Jiul și 't.F.R.) 
s-au grăbit a trece la joc. pro
babil cu intenția de a forța 
intrarea în formă a jucătorilor, 
pentru a se putea prezenta cu 
un randament colectiv cit mai 
mare chiar de la 
tact competițional 
de primăvară Cei 
cedat în acest fel 
pare, totuși din 
trădează interese 
club, rostul real 
în perioada de iarnă și anume 
acela de a crea un fundament 
solid de pregătire fizică, fun
dament care, bine întreținut in

Interviul nostru

„VOI
ÎN ECHIPA

Beldeanu, aproa- 
jucat în ultimul

nou apariția, 
în toată re- 
ambițioși, cu 
așadar, 

moment
ca
de

primul con- 
al sezonului 
care au pro- 
au uitat, se 
motive care 

înguste de 
al instruirii

IGNORATE
continuare, să fie capabil a 
asigura o capacitate dc efort 
superioară pe parcursul între
gului retur și chiar a anului 
calendaristic in totalitatea lui, 
nu numai pentru un număr li
mitat de etape.

Pentru ca, intr-adevăr, acest 
deziderat să se realizeze. F.R.F. 
a recomandat cluburilor divi
zionare aplicarea unei scheme 
de periodicizare a pregătirii de 
iarnă, cu trei etape : prima, 
pînă la 1 februarie, de pregăti
re fizică generală, accentul pu- 
nîndu-se pe rezistența aerobă 
și forța statică ; a doua, de Ia 
2 la 8 februarie, de pregătire 
fizică specifică și tehnico-tac- 
tică ; cea de-a treia, precompe- 
tițională, pînă la 28 februarie, 
în care să se lucreze. în spe
cial, pentru omogenizar'ea for
mației de bază. S-a recoman
dat. de asemenea, ca jocul, re- 
prezentind un mijloc de verifi
care a potențialului colectiv și 
avînd caracter public — să nu 
fie programat mai înainte de 
jumătatea celei de-a doua e- 
tape.

Cum s-au conformai echipe
le unei astfel dc indicații, am 
văzut.

N-am văzut, în schimb, reac
ția Colegiului central al antre
norilor față de cei care au ig
norat o asemenea indicație ; 
după cum n-am auzit, pînă a- 
cum, de vreo măsură in cazu
rile acelora care nu au respec
tat vacanța jucătorilor și au 
început pregătirile mai devre
me.

Fiind vorba de lucruri care 
privesc o mai bună valorificare 
in perspectivă a potențialului 
nostru fotbalistic in ansamblul 
său. credem că este momentul 
a reaminti, cu acest prilej, una 
din principalele condiții și o- 
bligatii în același timp, care 
trebuie să stea Ia temelia unei 
reale redresări pe planul per
formanței : DISCIPLINA !

Mihai IONESCU

FORȚA SALTUL
NAȚIONALĂ!tl

— Aurel 
pe că n-ai 
sezon...

— Am absentat din 13 iulie 
pînă în penultima etapă a tu
rului. Din cauza unui accident 
de mașină, datorat impruden
tei mele. Oricum, timpul aces
ta de meditație, pe care singur 
mi l-am... creat, cred că a fost 
bun la ceva. Regretul de a nu 
juca mi-a amplificat toate am
bițiile și vreau să cred că pri
măvara care vine va împlini 
marile mele promisiuni de pînă 
acum. La 25 de ani cred că am 
cîștigat și eu ceva în maturita
te. Și sînt hotărît să joc, in 
retur, ca niciodată !

— Ceea ce înseamnă că, 
indirect, vrei să realizezi si 
un vis mai vechi, acela de 
a deveni titular în echipa 
națională.

— Categoric ! Cu un antre
nor ca Ion Reinhardt ai mari 
șanse să ajungi în națională ! 
Face o pregătire cu noi...

— Aceeași pregătire se
rioasă a făcut-o, probabil, 
Ion Reinhardt și in sezoa- 
nele trecute...

— V-am spus, m-am mai 
maturizat și eu... Iar acum, 
cînd în fotbalul nostru începe, 
mi se pare, o etapă nouă, tre
buie să forțez ca niciodată sal
tul definitiv în echipa 
nală. Pentru că, să fiu sincer, 
condiția de rezervă, azi 
tul A. peste noapte la 
și invers 
Acum, 
un singur gînd : să-i 
pe Ștefan Covaci 
noastră întîlnire.

— Ai și programat aceas
tă intilnire ?...

— Vreau să cred că va fi la 
apropiata convocare a selecțio- 
nabililor sau la 29 februarie. 
Atunci, în Capitală, în meciul 
de „Cupă", noi, cei de la 
F.C.M. Reșița, vom juca cu 
Progresul București. De cînd 
am plecat din str. Dr. Staico-

națio-

în lo- 
tineret 

m-a cam dezorientat, 
însă, mă pregătesc cu 

„cîștig" 
la prima

ACTUALITĂȚI
• FERENCVAROS JOACA 

LA SATU MARE ȘI ORADEA. 
Zilele trecute clubul sătmărean 
Olimpia a perfectat turneul for
mației Ferencvăros, lidera de 
toamnă a campionatului ma
ghiar, care dă numeroși inter
naționali primei reprezentative 
din țara vecină. Programul e- 
chipei budapestane este urmă
torul : duminică 8 februarie, cu 
începere de la ora 14, F.C. O- 
LIMPIA — FERENCVAROS, pe 
stadionul „Olimpia" ; miercuri 
11 februarie, la Oradea, F. 
BIHOR — FERENCVAROS.

® ARBITRUL C. DINULES- 
CU ÎN BULGARIA. Incepînd 
de mîine și pînă duminică, in
clusiv, se va desfășura la So
fia, în organizarea federației 
bulgare de specialitate, un curs 
de arbitri cu participarea mai 
multor „cavaleri ai fluierului" 
din diverse țări. La această im
portantă reuniune, fotbalul nos
tru va fi reprezentat de arbi
trul Constantin Dinulescu.

C.

• ACTUALITĂȚI •
9 MECI 

LA BALȘ. 
din Divizia 
meci amical 
ră Vidin, în 
dut cu scorul de 0—6 (6—2). 
(Leon MAGUREANU, coresp.).

INTERNAȚIONAL
Echipa I.O.B. Balș 
C a susținut un 
cu formația bulga- 
fața căreia a pier-

• HONVED SUSȚINE 4 
JOCURI ÎN ȚARA NOASTRĂ. 
In organizarea divizionarei B 
Victoria Cărei, între 7 și 15 fe
bruarie va întreprinde un tur
neu de 4 jocuri în țara noastră 
cunoscuta formație Honved Bu
dapesta, în prezent pe locul 4 
în clasamentul 
maghiare. Una 
va avea loc la 
ria, urmînd ca 
versare și datele de disputare 
a meciurilor să fie stabilite ul
terior.

• SÎMBATA, în giulești, 
RAPID — METALUL. Reve
nind în București după pregă
tirile efectuate la munte, Rapid 
va întîlni sîmbătă 7 februarie,

primei divizii 
dintre partide 

Cărei, cu Victo- 
celelalte trei ad-

viei, va fi primul meci în care 
voi juca împotriva fostei mele 
echipe.

— Drumul spic națională 
trece, însă, prin echipa de 
club !

— De acord ! Cunosc prea 
bine acest adevăr și mă voi 
strădui să mă remarc, în pri
mul rind. în cadrul formației 
mele de club, compusă din 
mulți jucători dotați și de pers
pectivă. F.C.M. Reșița nu-i o 
formație de locul 7. Asta tre
buie să demonstreze în retur !

Mircea M. IONESCU

ACTUALITĂȚI
cu începere de la ora 15, pe 
stadionul Giulești, pe Metalul 
București. O săptămînă mai 
tîrziu, pe același stadion și de 
la aceeași oră, Rapid va întîlni 
echipa Spartakus Bekescsaba, 
care activează în prima divizie 
a Ungariei.

• UNIVERSITATEA CRAIO
VA — VAGONUL CARACAL 
9—0 (3—0). Peste 2 000 de spec
tatori au urmărit acest meci 
amical disputat ieri . pe stadio
nul Tineretului. Au marcat 
Oblemenco (2), Cămătarii (2), 
Strîmbeanu (2), Marcu, Toma și 
Subțirelu — autogol. Duminică, 
Universitatea va • juca, tot pe 
stadionul Tineretului, cu for
mația bulgară din Divizia B 
Vidin. (Șt. GURGUI, coresp.)

• C.F.R. CLUJ NAPOCA — 
F.C. BRĂILA 4—2 (3—0). Meci 
plăcut, cu faze dinamice. Au 
marcaț : Lupu (2), Adam, Țe- 
gean, respectiv Ologii și Ioncs- 
cu. (Ioan CRISTEA, coresp.)



IUCRARILE PRIMULUI CONGRESAL CONSILIILOR POPULARE JUDEȚENE j 

Șl PREȘEDINȚILOR COLILIILOR POPULARE |

JOCURILE OLEMPICE DE IARNA
(Urmare din pag t)

MUNICIPALE, ODAȘENEȘEI Șl COMUNALE I
Comunist Român, președintele I
Republicii Socialiste România *
să ia cuvintul**.

Intimpinat cu ovații și urale, a 
luat cuvintul tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU.

Cuvtntarea secretarului gene
ral al partidului a fost urmă
rită cu deosebită atenție și 
subliniată in repetate rînduri 
cu vii și îndelungi aplauze.

Ședința inaugurală a Con
gresului ia sfîrșit într-o atmos
feră entuziastă. Participanții 
scandează cu înflăcărare, minu
te în șir, „Ceaușescu-P.C.R.“. 
Sint momente care exprimă cu 
putere sentimentele de dragos
te fierbinte și înaltă prețuire 
pe care toți cetățenii țării, ro
mâni, maghiari, germani și de 
alte naționalități, le nutresc 
pentru partid și secretarul său 
general, deplina adeziune a în
tregii națiuni la politica parti
dului și statului, voința ei 
nestrămutată de a înfăptui sar
cinile de o deosebită însemnă
tate care izvorăsc din hotărîrile 
Congresului al XI-lea al P.C.R., 
din cuvîntarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, de a face 
totul pentru triumful socialis
mului și comunismului pe 
mîntul scump al României.

★
In cursul după-amiezii, 

început dezbaterile în plen 
supra punctelor cuprinse în 
dinea de zi a Congresului.

Lucrările au fost conduse 
tovarășul Manea Mănescu, mem
bru al Comitetului Politic Exe
cutiv al 
ministru

Ultima 
condusă 
Voitec 
Politic 
P.C.R., 
siliului

Lucrările Congresului vor 
continua joi cu dezbaterea în 
secțiuni a problemelor înscrise 
în ordinea de zi.

(Urmare din pag. 1)

talte organe de lucru ale Con
gresului. A fost aprobată în 
unanimitate componența secre
tariatului, Comisiei de redac
tate a proiectelor de docu
mente.

Congresul a aprobat, de ase
menea. in unanimitate, organi
zarea secțiunilor și prezidiile 
acestora.

Congresul a adoptat în una
nimitate următoarea ordine de 
zi :

1. Planul de dezvoltare eco
nomică și socială a României în 
cincinalul 1976—1980 in profil 
teritorial.

2. Sarcinile ce revin consi
liilor populare din planul cin
cinal 1976—1980 în domeniul a- 
griculturii și industriei alimen
tare.

3. Sarcinile consiliilor popu
lare in domeniul investițiilor, 
construcțiilor, sistematizării lo
calităților și în domeniul edili
tar.

4. Programul pentru conser
varea și dezvoltarea fondului 
forestier în perioada 1976—2010 
și Programul național de ame
najare a bazinelor hidrografice.

5. Planul pregătirii forței de 
muncă și principalele măsuri 
de îmbunătățire a activității în 
domeniul învățămîntului, cultu
rii și sănătății publice.

6. Măsuri pentru perfecționa
rea activității consiliilor popu
lare, pentru dezvoltarea demo
crației și participarea maselor 
Ia conducerea vieții economieo- 
sociale.

Adresindu-se Congresului, to
varășul Ilie Verdeț a spus : 
„Cred că sint in asentimentul 
dumneavoastră, al tuturor par
ticipant lor Ia acest inalt forum 
al depulațllor și președinților 
consiliilor populare, ca, intrînd 
in ordinea de zi, să invit pe 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului

pă-

au 
a- 

or-

de

C.C. al P.C.R., prim
ai guvernului.
ședință a zilei a fost 
de tovarășul Ștefan 

membru al Comitetului 
Executiv al C.C. al 
vicepreședinte al Con
de Stat.

Congresului

de la Budapesta

GHEORGHE GHIPU
3:43,3 LA 1500 M!

concursjil atletic de sală 
la Budapesta, Gheorghe 

a cîștigat probele de 800 
j m realizind in ambele 

. acorduri românești pe te- 
acoperit. La 800 m el a 

1:51,8, întrecind cu o 
de secundă rezultatul 
cu citeva zile în urmă 
Ungureanu la Sofia. La 
Ghipu a realizat o per-

în 
de 
Gh:

noi 
ren 
alergat 
zecime 
realizat 
de Gh. 
1500 m .
formanță foarte bună — 3:43,3 
(cel mai bun rezultat european 
al acestui sezon 
și aparține lui 
Ohlert din R.D.

La un interval 
Copu a cîștigat 
de 3 000 m la Budapesta, rea- 
Hzînd de această dată 8:02,0 
(pe locul secund s-a clasat so
vieticul Suștov cu 8:10,6).

este de 3:43,2 
Hans Hennig 

Germană).
de 5 zile, Paul 
a doua cursă

I
I
I
I

ment festiv a urmat prestarea 
jurăminlului de către boberul 
austriac Werner Delle-Karth ;

„In numele tuturor sportivi
lor, jur că vom participa la 
aceste Jocuri într-o luptă lo
ială și sinceră, că vom res
pecta regulile într-un spirit de 
sportivitate, pentru gloria spor
tului și onoarea echipelor 
noastre". După el depune ju- 
rămîntul arbitrul austriac 
Willi Kostinger, care declară i 
„In numele tuturor arbitrilornumele tuturor arbitrilor

și oficialilor, jur că ne vom în
deplini sarcina olimpică într-o 
manieră imparțială și că vom 
respecta regulile acestor Jocuri 
intr-un spirit de sportivitate**. 
In sfîrșit, a urmat un spec
tacol folcloric în caorul căruia, 
grupuri în costume tiroleze 
dansează și încheie festivita
tea formînd cele cinci inele 
olimpice în incinta marii tram
buline. Se intonează un cîn- 
tec tirolez, după care, în a- 
celași entuziasm, echipele par
ticipante părăsesc incinta sub 
ovațiile spectatorilor. Olimpiada 
albă a început 1

PROGRAM Lc
DE AZI

MECIURILE ECHIPEI ROMÂNIEI

SCHI-FOND : cursa de 
30 km, la Seefeld.

SCHI-ALPIN : cursa
de coborire, bărbați, la 
Patscherkofel.

PATINAJ VITEZA : 
cursa de 1500 m, femei, 
pe Stadionul olimpic.

SĂNIUȚE : manșa a 
Il-a la individual, băr
bați și femei, la Igls.

PATINAJ ARTISTIC : 
proba de dansuri (figuri 
obligatorii) și proba de 
perechi (programul scurt), 
pe Stadionul olimpic.

HOCHEI : meciuri în 
cadrul grupei B, la Mes- 
sehalle : Iugoslavia — El
veția, România — Japo
nia (ora 17). Austria — 
Bulgaria.

/W GRUPA Br
fost stabilit programul gru- 
B a turneului olimpic de 

in care, alături de se
tării noastre, vor 

reprezentativele Iugo- 
Austriei, Elveției. Bul- 

Sint cinci 
jocuri în această

A 
pei 
hochei, 
lecționata 
evolua 
slaviei, 
gariei și Japoniei, 
runde de j — 
grupă secundă, prima fiind pro
gramată azi, iar ultima vineri 
13 februarie, meciurile urmînd 

Isă aibă Ioc pe arena de la
Messehalle. Dar, iată programul

I
I
I

I
I
I
I
I
I
I

complet :
Joi, ora 14 : Iugoslavia — El

veția, ora 17 : România — Ja
ponia, ora 20 : Austria — Bul
garia ; sîmbătă, 7 februarie (a- 
celeași ore) : Iugoslavia 
România, Bulgaria — Elveția, 
Austria — Japonia : luni, 9 fe
bruarie : Bulgaria — Iugoslavia, 
Elveția — Japonia, România — 
Austria ; miercuri 11 februarie : 
România — Bulgaria, Iugoslavia 
— Japonia, Elveția — Austria ; 
vineri 13 februarie : Bulgaria — 
Japonia, România — Elveția, 
Austria — Iugoslavia.

★
Rezultatele meciurilor de ca

lificare : R.F. Germania — El
veția 5—1 (1—0, 2-0, 2—1),
Finlanda — Japonia 11—2 (0—1, 
4—0, 7—1), S.U.A. — Iugoslavia 
8—4 (2—1, 4—1, 2—2), Uniunea 
Sovietică — Austria 16—3 (4—0, 
8—2, 4—1). In grupa A, ale că
rei întreceri încep vineri, 6 fe-

LA HOCHEI
bruarie,
U.R.S.S., 
dei, Poloniei, 
Germania.

joacă formațiile 
Cehoslovaciei, Finlan- 

și R.F.S.U.A.

TABARA TRICOLORILOR
si .^‘surind o securitate deplină, pista artificială 

la Igls găzduiește zi de zi antrenamentele cronometrate ale bobe-—------ — —, — vxvuvuieiraie aie oooe-rilor care vor participa, vineri și slmbătâ. la cursa echipajelor de 2 
persoane. Fină acum, cei mai buni timpi au fost realizați (în 2 manșe) de echipajele R.F.G. II (1:52,47), R.F.G. III (1 : 52,56). R.D?G. 
II (1 :52,68) șl Austria m (1 : 52,78). Dintre echipajele românești, mal 

.cel »f?£rnat dln Dra8°S Panaitescu și Costel Ionescu
1 • “ " 1 - Constantin Romaniuc a realizat

— Mihai Nicolau (acesta din urmă 
răcit) a fost Înregistrat cu 1 : 56,62.

de 110 km I Pe bună dreptate 
spunea Zeno 
olimpic în 1952).
că parcurgerea 
echivalează din 
mult cu un risc fără limită.

(1 :54,79). Echipajul Mihai Secul 
1 : 56,29, in vreme de Ion Panțuru 
l-a Înlocuit pe Gheorghe Lixandru,
• Schiorii alpini Dan Crlstea șl 

Ioan Cavasi au efectuat cite 
patru coborîrl pe pista de la 
Patscherkofel, pe care principa
lul favorit — austriacul Franz 
Klammer — o coboară de regulă 
sub două minute, ou medie orară

«Blatlonlștli se antrenează de zor la Seefeld. Miercuri, Gheorghe 
GIrniță șl Gheorghe Voicu s-au detașat la alergare, iar la trageri au 
fost penalizați cu cîte 3 minute.
• După meciul de baraj cu re

prezentativa Poloniei, lotul nos
tru reprezentativ de hochei a 
efectuat citeva antrenamente la 
Messehalle, unde va disputa joi pri
mul joc din grupa B, in 
nia echipei Japoniei, 
acest meci antrenorii șt. 
șl I. Tiron vor păstra 
formulă de echipă ca în

Colo (campion 
într-un interviu, 

actualului traseu 
ce în ce mai

compa- 
Peniru 

Ionescu 
aceeași 
partida

de baraj, acordînd credit porta
rului Netedu, excelent in jocul 
cu Polonia. O bună impresie, 
în afară de prima linie (Antal, 
Gali, Costea, Tureanu și Axinle) 
au mal lăsat la ultimele antre
namente Pană, Ioniță, Moroșan, 
Pisaru și foarte tînărul Alexan
dru Hălăucă, debutant ollc'"la 
aflat Încă la virsta iunloralili-

20 g (16 j) ; Geels
20 (18) ;

19 (17) ; Bianchi

FIȘIER

Jocurilor O-

vest-

SCURT • PE SCURT

î<3

clubul, 
consacrat 
prin prietenia 
„Chiar dacă in

Paris F.C. din 
a campionatului

Vorderegger — 48 p și Thea Gamper 
(Italia) — 43 p.

,O americană, campioană a 
Europei..." — acesta este ti
tlul de senzație, pe care l-au 
folosit multi gazetari străini la 
consemnarea succesului Dian- 
nei de Leeuw, la ultima ediție 
a campionatelor continentale 
de patinaj artistic, disputate 
la Geneva. Olandeză ? Callfor- 
niană 7 De fapt, amtndouă. Fi
indcă, Dianne, născută pe ma
lul Mării Nordului, la Leer-

ECHIPA BRAZILIEI s-a ca
lificat în turneul final al J.O. 
totalizînd 9 p și fiind urmată 
de Uruguay 7 p, Argentina 5 p, 
Columbia 4 p, Chile 3 p.

MECIURI AMICALE : Sel. 
U.R.S.S. — Rijeka 1—0 ; Mexic
— Ungaria 4—1 (2—1), au mar
cat : Jimenez (2), Damian, 
Chavez, respectiv Fazekas din 
11 m ; Hong Kong — Grasshop
pers 0—3 ; în turneul de la Ber
lin : Energie Cottbus — Liaz 
J-blonec 1—1 ; Chemie Leipzig
— Row Rybnik 1—1.

IATA CLASAMENTUL „Ghe- 
tei de aur“ după ultimele etape 
de campionat : Bradley (Finn 
Harp) - — ...
(Ajax Amsterdam) 
Dudu Georgescu (Dinamo Bucu
rești) — 19 (17) ; Bianchi
(Reims) — 19 (20) ; Posthumus 
(Lierse) — 18 (20) ; Nene (Ben
fica Lisabona) — 17 (17).

DIN LOTUL olimpic al Spa
niel, fac parte o sumedenie de 
jucători cunoscuți : Camacho, 
Santillana, Del Bosque, Urria, 
Rubinan, Miguel Angel (Real

Madrid), Migueli, Fortes (C.F. 
Barcelona) etc. De altfel, în 
grupa preliminară cu Bulgaria 
și Turcia, Spania are prima 
șansă de a se califica pentru 
turneul final al ' ~
limpice.

RENUMITUL 
italian Gigi Riva 
in ciuda ofertelor 
va părăsi 
care l-a 
este legat 
echipierii. .. 
rul campionat vom juca 
— a declarat Riva — 
voi schimba hotărirea**.

FOSTUL internațional 
german Helmut Haller (36 de 
ani) și-a reluat activitatea com- 
petițională. El intenționează să 
abandoneze fotbalul doar atunci 
cind echipa sa S.C. Augsburg 
(acum fruntașă in liga a 2-a) 
va promova în prima divizie !

LA 37 DE ANI, ex-interna- 
ționalul iugoslav Sekularaț joa
că la formația “ ~
liga a 2-a 
Franței.

internațional 
a declarat că, 
primite, nu-și 
U.S. Cagliari, 

și de care 
cu co- 
viito- 
îu B 

nu-mi

PATINAJ

DIANNE DE LEEUW (Olanda)
dam (19 noiembrie 1955), loca 
iește din fragedă copilărie la 
Los Angeles, alături de tată 
ei, angajat al unei firme aero
nautice din S.U.A. Acolo a În
vățat să patineze și s-a per
fecționat sub conducerea an
trenorului Doug Chapman 
care-i este acum logodnic.

In 1971 Începe „controversa" 
Ratind calificarea în reprezen
tativa americană pentru C.M., 
ea uzează de dreptul regula
mentar de a concura sub cu
lorile țării sale de origină. Al 
19-lea loc în clasament n-a 
desourajat-o. A progresat con
stant pentru a urca pe po
dium (locul 3) In 1974. In ace
lași an devine vlcecampioanu 
a Europei, după Christine Er- 
rath, reușind s-o întreacă a- 
pol pe patlnatoarea din R. D 
Germană, în 1975, atît la „eu
ropene", cit și la „mondiale".

Acum, contează ca favorită 
a Întrecerilor olimpice de la 
Innsbruck. Destul de Înaltă 
(1,55 m), elegantă, grațioasă in 
mișcări, Dianne de Leeuw se 
arată o demnă continuatoare 
a tradiției patinajului olandez 
întreruptă de la 
marii campioane 
Sjoukie Dejkstra.

retragerea 
care a fost

TENIS

1

3

1

3

PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT • PE
ATLETISM 0 Campionatele de sala 

ale U.R.S.S., la Moscova (ziua a 2-a) : 
triplusalt — Viktor Saneev 17,16 m (cea 
mai buna performanță mondială a 
sezonului) ; 60 m — Valeri Borzov 
6,5 ; prăjină — lurl Prohorenko 5,35 
m ; lungime (f) — Lidia Alfeeva 6,47 
m. 0 Atletul neozeelandez John 
Walker a cîștigat la Auckland cursa 
de 1 500 m în 3:35,6. 0 Maratonul de 
la Beppu (Japonia) a revenit japone
zului Sachio Shigetake (42,195 km în 
2h 14:22,2), urmat de compatriotul sau 
Sueki Tanaka (2 h 14:50,6). 0 La 
Albuquerque, americanul Paul Cum
mings a cîștigat proba de o mila în 
4:04,6. Alte rezultate : 60 y — McTear 
56,9 ; 60 y. g. — White 7,2 ; 440 y — 
Frazier 49,4.

BASCHET • La Trevisio, în meci tur 
pentru grupele sferturilor de finală 
ale „Cupei Liliana Ronchettl" : Pag- 
nossîn — Aalst Bruxelles 64—56. 9 
„Cupa Koraci** — meciuri tur din 
sfârcurile de finală : Juventud Badalo- 
na — S.C.M. le Mans (Franța) 
105—96 ; Partizan Belgrad — Akade- 
mik Varna 107—89 ; Monceau Charle
roi— Rietl (Italia) 90—82 ; Olympique 
Antibes — Rurin 101—97 ; Hapoel Tel 
Avi» Barcelona 117—126 : Split 
KJSbilquatro (Italia) 99—83 ; TS.K.A. 
Sofia — Tours (Franța) 95—91.

CICLISM Q După 96 de ore. In 
cursa de 6 zile de la Copenhaga 
conduce perechea vest-germană Wil
fried Peffgen — Albert Fritz, cu 101 
P-

HANDBAL @ In turneul feminin de 
la Praga : R. D. Germană — U.R.S.S. 
18—17 (8—8) — Richter (R.D.G.) a 
înscris 9 goluri. Iar pentru formația 
sovietică Turcina a marcat 7 ; Ceho
slovacia — Bulgaria 17—16 (8—5) ; 
Ungaria — Polonia 21—16 (9—6).

HOCHEI S La Budapesta, meciul 
selecționatelor de tineret aie Unga
riei ți R.F. Germania s-a încheiat la 
egalitate : 4—4 (1—1, '2—2. 1—1).

NATAȚIE ® Au luat sfîrțit întrecerile 
concursului de inot de la Amersfoort. 
Cițtigâtorii ultimelor probe : mascu
lin : 100 m bras — Peter Lang (R.F.G.) 
1:07,24 ; 100 m spate — John Murphy 
(S.U.A.) 59,82 ; 200 m liber — Mike 
Burner (S.U.A.) 1:56,02 ; feminin :
200 m liber — Enith Brigitha (Olan
dă) 2:04,42 : 100 m bras — Wijda 
Mazereeuw (Olanda) — 1:14,98.

SCHI O :n „Cupa Europei", 
Staufen (R.F.G.), proba de slalom 
uriaș (f) a revenit sportivei austriece 
Martina Elmer. In clasamentul general 
conduce austriaca Gabi Hauser — 85 
p, urmată do compatrioata sa Andrea

TENIS ® „Campionatul european" 
(gr. A) : la Cantu, Italia — Spania 
2—1 (Zugarelli — Gimenez 6—1, 6—2; 
Gisbert — Barazzutti 7—5, 6—0 ; 
Zugarelli, Barazzutti — Gisbert,
Munoz 6—2, 5—7, 6—3) ; la Essen, 
R. F. Germania — Franța 3—0 (Fas
sbender — Proisy 4—6, 6—2, 6—3 ;
Pinner — Jauffret 6—2, 7—5; Pohmann, 
Fassbender — Proisy, Dominguez 6—3, 
6—4). Dupâ 5 etape, conduce Ungaria
— 5 p, urmata de R. F. Germania — 
4 p, Anglia și Suedia — 3 p (cîte 
un meci mai puțin). 0 In prima zi a 
turneului W.C.T. de la Barcelona : 
Cox — Smith 6—3, 7—6 ; Fibak — 
Borowiak 7—6, 6—2 ; Crealy — Stock- 
ton 7—5, 6—1 ; Fairlie — Solomon 
2—6, 6—1 ; Meiler — Santana 7—5, 
6—1. 0 Lq Boca Raton (Florida) : 
Whitlinger — A. Amritraj 6—0, 6—2 ; 
Teacher — Gonzales 6—3, 6—3 ; Pecci
— Waltke 7—5, 6—2 ; Fleming — 
Szmid 7—5, 6—3. 0 Finala turneului 
de la Cleveland : Rahim — MetreveLi 
6—4, 6—4. 0 Australianca Margaret 
Court (in vîrstâ de 33 de ani, mama 
a doi copii) a declarat câ în scurt 
timp va abandona activitatea compe- 
tiționalâ.

„indoor" în curs de desfășu
rare.

Este născut la 21 iulie 1953. 
Practică tenisul de la vîrsta 
de 9 ani. Actualmente, membru 
al grupării Medizin Berolina 
din Berlin. în cadrul acesteia 
are o grupă de copii, pe care 
o pregătește, cu sîrguință și 
pasiune, ca să-i urmeze exem
plul în cucerirea performanțe
lor înalte.

THOMAS EMMRICH (R.D.G.)
Un nume de cîști.gător care 

începe să se repete obsedant, 
după aproape fiecare turneu 
disputat în actualul sezon „in
door44 de tenis în Europa. 
Campionul R. D. Germane (din 
1970 n-a mai părăsit locul 
întîi în rîndul tenismanilor din 
această țară) se arată un spe
cialist al terenurilor rapide din 
săli, fie ele de parchet, beton 
sau plastic. îl ajută la aceas
ta stilul său agresiv, cu puter
nică angajare a mingii în joc 
— serviciu sau retur — și dese 
acțiuni la fileu, unde în spe
cial voleul său de stânga se 
arată decisiv. Ca și gabaritul 
său (1,85 m; 85 kg), care-i dă 
alonjă și forță.

Thomas Emmrich a cîștigat 
trei din cele cinci turnee de 
sală disputate în iarna trecută, 
în cadrul circuitului pe teren 
acoperit organizat de federația 
română de specialitate. In ac
tualul sezon a debutat cu o 
prețioasă victorie în turneul 
internațional de la Sofia, în- 
tr-o companie de-osebit de pu
ternică. Apoi, a cîștigat două 
turnee (Timișoara si Niregyhă- 
za) în circuitul internațional I
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