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JOCURILE OLIMPICE DE IARNĂ

IERI AU FOST DECERNATE PRIMELE MEDALII
9 Saveliev (U.R.S.S.) la 30 km fond, Klammer (Austria) Ia coborîre ți Ste- 

panskaia (U.R.S.S.) la patinaj vitezâ 1 500 m — campionii zilei

EFICIENTA MUNCII EDUCATIVE 
SE EXPRIMĂ NEMIJLOCIT 

ÎN NIVELUL PERFORMANTELOR

INNSBRUCK. 5 (prin tele
fon). Azi, cînd în întreaga 
Austrie un singur nume — 
— Klammer, flutură pe toate 
buzele iubitorilor de sport, nu 
putem începe corespondenta 
noastră fără a-i da acestuia 
locul pentru meritul ce i 
se cuvine. E drept, pe pîr- 
tia de la Patscherkofel a 
învins cel mai bun coborî tor al 
lumii, la ora actuală Dar din
colo de succesul pronosticat, ca 
urmare a celor 8 victorii din 
9 curse în sezonul trecut și a 
celor 4 victorii din 7 în noul 
sezon în Cupa Mondială. Franz

Hocheiștii noștri au debutat victorios:

ROMÂNIA - JAPONIA 3-1
Pe patinoarul de la Messe- 

halle au început joi întrecerile 
din cadrul grupei secunde a 
turneului de hochei. Reprezen
tativa României a avut ca pri
mă adversară formația Japo
niei pe care, la capătul unei 
partide aprige, a întrecut-o cu 
scorul de 3—1 (1—0, 1—1, 1—0). 
Jocul a debutat destul de ner
vos, prin acțiuni crispate și lip
site de vigoare. Cunoscând va
loarea primei noastre linii, pe 
care o urmăriseră evoluînd, aici 
la Innsbruck, în meciul cu Po
lonia. hocheiștii niponi, rapizi 
și întreprinzători, și-au propus 
s-o marcheze strict. Multă vre
me această tactică le-a reușit, 
mai ales că și sportivii noștri 
au greșit acționînd prea mult 
individual și căutînd să înscrie 
din apropierea porții, cînd erau 
de preferat — într-o astfel de 
situație — șuturile de la dis
tanță. 6-4 (1—1, 2—2. 3—1).

3000 DE ORE PENTRU „JUPITER11

REPORTAJUL

O seară la Reghin. Ninge 
cu fulgi mari. Urcăm 
spre Șantierul naval al 
Reghinului. Șeful se nu

mește loan Polen. E tîmplar 
specialist la C.I.L. Bănuiți, poa
te, că „șantierul** e adăpostit 
în trei cămăruțe, într-o clădire 
veche. Și totuși, în aceste trei 
cămăruțe se construiește, în a- 
cest moment, portavionul „Ex 
Colossus", se repară marele cru
cișător „Jupiter" și se corectea
ză velierele care au 
purtat bătălia na
vală, anul trecut, 
în septembrie, pe 
apele de la Nep- 
tun. Cu alte cuvinte, am pă
truns în lumea „marinarilor de 
munte" din Reghin — Cum sint 
numiți navomodeliștii din oră
șelul de pe malul Mureșului.

Ua o masă lucrează de zor, 
fără să ne bage în seamă, un 
adolescent. îl cheamă Fănel 
Bota și e un fel de curiozitate 
la Reghin. Se pare că e singu
rul aeromodelist în această 
castă de navomodeliști alcătui
tă din 80 de elevi. Fănel Bota 
se ridică de la masă și ne 
explică : „Ar fi fost, poate, nor
mal să trec și eu la navomo
deliști, dar mă încăpățînez să 
rămin, pentru că nu trebuie să 
se piardă urma aripilor".

Ioan Polen e un om tăcut. 
Cercetează cu grijă lu
crul lui Fănel, îi studia
ză schițele și face o co

rectură, într-un limbaj pe care 
reporterul nu reușește să-1 des
cifreze. Apoi intrăm într-o altă 
cameră, plină cu ambarcațiuni. 
Jos, pe vreo doi metri, se află 
calapodul viitorului portavion 
•Ex Colossus", la care lucrează 

Klammer (născut la 3 dec. 1954, 
la Mooswald — Carinthia, 182 
cm, 60 kg) a triumfat, în cursa 
olimpică de joi. prin stilul și 
temperamentul său. El a revo
luționat, pur și simplu, canoa
nele clasice ale tehnicii în fa
voarea unui unic scop: viteza 
maximă. Și dacă pe traseu crîn- 
cena sa încleștare lasă să se 
vadă o aparentă „dezordi
ne acrobatică", aceasta nu es
te altceva decît reflectarea 
unui perfect echilibru, dina
mic, determinat de simțul ză
pezii și de o uimitoare capa
citate de improvizație.

Cu trecerea minutelor, hoche
iștii români au evoluat la ade
vărata lor valoare și au supus 
unei presiuni puternice poarta 
adversă. Și totuși, deși domi
narea era evidentă iar ocaziile 
de gol nu ne-au lipsit, tabela 
de scor a rămas neschimbată. 
Abia în min. 15 Pană a reușit 
deschiderea scorului la capătul 
unei acțiuni spectaculoase. Tot 
hocheiștii noștri reușesc modi
ficarea scorului, Antal înscriind 
în min. 37. După două minute, 
japonezii reduc din handicap 
prin Nakamura. în ultima re
priză, în min. 42, Tureanu mar
chează al treilea gol al forma
ției române care a obținut o 
victorie meritată, ca urmare a 
unui joc mai bun, a unei pres
tații superioare.

Viitoarea adversară a forma
ției României va fi. sîmbătă, 
reprezentativa Iugoslaviei, ca
re, ieri, a întrecut Elveția cu

Liviu Cosma, „dar pe care-1 
vom termina in colectiv — a- 
daugă Polen — deoarece Liviu, 
care e operator la plăci aglo
merate, se pregătește să Intre 
la facultate și nu mai are timp 
să-l termine singur, pînă în 
septembrie".

Pentru că a venit vorba de 
timp, Polen prezintă cîteva ci
fre : „A. Bartha, care a venit 
pe locul doi, anul trecut, la 
naționale, cu „Jupiter", a lu

crat 3 000 de ore. 
în general, aproa
pe nimic nu se 
poate face fără 
2 000 de ore".

Continuăm, în mod firesc, 
discuția despre asocierea con
troversată a noțiunii de sport la 
această activitate prin excelen
ță sedentară. Polen zîmbește : 
„Intîi de toate nu e sedentară, 
deoarece meșterul se rotește de 
vreo 200 de ori pe zi în jurul 
navei sale. In al doilea rind, la 
concursuri, navomodclistul tre
buie să 1'ie și alergător și îno
tător. Cînd nava e furată de 
curent, trebuie să sprinlezi bine 
pentru ca să nu se avarieze la 
mal. Și mai e ceva : ca să a- 
duci nava înapoi, trebuie să 
plonjezi in apă, să inoți cîteva 
sute de metri și să te întorci 
cu ea, tot pe apă, remorcind-o“.

Reporterul pare mulțumit cu 
aceste explicații. Dar Polen de
vine deodată volubil : „Dacă ar 
fi numai atit, navomodelismul 
ar rămine un joc gratuit. Dar, 
dincolo de bucuria victoriei și

loan CHIRILA

(Continuare in pag. 2—1)

Vineri 6 februarie 1976 |

Victoria sa olimpică n-a fost 
obținută deloc ușor. Doar 33 
de sutimi de secundă l-au des
părțit de marele său rival, el
vețianul Bernhard Russi, des
pre care se spune că este un 
adevărat „caligraf" de geniu, 
un schior elegant, de o preci
zie absolută. Din această con
fruntare a învins Klammer, 
mai tînăr decât Russi. dar și 
noul său stil, al impetuozității, 
pe care îl susține schiorul 
austriac și pe care-1 adoptă, 
primii, sportivii canadieni.

Schiorii români — Cristea și 
Cavasi — n-au încă acces la 
o coborîre de o asemenea difi
cultate. ca cea de la Patscher
kofel. Comportarea lor modes
tă reclamă schimbări radicale 
în primul rînd în concepția de 
pregătire. Totuși apreciem că 
ei păstrează încă șanse pentru 
o comportare onorabilă în ce-

Mihai BARA

(Continuare in pag. a 4-a)

în Divizia A la handbal feminin

RAPID-VOINȚA Odorhei: 1810!
BAIA MARE, 5 (prin tele

fon). începînd de joi, Sala 
sporturilor din localitate găz
duiește întrecerile . penultimu
lui turneu al Diviziei A de 
handbal feminin. Runda inau
gurală, care a adus în tribune 
aproximativ 1500 de specta
tori, a oferit partide de bună 
calitate și cîteva surprize, din
tre care se detașează victoria 
categorică a Rapidului asupra 
celei de a doua clasate — Vo
ința Odorhei.

Iată acum o scurtă trecere 
în revistă a partidelor etapei 
a 16-a.

RAPID — VOINȚA ODOR-

Rezultute tehnice : Voința ' 
I Odorhei — Rapid x__ 18 (5—11), |

1EFS *— Mureșul Tg. Mureș 
s 19—13 (10—7), Progresul — | 

Constructorul Timișoara 9—13 ■ 
(5—3), „U“ Timișoara — Rul- , 
mentui Brașov 20—16 (11—6), I 
Confecția — „U“ București
13—13 (3—91. Textila Buhuși — 
Constructorul Baia Mare 11—12 
(8-6) 1

Programul de azi (cu Înce
pere de la ora 14) : Rapid — 
Progresul, Rulmentul Brașov — 
Voința Odorhei, Mureșul Tg. 
Mureș — „U“ București, Con
structorul Timișoara — Textila 
Buhuși. Confecția — „U“ Timi
șoara, Constructorul Baia Mare 

I — IEFS.

Cu o .clieie“ la picior, Petre Comao (Steaua) i-a luat adversarului 
orice speranță de a evita tușul.

• Fără „păsări călătoare11
zbura mal sus

Deunăzi, Ia un important sfat 
de lucru al activului județean, 
s-a discutat, printre altele, ana
litic și cu răspundere, despre 
realizările și perspectivele spor
tului de performanță constăn- 
țean. Participanților le-a fost 
înfățișat bilanțul, poate cel mai 
bogat din istoria sportivă a ju
dețului, rezultat al unor entu
ziaste străduințe pentru înde
plinirea exemplară a sarcinilor 
și obiectivelor cuprinse în do
cumentele de partid, privind 
necesitatea îmbunătățirii con
tinue a activității din acest do
meniu. Nu vom repeta aceste 
succese, în general cunoscute 
celor care urmăresc cu atenție 
fenomenul sportiv din țara 
noastră. Vom sublinia doar că 
ele se datoresc condițiilor crea
te, stilului de muncă îmbună
tățit al organelor și organiza
țiilor sportive, competenței ca
drelor de specialiști și, bineîn
țeles, talentului și hărniciei 
sportivilor constănțeni.

Analiza la care ne referim 
a evidențiat, însă, deosebit de 
concludent faptul că în reali
zarea acestor progrese — unele 
cu totul remarcabile, înregis
trate la atletism, box, rugby, 
scrimă, haltere, gimnastică, mo- 
delism etc. — hotărîtoare a fost 
creșterea eficienței muncii edu
cative desfășurată în cluburile, 
asociațiile, școlile sportive con- 
stănțene. Dar, nu peste tot și 
aceasta explică, în mare măsu
ră, de ce, la diferite discipline 
care beneficiază de condiții e- 
gale, rezultatele sint total di
ferite, de ce în unele unități 
sportive performanțele sint aș
teptate de ani șl ani de zile.

HEI 18—10. Primul joc al tur
neului s-a încheiat cu un re
zultat surpriză, mai ales prin 
neașteptata proporție a scoru
lui. Feroviarele au opus inci
sivei formații din Odorhei o 
apărare „5 + 1“ bine pusă la 
punct, care a anihilat-o com
plet pe redutabila Magda Mi- 
kloș ! De altfel, Voința Odor- 
hei a reușit să puncteze din

Hoiia ALEXANDRESCU

(Continuare în pag. a 4-a)

ECHIPELE DIN DIVIZIA A DE LUPTE LIBERE, 
LA STARTUL NOII EDIȚII A CAMPIONATULUI

Simbătă și duminică se dis
pută etapa inaugurală a Di
viziei de lupte libere. Progra
mat mai devreme decît în alți 
ani. campionatul celor mai bune 
formații din țâră are menirea 
de a-i menține pe sportivii 
fruntași într-o pregătire con
tinuă, încă din luna februarie, 
în vederea participării la cam
pionatele europene ce se vor 
disputa în luna aprilie, la Le
ningrad.

sportul constânțean poate... 
șl mai repede

S-a spus, în această ordine 
de idei, direct, fără ocolișuri, 
că „încă sc „importă" din afle 
județe sportivi fără valoare 
competitivă, negii jindu-se se
lecționarea și pregătirea tineri
lor constănțeni, că în unele 
locuri nu se lucrează cu pa
siune și dăruire pentru promo
varea juniorilor în echipele di
vizionare, așa cum este cazul 
echipelor de fotbal din Divizia 
C, popice, volei băieți (Voin
ța) etc."

Cu totul altă valoare ar fi 
atins, desigur, performanțele 
sportului constânțean dacă — 
de asemenea — în multe alte 
cazuri munca educativă n-ar fi 
fost trecută pe un plan secun
dar, dacă factorii de resort ar 
fi acționat cu exigență și fer
mitate pentru prevenirea șl 
sancționarea promptă a abateri
lor de la conduita morală și ce
tățenească a unor sportivi de la 
clubul Farul, de la Fotbal-club 
Constanța, din secțiile de fotbal 
Energia și Constructorul Con
stanța, Cimentul, Castelu și 
Mihai Viteazul, de lupte — Hi
drotehnica și altele.

Mult mai rar ca în anii tre- 
cuți, „păsările călătoare" mai 
poposesc, totuși, la Constanța, 
la Medgidia și în alte localități 
din județ, popasuri vremelnice 
la sfîrșitul cărora nu rămin de
cît amărăciuni și performanțe 
sub nivelul celor anterioare ! Se 
pare că oamenii au început să 
se convingă acum, dintr-o mai 
lungă experiență, de acest ade-

Dan GARLESTEANU

(Continuare în pag. 2-3)

„TOP 12- Lft TENIS DE MASA

In zilele de 16 și 17 februarie va 
avea loc la Ploiești, în sala Victoria, 
competiția de tenis de masă „TOP 
12" (Turneul celor 12), la bâieți șl 
fete, la care vor participâ sportivii cei 
mai bine clasați în anul 1975.

CAMPIONATELE NAȚIONALE
DE ÎNOT LA BAIA MARE

Biroul F. R. Natație a hotărlt 
ca întrecerile campionatelor na
ționale de înot rezervate seniori
lor să se desfășoare între 20 și 
23 martie la Baia Mare, în noul 
bazin acoperit de 50 m.

Prima etapă are un caracter 
inedit, deoarece regulamentul 
campionatului din acest an a 
suferit o modificare : chiar și 
întîlnirile triunghiulare, de ge
nul celei programate la sfîrși
tul acestei săptămîni. se vor 
disputa după sistemul turneelor 
individuale, urmînd ca echipe
lor să li se atribuie punctele 
acumulate de componentii lor.

Programul etapei : SERIA I: 
C.S.M. Craiova — Vulturii Tex
tila Lugoj — Dinamo Brașov 
(la Brașov) ; Constructorul Hu
nedoara — C.F.R. Timișoara — 
C. S. Saiu Mare (la Timișoara); 
U. M. Timișoara — Jiul Petri- 
la — C.S.M. Reșița (la Reșița). 
SERIA A II-A : C. S. Tîrgo- 
viște — A.S.A. Brașov —■ Pro
gresul București (la București); 
Oltul Sf. Gheorghe — Mure
șul Tg. Mureș — Comerțul Tg. 
Mureș (la Tg. Mureș). SERIA 
A III-A : I.C.H. Constanța — 
C.S.M. Iași — Montorul Pitești; 
C. S. Onești — Dunărea Ga
lați — Nicolina Iași (la Gh. 
Gheorghiu-Dej) ; Steaua — Ra
pid București — Progresul Bră
ila (la București).

După cum se poate constata 
din lectura programului etapei, 
încă din prima rundă sint de 
așteptat întîlniri atractive, u- 
nele constituind adevărate me
ciuri de selecție pentru alcă
tuirea echipei naționala.



„STARTUL LANSAT" în noua ediție a Diviziei A de scrimă

AL SEMIFONDIȘTILOR.
• NATALIA ANDREI Șl GHEORGHE GHIPU, ÎNTRE CEI MAI BUNI 
PERFORMERI EUROPENI Al SEZONULUI DE SALĂ LA 1 500 M.

Deși se obișnuia ca în peri
oada de iarnă semifondiștii. si 
fondiștii să fie prezenti. eventual, 
în paginile ziarului numai în re
portajele de pregătiri — absen
ta unei săli circulare restrîngînd 
sezonul competițional intern pe 
teren acoperit la întreceri rezer
vate sprinterilor, săritorilor și a- 
runcătorilor de greutate — alergă
torii pe distanțe medii și lungi au 
schimbat în ultimele două — trei 
sezoane hivernate acest stereo
tip. odată cu participarea siste
matică în concursurile indoor din 
străinătate. Mai mult, ne amin
tim cu plăcere că în martie tre
cut. la campionatele europene dc 
la Katowice. Natalia Andrei a 
cucerit titlul european la 1500 
m — la a doua sa participare 
într-o cursă în sală —- iar 
Gheorghe Ghipu. debutant in 
competițiile de sală, s-a întors 
la București cu medalia de bronz 
la aceeași probă.

Experiența bună a anului pre- 
olimpic a fost păstrată și. iată. 
Natalia. Ghipu si alți cîtiva co
legi de probe ne invită la acest 
comentariu după primele starturi 
în actualul sezon. Fără o pregă
tire deosebită pentru sală, semi- 
fondiștii noștri au obtinut o se
rie de rezultate excelente. La 
Sofia. Gheorghe Ungureanu a a- 
lergat 1:51,9 la B00 m (record), 
iar Aurel Niculescu 8:04.0 la 3 000 
m. La Budapesta Paul Copu cîș- 
tlgă consecutiv două curse la 
3 000 m în 8:01,4 si 8:02,0. Satis
facțiile cele nfai mari ni le-au 
produs însă si de această dată 
Natalia Andrei si Gheorghe Ghi- 
t>u. înaintea „europenelor" de la 
Katowice. Natalia reușea la Sofia 
4:22.9. Acum ea a alergat, fără 
să forțeze, la Budapesta. 4:17.4, 
întreeînd-o categoric pe Vasilina 
Amzina (Bulgaria) — 4:23,0 —
cea care la cîteva zile după 
concursul de la Budapesta. avea 
să o învingă la Sofia, pe 800 
m. pe Liliana Tomova, campioana 
europeană a distantei. De remar
cat că recordmana noastră a rea
lizat diferența de peste 5 secunde 
pe ultimii 400 m ai cursei ! Este 
clar că pregătirea de iarnă i-a

Nataliei Andrei un po- 
superior si. chiar d2că 
sau Stereva au reușit re- 
mai bune, apropiate de 
aer liber, trebuie avută 

puternică 

posibilități ale Nataliei 
ieși în evidentă la

asigurat 
tential 
Strotzer 
zultate 
cele în 
în vedere concurenta 
întî.mninată'. Fără îndoială, 
vârâtele 
Andrei: vor 
MUnchen.

Asemănător este cazul lui Ghi- 
pu. înainte de Katowice. Ghipu 
reușea 8:00.2 la 3 000 m. Situația 
sa este, poate unică. Ghipu cîști- 
Rînd o medalie la ..europene" la 
prima cursă de sală pe distanta 
de 1 500 m ! Acum, după un 
3:47,0 de ..acomodare". Gheorghi- 
tă a obținut la un interval^ de 
patru zile i... 2.‘.2,2 , -
la numai o zecime de 
de cea mai 
ropeană a 
cest 3:43,3. 
la 800 m.
Ungurear.u. ___
cazul Nataliei Andrei, aceste 
zultate sînt rodul sutelor de 
lometri alergați zi de zi. săptă
mînă de săptămînă, al unei creș
teri a valorii si nu al dorințe' 
de a atinge în această perioadă 
plafonul maxim. Ar trebui să ju
decăm altfel si obiectivele pe 
care cei doi si le-au fixat pentru 
sezonul olimpic----4:01,0, respec
tiv 3:33 — ce păreau, poate, exa
gerate... in plus, la Ghipu ne 
bucură schimbarea de mentalitate 
— pe care o semnalam în toam
nă. după acel 3:38,4 — campionul 
nostru putînd fi considerat acum 
un alergător ofensiv.

...„Seria" bună a semifondului 
nostru continuă. Rezultatele fru
moase de început de an pigmen
tează un sezon indoor si demon
strează că ambițiile alergătorilor, 
orieft de mari, par fundamentate.

un 3:43,3 promițător, 
__ ____ secundă 

bună performanță^ eu- 
anului. O zi după a- 
Ghipu aleargă 1:51,8 

întrecînd recordul
Repetăm, ca si

lui
în 
re
le

Vladimir MORARU

/>

Prin amabilitatea Institutului meteo
rologic (Serviciul prevederi de scurtă 
durată) am aflat, pentru iubitorii 
schiului și aî sporturilor de iarnă, 
grosimea stratului de zăpadă în prin
cipalele zone montane ale țării :

Predeal 52 cm Băișoara 70 cm
Sinaia Semenic 153 cm
(Cota 1500) 77 cm Cuntu 183 cm
Vf. Omul 60 cm Paring 137 cm
Păltiniș Lăcăuți 41 cm
(Sibiu) 44 cm Ceahlău 88 cm
Vlădeasa 23 cm Rarău 87 cm

CE SE ÎNTREVEDE DINCOLO 
DE UN STATU QUO ■ ■ ■

FAȚA ANTREN

așteptatele „seisme", 
zdruncine stratificarea 

și ani, nu s-au produs 
debutul ediției 1976 a 
A de scrimă. Ca și la

(uncle mici !) : Adri-Mult 
care să 
de ani 
nici la 
Diviziei
cea precedentă, ca și Ia com
petițiile similare de acum 2—3 
ani (cine mai știe exact când a 
fost altfel ?), formațiile clubu
lui Steaua s-au instalat de la 
început în fruntea clasamente
lor celor patru arme, anunțîn- 
du-se fără nici un echivoc ca 
principale candidate , la 
rțle de campioane 
Statu quo.

Dar chiar nimic 
timplă in adîncurile 
ței scrimei, nici 
răzbate la suprafață pentru a 
prefigura schimbările de mîine?

Cu un an în urmă, exact in 
această perioadă, publicam un 
raid-anchetă prin cîteva centre 
din tară, intitulat „Scrima ro
mânească și— viitorul II", de
dicat, bineînțeles. preocupării 
pentru cei mai tineri aspiranți 
la performanță, dar si pentru 
lansarea unor noi centre pe 
hartă scrimei românești. Prin
tre unitățile vizitate atunci se 
aflau Progresul București și 
Farul Constanta. De ce 7 Pen
tru că, așa cum consemnam a- 
tunci. în secția clubului bucu- 
reștean — pionier cîndva _al 
marii performante — se trăia 
mai mult din... amintiri, iar 
strădaniile clubului de pe Lito
ral de a intra în „înalta socie
tate" nu ajunseseră la liman.

Care este situația acum 7 
Quartetul Progresului la flo- 
retă-fete în prima divizie este 
complet nou, alcătuit numai din

titlu-
.ale tării.

nu se in- 
performan- 

un semn nu

junioare __  __
ana Stancu, Lidia Tudor. Feli
cia Truț, Cristina Ionescu ; deși 
a retrogradat în Divizia B, din 
actuala garnitură a flaretiștilor 
„bancari" Cristian Dinu este 
component al lotului olimpic, 
iar Florin Nicolae al celui de 
tineret, ambii constituind punc
tele de sprijin în revenirea e- 
chipei pe primul plan compe- 
tițional. în ceea ce-1 privește, 
clubul constăntean a promovat 
deja în primul eșalon echipa de 
spadă, anunțîndu-se ca prota
gonistă a competiției. în timp 
ce garnitura floretistelor, cu 
două nume noi : Viorica Draga- 
Turcan și Marcela Moldovan, 
alăturate Elenei Pricop (toate 
componente ale lotului olimpic) 
anticipează o calificare în pri
mul eșalon unde, probabil, va 
anima în anii următori, împre
ună cu formațiile Steaua și Di
namo, lupta pentru titlu.

Cu aceste exemple n-am e- 
puizat expunerea procesului de 
întinerire în care se află an- 

marea majoritate a 
divizionare. Dacă a- 

de echipa Școlii spbr- 
Satu Mare și de cea a 
Dinamo, la floretă fe-
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PREOCUPĂRI ÎNAINTEA RELUĂRII 
CAMPIONATULUI DE RUGBY

Odată cu apropierea startului 
oficial (7 martie) crește și fe
bra pregătirilor echipelor par
ticipante la campionatul cate
goriei A de rugby. Astfel, am 
aflat că toate formațiile divi
zionare au reluat antrenamen
tele. în ciuda condițiilor atmos
ferice nu tocmai prielnice din 
luna februarie. Am informat pe 
cititorii noștri despre pregătirile 
pe care le fac în aceste zile 
echipele din nordul Moldovei 
(Politehnica Iași și Minerul 
Gura Humorului) pentru a lua 
parte, alături de Agronomia Cluj- 
Napoca și Rulmentul Birlad, la 
„Cupa Sucevei". Astăzi sintem

să venim cu alte

3000 DE ORE PENTRU „JUPITER"n
(Urmare din pag. 1)

de satisfacția muncii implinitc, 
mai e ceva. Pe șantierul nostru 
naval, adolescenții învață ce 
este munca. In afară de asta, 
ei îndrăgesc marina sau con
strucția navală. Muiți dintre 
copiii mei de la cercul dc na- 
vomodeliști s-au indreptat spre 
construcțiile navale sau spre 
școala de marină".

La Reghin, localnicii spun că 
navomodeliștii lor dețin supre
mația pe țară. loan Polen e 
mai circumspect. Laudă cercul 
de la București, fără să se re
cunoască însă învins. Reghinul 
pregătește bătălia navală 1976. 
Bartha nu poate uita că a venit 
pe locul doi cu „Jupiter" și lu
crează la mai multe strunguri. 
Are pe șantier două nave tele
ghidate — motoare cu explo
zie ; o navă teleghidată cu mo
tor electric ; un velier din fibre 
de sticlă ; un velier radiotele- 
ghidat. Acest proiect ambițios 
nu mai trebuie completat cu 
alte exemple pentru a ne da 
seama că „marinarii de munte" 
din Reghin simt briza bătăliei 
de la Trafalgar.

Ce e cu fibra de sticlă? loan 
Polen susține că e arma 
secretă a Reghinului pen
tru 1976. „Ex Colossus" 

ise construiește > din fibre de 
sticlă armate cu rășini sinteti
ce. „Baghetele de lemn le vin
dem altor cercuri. In septem
brie o să se vadă dacă vom ști 
să învingem aidoma săritorilor 
cu prăjina fiberglass".

Anul trecut, Reghinul 
zentat 22 de seniori și 
niori, la Neptun. Anul 
vrea să corecteze acest ______
„în acest scop lucrăm mai tot 
timpul. Copiii sînt foarte sen
sibili. Toată ziua poartă schi
tele sub braț. Eu, barem, nu 
mai am timp de nimic altceva. 
Aș putea spune că un fel de 
osmoză între munca la C.I.L. și 
cea de aici, de pe șantier.

a pre-
17 ju- 
accsta 

record.

Ideile îmi vin mai repede dccit 
timpul care curge. Intr-o vre
me am obosit. Am căutat un 
leac. Am plecat pină la Con
stanța, cu bicicleta, împreună 
cu fiică-mea, care e și ea navo- 
modelistă. Ne-am întors mai o- 
dihniți. Atunci 
racheta de tenis din fibre din 
sticlă, pe care am și produs-o, 
pe care a lăudat-o Tiriac, dar 
căreia, deocamdată, nu i-a venit 
rindul, pentru că „la urma ur
melor, cc-o să facem cu lem
nul ?“ Pină una alta, am bote
zat-o „Cenușăreasa". în afară 
de asta, am mai construit și un 
arc din fibre din sticlă, cu ca
petele demontabiie. Acum lu
crez, pe baza unei schițe, la o 
platformă plutitoare, de agre
ment, acționată dc o pinză in 
formă de romb, pe care navi
gatorul o poate fixa spre cu
rent, manual, cu spatele Ia di
recția de înaintare. Vă spun că 
munca asiduă îți aduce mereu 
idei noi".

Acest om obsedat n-a putut 
încheia seara decît tot cu o ob
sesie : „Eram odată, în plin 
concurs, Ia Petroșani. Se o- 
prește o mașină. Număr engle
zesc. Coboară un bărbat slab și 
inalt. Vine, se prezintă. Nu 
scoate nici o vorbă. Se întoarce 
la mașină, dă jos prelata, o roa
gă pe nevastă-sa să-1 ajute și 
pune pe apă un navomodcl ne
asemuit de frumos, reprezen- 
tînd prima navă cu aburi. Ne 
adunăm în jurul navei, engle
zul tace, scoate un chibrit, a- 
prinde și așteaptă. Spectatorii 
se înmulțesc. La un moment 
dat, nava pornește. Englezul o 
privește cu ochii strălucind de 
emoție".

Nava . .1.
motor cu aburi, ca pe vremea 
lui Fulton. Așa au început in
somniile elevilor lui loan Polen. 
Deocamdată, navomodeliștii dc 
la Reghin, n-au descoperit se
cretul mini-motorului cu aburi. 
Dar ei nu renunță șă-1 caute...

am conceput

era acționată de un

in măsură 
cîteva informații-

Dinamo București, vicecam- 
pioana țării, a plecat la Si
naia, stabilindu-și pentru cî
teva zile cartierul general la 
Cumpătul. Antrenorul Ion Țu- 
(uianu, care conduce grupul 
„alb-roșilor", ne-a informat că 
pune mare preț pc actuala pe
rioadă pregătitoare, ea consti
tuind factorul-cheie pentru re
zistența în regim de competiție 
din lunile viitoare. Un singur 
nume nou în XV,-le dinamovist: 
înaintașul Gh. Comeliu (22 de 
ani. 1,85 m).

Grivija Roșie este cea de a 
doua echipă bucureșteană care 
în această perioadă se află pe 
Valea Prahovei (Predeal). Lo
tul grivițenilor este bogat (un
de se vede cit este de util să 
ai o pepinieră proprie), iar 
Viorel Moraru și Radu Dcmian 
se vor vedea în situația, uneori 
dificilă, dc a trebui să aleagă 
între vechii titulari . și tinerele 
talente care bat cu insistență 
la porțile consacrării. Iată nu
mele cîtorva tineri grivițeni 
care așteaptă cu încredere ti
tularizarea : Ionel Bonea, mij
locaș la grămadă (retinut și 
pentru lotul național). Lauren- 
tiu Codoi, mijlocaș la deschi
dere, Cercel, pilier, Ion Floren
tin, aripă. Toți fac parte din 
„noul val", căruia îi mai apar
țin și Vasile Viad și Marian 
Pena.

Rulmentul Bîrlad are un nou 
antrenor în persoana cunoscu
tului international 
Virgil Mihalașcu. 
că el va avpa și 
gogice necesare 
ției bîrlădene.

Un interesant 
perspectivă : 
grivițean Teodor Miclcscu in
tenționează să joace în viitorul 
sezon sub " 
bucureștean Rapid.

Colectivul de tehnicieni din 
Petroșani s-a completat cu un 
antrenor iscusit : Mitică Anto
nescu. El activează la Șc. sp. 
Știința, pepinieră a divizionarei 
A Știința din localitate (antre
nor : Gh. Băltăreții).

grena te 
secțiilor 
mințim 
tive din 
clubului __ .
te. de floretiștii de la Clubul 
sportiv Satu Mare, de sabrerii 
de la Dinamo și Tractorul _Bra- 
șov, de spadasinii ' ‘
troputere Craiova 
sportiv Satu Mare, 
r? mai aproape de __  _
al. Unii ar putea fi însă nedu
meriți de proporțiile scorurilor 
înregistrate în unele partide 
din prima etapă a Diviziei A, 
mai ales la floretă fete. Dife
rența valorică și, mai ales, de 
experiență competițională și-a 
pus amprenta vizibil la această 
armă, fapt ce nu trebuie să fie 
descurajator pentru tinerele 
trăgătoare și pentru antrenorii 
lor. Chiar cu riscul retrogra
dării pentru un an în eșalonul 
secund, nu trebuie să se renun
țe la operația de întinerire.

Statu quo — intr-adevăr — 
dacă singura prismă prin care 
privim actuala ediție a Diviziei 
naționale este cea 
tului. Porțile sîint 
tineretului pentru

de la Elec- 
și Clubul 

tabloul aipa- 
conturul re-

a clasam en- 
însă deschise 
afirmare.

SLAVESCUPau!
Tiberiu STĂM A

i

Dc cite ori aud de duri
tatea și insensibilitatea bo
xerului. de cite ori eu în
sumi mă îndoiesc de frumu
sețea acestui joc — Și, în 
fond, cum zice poetul, omul 
de aceea e om ca să se 
îndoiască — eu mă gtndesc 
la acest om care mi-a fost 
coleg de clasă și a devenit 
un boxer desăvîrșit, după 
aceea antrenor emerit, timp 
în care nu ne-am văzut, nu 
ne-am mai știut, ceea ce 
dă rîndurilor mele acel ca
racter de superior dezinte
res pe care fiecare dintre 
noi îl caută cînd e 
valoarea, 
la acest 
acela 
tine.
nea 
box, 
unii, 
cile stabilesc o eu 
totul altă scară a 
pericolelor sporti- 
tive. dar pe care 
eu îl apăr fiindcă 
am pătruns în lumea lui 
prin acest om, el mi-a fău
rit imaginea de bază și ori; 
ce aș vedea că se întimplă 
în ring, eu nu renunț la ea. 
Boxul e pentru mine ceea 
ce mi-a arătat la 17 ani 
acest coleg dintr-a VII-a, 
la „Matei Basarab", che- 
mîndu-mă să-1 văd în pri
ma sa gală, peste drum de 
Drept. la circul „Palla
dium",.. M-am dus cu ui
mire. Nu puteam să cred” 
pe baza atîtor prejudecăți 
cu care șe naște ființa noas
tră sportivă — că acest co
leg delicat, sensibil. ■ inte
ligent, cu care mă însoțeam 
din capătul Oltenilor pînâ 
la școală discutînd cu plă
cere ce-i în lună și în stele, 
se poate arunca pe un ring, 
„la bătaie", lovind, încasând 
pumni și iar lovind, hotărît 
să-1 „pună jos" pe cel din 
fața sa. Orice

N-am alt 
om decît 
a-mi sus- 
el. imagi-

de 
cu
mea despre 

sport huilit de 
deși statisti-

I
I...

chipuit despre 
f

elogiată 
interes

moldovean 
Să sperăm 

calitățile peda- 
sudării forma-

transfer în 
internaționalul

culorile clubului

CĂLĂRIE
tuit recent în 
Ialomița), la 
pala secție de performanță 
asociații
rie, afiliată la federația de speciali
tate. Asociația mai are secții de șah 
și tenis de masă.

O NOUA ASOCIAȚIE 
SPORTIVA s-o consti- 

comuna Mărculești (jud. 
herghelia Jegâlia. Princi- 

” a noii 
„Ialomița" este cea de călă-

JUDO ETAPA DE ZONA a cam* 
pionatelor republicane in

dividuale ale seniorilor se va desfă
șura sîmbătă și duminică la lași, 
Arad, Pitești și București, cu partici
parea a peste 400 de concurenți. în
trecerile din Capitală vor avea loc în 
sala Giulești.

EFICIENȚA
(Urmare din pag. 1)

var. Spunea, printre alții, Mar
cel Moise, președintele consiliu
lui
Și 
ce
sportivi din orașul nostru, 
vom mai umbla după „vedete* 
pentru care importante sînt 
doar avantajele materiale, nu 
dragostea și atașamentul față 
de aceste locuri, de oamenii de 
aici, de mișcarea sportivă din 
localitate, din județ“.

Ca peste tot, și în județul 
Constanța activitatea fotbalisti
că este urmărită cu interes și 
pasiune, inegalabile în raport 
cu alte discipline, dorința una-

municipal de educație fizică 
sport din Medgidia : „Știm 
avem de făcut. Vom crește 

nu

K3

bătăl 
pîrj 
tatu 
maro

cerc a joc 
de ură ; 
chive, i 
v-ați-asci 
fate — 
că nu v 
tă ‘ pe c 
învingă... 
pumn“ — 
bătrini d 
urlete dt 
iau răsp 
că am fo 
țumit, 
pas caiif 
nostic e 
Dumitras 
triumful 
brute (ck-

mi-aș fi în- 
Titi Dumi

că poate 
boxer.
ce am 

înțeles

_,să 
M-am 
văzut 

atunci 
rămas 
mine, 
pricep

trescu. dar nu 
dea" și să fie 
dus la gală și 
atunci, ce am 
din mișcările sale a 
întotdeauna, pentru 
box și numai așa 
și susțin boxul.

Totul în Titi era armonie, 
dans, agilitate, „cap", plă-

a fost 
xul a f 
nu e „1 
e „titvăl

L-am 
documen 
Todea, 
oan Chir 
Cutov. 
du-i „st 
nușă, ta 
ră, să da 
cînte" di 
modelind 
tui stil d 
azi. poat 
prea pur 
treia rep 
Frazier 1) 
Cutov ci 
lat tot ti 
rul său. 
prită. se 
din 
cat. 
foc. 
de 
pină la 
dit să-i 
să-1 într 
treb ? N 
măsura < 
ceea ce 
vînd în 
găsesc a 
dc valori

MUNCII EDU
nimă a iubitorilor de sport fiind 
aceea de a-și vedea echipa an
corară cit mai puternic în par
tea superioară a clasamentului 
primei 
spus, 
moașe 
ocupă 
pionat, dar tot pe bună drep
tate s-a pus întrebarea — pen
tru prezent și, mai ales pentru 
viitor : fotbalul 
n-ar fi, oare, mai 
bine reprezentat 
de formații care 
campionatul județean ar 
in ultimii ani, măcar un 
jucător de Divizia A ? 
în schimb, ca una din 
cațiile

divizii a țării. S-au 
justificat, cuvinte fru- 

despre poziția pe care o 
echipa în actualul cam-

constănțean 
puternic, mai 
dacă cele 98 
activează in 

fi dat, 
singur 
Aflăm, 
expli- 

esențiale, că numai în

AZI ÎNCEPE campionatul republican
HALTERE ECHIPE - SENIORI

De astăzi pînă duminică, mu
nicipiul Gheorghe Gheorghiu-Dej 
va găzdui o nouă competiție de 
haltere. La numai o săptămînă, 
după campionatul pe echipe al ju
niorilor (tur), în* aceste zile se 
desfășoară campionatul republican 
pe echipe rezervat seniorilor (pri
ma etapă). La start se vor alinia 
cele mai valoroase formații, îm
părțite în două grupe (A și B). 
Printre acestea se află Steaua (de
ținătoarea titlului). Rapid Buc., 
Ș. N. Constanța, Olimpia-Consfruc- 
torul Buc., Rapid Oradea, Mine
rul Lupeni, Electromotor Timișoa
ra (grupa A). Ordinea echipelor 
marchează, de altfel, și clasamen-

tul de anul trecut, după prima 
etapă a campionatului, desfășu
rată în aprilie, la Timișoara.

Fără îndoială că $i în acest an 
prima șansă o are echipa Steaua, 
care Va fi lipsită de doi haltero
fili valoroși: D. Cioroslan (aflat 
în pregătire pentru J.O.) și Stan 
jParaschiv (bolnav). Se pare că 
echipa Clujana, în mare revenire, 
va concura de data aceasta pen
tru primele locuri !

Trebuie să amintim, de altfel, 
că acesta este ultimul concurs — 
deci §i cea mai importantă se
lecție pentru alcătuirea echipei 
naționale — înaintea Cupei Du
nării (5—7 martie, la București).

turul ace 
înregistra 
bateri de 
sancționa 
pend. re !

Es'i bi 
au fost s 
autocritic 
ceasta — 
cluzia p 
și anum 
lalea im
muncii d 
sportivilo 
antrenori 
care acli 
tivă con 
acestei 
sini om 
mari in ’i 
tivă i 
sporită 
— la aii 
sportului 
așa entu 
eonstănțe 
dorința 
lui, de 
locul 2 i

LOT
ULTIM 

PROCUR, 
TRAGE 
BRUARIE

crtoir-E AU fost desemnați 
•Ut ILL către Biroul F.R.P.

cei trei sportivi care vor participa la 
prima ediție a competiției internațio
nale scandinave „Cupa polară”, pro
gramată pentru zilele de 14 și 15 fe
bruarie, în orașul suedez Nofrkoping. 
Este vorba de Ana Petrescu (Gloria 
București) •— campioană la individual 
și cîștigătoarea trofeului federației 
pe 1975, Gheorghe Silvestru (Petrolul 
Teleajen Ploiești) — compîon Io in-

dividual și losif Tismânar (Construc
torul Galați) — campion la proba 
perechi.

VOLEI 
masculine 
susține între 12 și 15 februarie cel 
al doilea turneu din cadrul turului 
campionatului. Turneul masculin va fi 
găzduit de noua sală din Brașov, iar 
cel feminin de sălile Floreasca, Di
namo și Giulești din Capitală © CAM
PIONATUL DIVIZIEI B reintră în ac
tualitate : duminică se va da startul 
în returul competiției. Cîteva partide 
de atracție : Petrolul Ploiești *'*••• 
Brașov, Voința Alba 
Tîrgoviște 
Neamț — 
diala S.
(feminin).

ale

TURNEELE DIVIZIEI
Echipele feminine 
primului eșalon

de

A.
și 

vor 
de

CS.U. 
lulia — SARO 

(masculin), Ceahlăul P. 
Medicina București, Mon- 

Mare — Maratex B. Mare

Numai 
procura 
Loto 2 d 
1976.

Procura
pentru ac

Tragere 
de 100 si

Se cîști
4 și cu 3 
12 extrase

Alte am 
to-Pronosi 
procura s 
preferate.

C
Extrage; 

cat. 3 : 18, 
cat. 6 : 23

Extragei 
1300 . și 1
2 variante 

6.597 lei ; < 
a 295 lei ;

REPORT 
Autoturi 

RACIIE d
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Programul echipei reprezen
tative a căpătat, pentru prima 
parte a anului acesta, formă 
definitivă ; el are o serie de 
puncte certe și pentru sezonul 
de toamnă. După cum, pentru 
1977, există, ca date-pilon, cele 
patru întîlniri din cadrul pre
liminariilor C.M. 1978. Ca să a- . 
vem o imagine a activității pri
mului „unsprezece" al fotbalu
lui nostru, 
fectate de 
1977 :

1976 : 24 
— Franța 
ce) ; 6

iată partidele per- 
acum pentru 1976 și

martie : ROMANIA 
(preliminarii olimpi

ce) ; 6 aprilie : Olanda —
ROMANIA (preliminarii olim
pice) ; 13 aprilie : ROMÂNIA
— Olanda (preliminarii olimpi
ce) ; 12 mai : Bulgaria — ROMÂ
NIA (manșa I a finalei „Cupei 
Balcanice") ; 10 octombrie :
ROMÂNIA — Bulgaria (manșa 
a Il-a a finalei „Cupei Balca
nice"). Pentru toamna acestui 
an sînt probabile jocuri amicale 
cu echipele Cehoslovaciei, Olan
dei, Greciei și Belgiei.

1977 : 16 aprilie : ROMÂNIA
— Spania ; 8 mai : Iugoslavia
— ROMÂNIA ; 26 octombrie :
Spania _
iembrie : ROMÂNIA 
slavia. (Toate aceste 
fac parte, cum se știe, din pre
liminariile C.M. 1978). Progra
mul de patru partide oficiale 
va fi 
jocuri 
larea

Din 
rare a intiinirilor 
se desprinde cu elaritate con
statarea că anul 1976 este „anul 
olimpic al fotbalului nostru", 
iar anul viilor cel care se va 
desfășura sub semnul califică
rilor pentru al XI-lea turneu 
final al Campionatului Mondial, 
turneu care va fi găzduit dc 
Argentina. Se înțelege, deci, că 
tot ce se va întreprinde in ac
tivitatea echipei naționale in a- 
cestc două sezoane va fi subor
donat celor două importante o- 
bieetive, calificarea la turneul 
final al J.O. din Canada și la 
etapa finală a C.M.

Tentativa intrării în grupul 
de 16 finaliste olimpice are, in

ROMÂNIAj 13 no-
- Iugo- 
întilniri

completat cu încă 2—3 
amicale, pentru perfcc- 

cărora se duc tratative.
această simplă enume- 

.,tricolorilor"

DIERNA ORȘOVA,
0 REVELAȚIE...

meciul cu echipa olimpică
NOULUI SEZON

ieruri 
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Dierna Orșova este una dintre 
revelațiile turului campionatului 
Diviziei C. seria a Vil-a. Promo
vată nu de mult In eșalonul al 
treilea al fotbalului nostru, Dierna 
a jucat din ce în ce mai bine 
reușind, în toamna trecută, fru
moasa performanță de a învinge 
pe ambele pretendente la șefia 
seriei, Minerul Lupeni și Metalul 
Drobeta Tr. Severin. Interesant de 
subliniat faptul că la meciul cu 
Minerul s-au aflat față in față, 
ca adversari, doi antrenori care 
sînt frați : Gheorghe și Tiberiu 
Cotormani. A cîștigat echipa me
zinului. Tiberiu. Dierna a termi
nat turul pe locul 5. Dar ar fi 
putut termina pe poziția a doua, 
la numai două puncte de lider, 
Minerul Lupeni, dacă n-ar fi pier
dut surprinzător, pe teren propriu, 
meciul din ultima etapă, cu Ci
mentul Tg. Jiu ! ?

Jucătorii orșoveni și-au reluat 
pregătirile pentru noul sezon — 
în lot se află șl doi juniori de 
mare talent, -Bizu și Dumitrescu 
— hotărîți să repete buna com
portare din tur.

Vă prezentăm în clișeul alăturat 
o secvență de la un recent an
trenament al jucătorilor Diemei: 
antrenament care a avut loc pe 
frumosul lor stadion de pe ma
lul Dunării.

Folo : S. BAKCSY
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SPORT INFORMEAZĂ
AZI S-AU PUS IN VlNZARE 
BILETELE PENTRU PRIMA 

TRAGERE SPECIALA 
PRONOEXPRES DIN ACEST 

AN, ORGANIZATĂ LA 
15 FEBRUARIE 1976.

Se atribuie cîștiguri supli
mentare din fond special.

Tragerea oferă participan- 
ților șansa de a cîștiga auto
turisme, bani și excursii peste 
hotare.

KKH LOTO DIN 30 IANUARIE 1976
kariante a 23.915 lei ; cat. 2 : 6,35 a 9.265 lei;
4 : 35,30 a 1.667 lei ; cat. 5 : 138,55 a 425 lei;
: 1 variantă 100% un autoturism : Dacia 
0 lei ; cat. B : 2 variante 100% a 13.893 lei, .
8 variante 10% a 1.389 lei ; cat. C : 6.95 a 

: lei ; cat, E : 64,95 a 706 lei ; cat. F : 155,65 
00 lei.
(4,292 lei.
a fost cîștigat de CONSTANTIN CANA-

a 
Franței, de la 24 martie (care 
inaugurează sezonul internațio
nal oficial), un moment decisiv 
pentru reușita acestei operații. 
Reprezentativa noastră pornește 
eu un handicap greu și se va 
afla și in fața unei echipe că
reia forul său de specialitate 
i-a asigurat un program intens 
și riguros de pregătire, cuprin- 
zind reuniuni periodice și tur
nee peste hotare, cum a fost 
cel efectuat în Mali. Responsa
bilii selecționatei noastre știu 
foarte bine acest lucru ; ei vor 
urmări viitoarele adversare ale 
internaționalilor noștri în parti
da directă (Franța — Olanda) 
de la 25 februarie. Dar, în a- 
fara acestor măsuri, principala 
contribuție pentru o reușită a 
„campaniei olimpice" trebuie să 
vină din partea antrenorilor și 
jucătorilor din eșalonul perfor
manței. Echipa reprezentativă 
olimpică aleasă pentru meciul 
de la 21 martie trebuie să re
prezinte cea mai fericită îmbi
nare între generația experimen
tată, a vechilor noștri interna
ționali, și reprezentanții „nou
lui val", fotbaliștii cei mai ta- 
lentați și mai ambițioși ai tine
rei generații. Fotbalul nostru 
trebuie să-și subordoneze toate 
preocupările, toate forțele, ten
tativei de calificare în turneul 
final olimpic, obiectiv care so
licită mai ales abandonarea a- 
celor atitudini venind din par
tea unor cluburi care pun mici
le lor interese înaintea celor ale 
echipei reprezentative. Timpul, 
pină la jocul de Ia 24 martie, 
e redus în ceea ce privește a- 
tingerea unei forme sportive 
convenabile. Cu atît mai mult 
se cer — deci 
rite, disciplină, 
in ansamblul 
mai departe, în 
pă și de campionat care, 
care, reprezintă un moment al 
creșterii, al îmbunătățirii ran
damentului aspiranților la un 
Ioc în Iotul reprezentativ. Iată 
principalul comandament, pe 
1976, al antrenorilor și jucăto
rilor noștri !

— eforturi spo- 
multă dăruire 
pregătirilor ți, 
partidele de cu- 

fie-

Eftimie IONESCU

RAPID, ÎN CĂUTAREA COORDONATORULUI DE JOC
îl A... SUCCESULUI ÎN DEPLASARE

a-

Cind Rapid București s-a in
stalat în liniștita stațiune dc 
pe Valea Oltului. Căciulata, în
treaga caravaglă giuleșteană a 
pornit pe drumul acumulărilor 
cu gindui la fazele superioare 
ale „Cupei României" si la re
alizarea unui sezon mai bun în 
campionat decît acela din toam
nă. Timp dc 20 dc zile s-au 
efectuat cite două antrenamen
te cu volum și intensitate cres
cută, antrenamente dure, din 
care n-au lipsit curscle-maraton 
pe năntele străjuite de brazi și 
pini încărcați cu promoroacă. 
Iată, succint, cum a decurs un 
antrenament, urmărit de noi pe 
stadionul din Călimănești. în- 
tr-o dimineață a sfîrșitului de 
ianuarie. Măi întîi. cîteva cu
vinte despre starea terenului: 
suprafața de joc era acoperită 
cu un strat de zăpadă d
proape două palme grosime ; 
dedesubt, mustea apa de la 
ploaia căzută in ajun, care pă
trundea rapid în încălțămintea 
fotbaliștilor, udîndu-le și pan
talonii de trening. Dar. în ciu
da acestor dificultăți, Ioniță, 
Roșea, Pop, Grigoraș, Fi. Ma
rin, Nîță, Iordan. Ad. Dumitru, 
Rișniță, Angelescu, Petcu, M. 
Stelian, Leșeanu, Neagu, Ron- 
tea. Bartales, Manea, Stanca, 
Nicoiov și Mihalaehe executau, 
fără șovăire, gama de exerci
ții pentru încălzirea cit mai 
completă a organismului. An
trenamentul se anunța de ma
re dificultate ; fiecare jucător 
purta în 
dicinală 
pe 5 kg. 
dividual 
norii Ion Motroe și Vasile Co
pii i-au supus, apoi, pe jucă
tori -la succesive lansări spre 
buturi : „serviți" cu baloane, a- 
cestia erau obligati, să șuteze

brațe cite o minge me
in greutate de aproa- 
După ce s-a lucrat in
și pe cupluri, antre-

•-

POSTUL MEU PREFERAT
RĂMÎNE CEL DE LIBERO"
declară cel mai constant jucător de

Gheorghe Dumitrescu
în analiza comportării jucători

lor după prima parte a campiona
tului, conducerea tehnică a .. lui 
F. C. Argeș nu a trecut în fruntea 
listei nici pe internaționalul 
Dobrin, nici pe Radu îl, golgeterul 
echipei, nici pe Mustățea, mijloca
șul cu mare experiență, cu mulți 
ani de activitate în prima divizie. 
Jucătorul cu cea mai bună evolu
ție în toamna lui ’75 a fost funda
șul centrai Gheorghe Dumitrescu 
(născut la 27 mai 1956), care a 
debutat în prima formație a lui 
F. C. Atgeș spre sfîrșitul campio
natului trecut, la Cluj-Napoca, în
tr-un meci cu „U“. „Mai exact, la 
25 mai, cu două zile înainte de a 
împlini 19 ani. Am cîștigat cu 2—0 
și de atunci n-am mai ieșit nici 
un minut din formație. După acel 
meci, în care am jucat ca ultim 
apărător, am fost felicitat căldu
ros de fostul „libero" al lui F.C. 
Argeș, ion Barbu, cel pe care am 
încercat să-l... imit în terenul de 
joc“ spune Dumitrescu.

Dumitrescu, titularul de astăzi al' 
lui F. c. Argeș, este un produs 
al centrului de copii și juniori 
condus de Leonte Ianovschi ; unul 
din elevii sîrguincioși ai acestui 
antrenor, care l-a crescut cu gri
jă timp de 9 ani.

Comportarea constant bună din 
toamna trecută, calitățile sale evi

la F. C. Argeș,

dențiate în mai multe rînduri — 
detenta, plasamentul, calmul în 
momentele cele mai dificile (față 
de un # defect pe care și-1 recu
noaște singur, viteza mai slabă) —- 
l-au recomandat si pentru lotul 
de tineret (21 de ani). A jucat la 
Tîrgoviște, în meciul cu selecțio
nata similară a Ungariei (0—0), 
dar evoluția din acel meci nu l-a 
mulțumit, cum nu-1 satisface nici 
randamentul general al comparti
mentului defensiv piteștean. „M-aș 
bucura dacă echipa nu-și va «mai 
pierde încrederea în forțele ei, 
cum s-a întîmplat după meciul de 
la Iași, fapt care a generat și cele
lalte înfrîngeri severe, de Ia 
Craiova și Petroșani ; eșecuri ai 
căror principali vinovați am fost 
noi, apărătorii. In ceea ce mă 
privește mă voi strădui să-mi 
mențin locul în formație, și, dacă 
va fi posibil, să primesc încuviin
țarea antrenorilor să joc pe pos
tul care-mi place, pe care mă 
simt în largul meu, pentru care 
m-am pregătit încă clin perioada 
junioratului: cel de libero. Dacă 
voi primi această sarcină, promit 
tuturor celor care ne simpatizea
ză că ultimul apărător — excep- 
tîndu-1 pe portar — al lui F.C. 
Argeș nu-i va dezamăgi".

Laurențiu DUMITRESCU

IF * 1 >. VQ». . 7**~'

Lotu-l rapidist. innintea startului in
Foto :

qreaua 
C.

cursd de 9 km...
DUCE-Călimănești

capul sau cu 
i“ erau —

spre poartă, cu 
piciorul. „Medicinalele' 
in timpul exercițiului în per
manență la purtători. Sprinturi 
grele, chinuitoare... Nimeni nu 
cerea, deocamdată, precizie, ci 
ducerea la bun sfirșit a acțiunii 

în finalul antrenamentului a 
avut loc o mini-partidă (2 re
prize a cite 20 de minute), în 
aceleași condiții de dificultate, 
adică cu mingea medicinală în 
brațe. S-a jucat fără pauză, 
căci nimeni nu risca să se tre
zească... înghețat. într-un mo
ment de răgaz, Florin Marin a 
făcut 
„Greu cu 
o las jos simt că 
ren, nu alta..." Un 
dent pune punct 
de dimineață. Toți aleargă spre 
autobuzul care i-a transportat 
rapid la hotelul balnear „Vil- 
cea“ din Căciulata. Aici avea 
să aibe loc obișnuita recupe
rare, hotelul dispunînd de ex
celente dotări : bazin termal, 
băi diadinamice, ultrasunete, 
ultrascurte, băi de lumină, toa
te efectuate după prescripții 
medicale și sub îndrumarea 
personalului de specialitate al 
stațiunii.

După-amiază, pe un traseu 
dinainte stabilit, tot cu min
gea medicinală, s-a desfășurat 
un cros pe distanta de 9 km, 
menit să pregătească trecerea 
testului de rezistență pe care 
jucătorii îl vor da la București. 
Astfel s-au derulat zilele pre
gătitoare de pe Valea Oltului. 
Pe ploaie, pe zăpadă, pe ger, 
în condiții îngreunate de antre
nori, cu scopul de a asigura 
echipei o pregătire generală so
lidă, Ia nivelul’ marilor solici
tări fizice și psihice care vor 
veni în sezonul de primăvară.

Din discuția cu cei doi an
trenori. înțelegem că ștacheta 
exigențelor se menține ridicată 
în permanentă și că, în gene
ral, întreg efectivul se simte 
conectat, cu toate resursele pe 
care le are, la programul reco
mandat de federația de speciali-

următoarea
povara

remarcă : 
asta ! Dacă 
zbor în te- 
fluier stri- 

programului

tale tuturor fotbaliștilor din e- 
șalonul de performantă. Ei sînt 
mulțumiți de acumulările în
tregului lot. medicul echipei, 
Ștefan Birzu, confirmînd. prin 
testările făcute, gradul de a- 
daptabilitate la efort.

Aducînd în prim-plan minu
surile prezente în jocul echipei, 
solicităm antrenorului Motroe 
notele acordate de el celor trei 
compartimente în turul campio
natului. In jocurile de acasă : 
linia de apărare — 8 ; linia de 
mijloc — 6 ; linia de atac — 7. 
în jocurile din deplasare : apă
rare — 4 ; mijlocul — 4 ; ata
cul — 5. De fapt, din această 
notație reies marile probleme 
cu care se confruntă. în pre
zent. conducerea tehnică și că
rora ea le caută rezolvări. Sin
tetic. este vorba de: • elimina
rea desincronizărilor și superfi
cialității în jocul apărării • 
stabilitatea liniei dc mijloc și 
găsirea unui coordonator de joc 
(M. Stelian promite, din nou, 
în acest sens) • creșterea ran- ' 
damentului liniei de atac, a 
forței Iui de penetrație • im
primarea unei simplificări în 
jocul echipei, cu predilecție an
gajarea acțiunilor ofensive per
pendicular pe poartă • aborda
rea, cu mai multă îndrăzneală 
și încredere, a jocurilor din de
plasare, în care astă-toamnă 
Rapid n-a scos decît un punct 
și a marcat numai 2 goluri • 
disciplinarea tactică a echipei.

După cum se vede, Rapid are 
mult de lucru. Cit va realiza 
din ceea ce și-a propus? Ră- 
mîne ca timpul să dea răspun
surile cuvenite. Important este 
că jucătorii și antrenorii, con- 
știenți de necesitatea depășirii 
plafonului realizărilor din pri
ma parte a campionatului, 
muncesc intens și fără menaja
mente. Doar unul singur lip
sește din acest cadru — jucă
torul Mircea Savu, care și-a 
abandonat colegii, plecînd de la 
începutul lunii ianuarie Ia di
vizionara B C.S.M. Suceava 1

Stelian TRANDAFIRESCU

*>■

MECIURI AMICALE, ȘTIRI
PETROLUL PLOIEȘTI — ȘOI

MII TAROM BUCUREȘTI 3—2 
(1—0). Joc plăcut, cu multe faze 
de poartă. Golurile au fost mar
cate de Toporan, Munteanu si 
Pătrașcu pentru ploieșteni. res
pectiv Vanea si Stoian. (I. Tănă- 
sescu — coresp.).

F.C. ȘOIMII SIBIU — U.P.A. 
SIBIU 1—1 (1—0). Jucătorii de la 
Șoimii au avut în permanentă 
inițiativa, dar au ratat mult <în 
fața porții divizionarei C. Au 
marcat Țurlea, respectiv Frățilă, 
(I. Ionescu — .coresp.).

UNIREA FOCȘANI — C. S. U. 
GALAȚI 3—0 (1—0). Au înscris
Fanici. Costea și Ghica. (V. Ma- 
noliu — coresp.).

UNIREA SF. GHEORGHE — 
STEAGUL ROȘU BRAȘOV 3—1 
(1—1). Partidă urmărită de apro
ximativ 1 000 de spectatori, în 
care formația locală de Divizia 
C a avut o prestație foarte bună. 
Realizatorii golurilor : Solomon, 
Raduly (2). respectiv Micloș. (Gh. 
Briotă — coresp.).

F.C. ARGEȘ — PROGRESUL 
BUCUREȘTI 4—1 (2—0). A fost al 
doilea meci de verificare al pi- 
teștenilor, în care antrenorul Ha- 
lagian a folosit întreg lotul de 
jucători, mai puțin Mustățea — 
indisponibil. Au înscris Radu (2), 
Tronaru si Simion, respectiv Du- 
mitriu II. (I. Popescu — co
resp.).

GLORIA BISTRIȚA — F.C. BA
IA MARE 3—0 (2—0). Au marcat

Butuza, E. Dumitru și Bucur. (I. 
Toma — coresp.).

VICTORIA CĂREI — F.C. O- 
LIMPIA SATU MARE 2—2 (0—1).
Joc spectaculos, în care ambele 
formații au avut perioade egale 
de dominare. Au marcat iancu 
(2). pentru F.C. Olimpia, respec
tiv Metan si Bâjenaru. (E. Her
man — coresp.).

POLITEHNICA TIMIȘOARA — 
CONSTRUCTORUL TIMIȘOARA 
3—0 (2—0). Studenții s-au mișcat 
bine, antrenorii Petrică si Con
stantin Radulescu rulînd aproape 
întregul lot de jucători. Au mar
cat Păltinișan, Dembrovschi si 
Bungău. (C. Crețu — coresp.).

« ECHIPA SLAVIA SOFIA ȘI-A 
CONTRAMANDAT TURNEUL. 
Formația Slavia Sofia, care urma 
să susțină două jocuri în țara 
noastră — azi cu Petrolul Plo
iești si duminică cu Dinamo 
București, — a anunțat, printr-o 
telegramă că nu mai poate face 
rl ATxl O O O

* TURNEUL ECHIPEI GORNIK 
ZABRZE. în organizarea clubului 
Politehnica Timișoara, formația 
Gornik Zabrze, de 10 ori cam
pioană a Poloniei, va întreprinde 
în tara noastră, un turneu de 
jocuri amicale, după următorul 
program : 8 februarie, la Hune
doara, cu Corvinul : 12 februarie, 
cu Jiul. Ia Petroșani ; 15 februa
rie, cu ..Poli", la Timișoara, iar 
la 18 februarie, ultimul joc, la 
Oradea, cu F.C. Bihor.



JOCURILE OLIMPICE DE IARNA PROGRAMUL DE AZI MIRCEA SIMON
(Urmare din vag l)
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La patinaj viteză, in 
de 1500 m. nu mai puțin
concurente au obținut perfor
manțe sub cele 2:20,85 ale re
cordului olimpic al probei. 
Noua campioană, sovietica Ga
lina Stepanskaia (născută la 27 
ianuarie 1949, 169 cm. studentă 
din Leningrad) și americanca 
Sheila Young au întrecut-o pe 
recordmana mondială Tatiana 
Averina. In comparație cu în
trecerile de la J.O. de la Sap
poro este de remarcat puter
nica revenire a patinatoarelor 
sovietice, absente. în Japonia, 
pe podium. La Innsbruck, prin 
Stepanskaia și Averina, ele au 
obținut două medalii pe inelul 
de gheață de la Olympia-Sta- 
dion.

CLASAMENTE
SCHI — FOND, 30 km : 1. Ser

ghei Saveliev (U.R.S.S.) 1.30:29,38
— campion olimpic, 2. Bill Koch 
(S.U.A.) 1.30:57,84, 3. Ivan Garanin 
(U.R.S.S.) 1.31:09,29. 4. Juha Mieto 
(Finlanda) 1.31:30,39 5. Nikolai
BalukOV (U.R.S.S.) 1.31.33,14, 6.
Gert-Dietmar Kluse (R.D.G.) 
1.32:00,91.

SCHI — COBORlRE. 1. Franz 
Klammer (Austria) 1:45,73 — cam
pion olimpic, 2. Bernhard ’
(Elveția) 1:46,06, 3. Herbert Plank 
(Italia) 1:46,59, 4. Philippe 
(Elveția) 1:46,69, 5. Ken Read (Ca
nada) 1:46,83, 6. Andy Mill (S.U.A.) 
1:47.06... 49. Dan Cristea 1:55,69, 57. 
Ion Cavasl 2:00.19.

PATINAJ VITEZA (F), 1500 M : 
1. Galina stepanskaia (U.R.S.S.) 
2:16,58 — campioană olimpică, 2. 
Sheila Young (S.U.A.) 2:17,06, 3.
Tatiana Averina (U.R.S.S.) 2:17,96, 
4. Lisbeth Korsmo (Norvegia) 
2:18,99, 5. Karin Kessow (R.D.G.) 
2d9,05. 6. Leah Poulos (S.U.A.) 
2:19,11.

• întrecerile fa patinaj artistic 
au început cu cele trei exerciții 
impuse în proba de dans. După

Russl
Roux

de categoric a fost și 
sportivilor, sovietici în 
schi pe 30 km, în ca
de campion olimpic a 

Saveliev

La fel 
succesul 
cursa de 
re titlul 
revenit lui Serghei 
(născut la 26 februarie 1948. la 
Novobruiesk ; 177 cm., absol
vent al I.C.F. din Habarovsk), 
iar medalia de bronz lui Ivan 
Garanin. Senzația zilei n-a pro
dus-o însă evoluția schiorilor 
sovietici (4 clasați între primii 
8) cît incredibilul loc doi cîști- 
gat de un tînăr american, de 
21 de ani. William Koch. Este 
prima medalie obținută de 
schiorii fondiști de peste Ocean 
la o 
pice

Și 
avut 
soana 
nusson (campion 
1974), reîntors grabnic în pa
trie în urma decesului tatălui 
său. consemnăm totuși o mi
noră opoziție a scandinavilor în

lupta pentru locurile fruntașe.
Vineri. în cea de a treia zi 

a Olimpiadei a Xll-a. la star
tul unora dintre probe vor fi 
prezenți și sportivi români. 
Astfel, la Seefeld. în proba de 
20 km la biatlon. vor concura 
Girniță. Voicu și Fontana. Ul
timul a fost preferat, lui Cri- 
stoloveanu. care în timpul an
trenamentele» n-a arătat prea 
multă precizie la 
evoluția lui Girniță 
justificate Speranțe. 
2 persoane, potrivit 
tului. fiecare țară poate fi re
prezentată de două 
echipaje. Tara noas
tră va alinia echi
pajele Panțuru — 
Lixandru și Pa- 
naitescu — C. Io
nescu. Al treilea 
pilot, Secui, este 
accidentat 
deget.

BIATLON : proba indivi
duală de 20 km, la Seefeld.

BOB : manșele I^i a Il-a 
ale echipajelor de 2 persoa
ne, la Igls.

PĂTINAJ VITEZA : 
de 500 m feminin, la 
dionul olimpic.

SĂNIUȚE : manșa a
la individual, bărbați și fe
mei, Ia Igls.

HOCHEI : meciuri in ca
drul grupei A, la Stadionul 
olimpic : Polonia — R.F. Ger
mania, U.R.S.S. — S.U.A., 
Cehoslovacia Finlanda.

învingător prin k.o
cursa 
Sia-

IlI-a

în Iugoslavia

trageri. De 
sînt legate 
La bob — 
regulamen-

chiar dacă nordicii au 
un mare absent în per- 
suedezului Thomas Mag- 

mondial în

ediție a Jocurilor Olim-

BELGRAD, 5 (Agerpres). — 
In citeva orașe din Iugoslavia 
se desfășoară, în aceste zile, 
reuniunile competiției interna
ționale de box dotată cu trofeul 
„Victoria Belgradului". în ora
șul Osijek, boxerul român Caro! 
Ila.jnal (cat. semimijlocie) a de
butat cu o victorie, întrecîn- 
du-1 la puncte pe cehoslovacul 
Baccik. în prima gală disputată 
în orașul Pristina, la categoria 
grea, campionul României, Mir
cea Simon, a dispus prin k.o. 
în repriza a 2-a de iugoslavul 
Raziei.

ILIE N ASTASE DEBUTEAZĂ

REZULTATE
desfășurarea acestora, pe primul 
loc al clasamentului se află cuplul 
sovietic Ludmila Pahomova și 
Aleksandr Gorșkov cu 6140 p. 
Campioni ai Europei și ai lumii, 
patinatorii sovietici au cele mal 
mari șanse de a intra acum și în 
posesia titlului de campioni olim
pici, la debutul probei de dansuri 
in cadrul J.O. Pe locurile urmă
toare, la Innsbruck : Irina Moisee
va — Andrei Minenko ------ 
59,12 p, Colleen Connor 
Millins (S.U.A.). Aseară, 
avut loc manșa a doua 
selor.

• După desfășurarea 
două manșe la săniuțe cele 
bune rezultate sînt deținute 
Monika Scheftschik (R.F. Germa
nia) 1:25,595 (în manșa a doua — 
42,732 s), Ute Biihrold (R.D. Ger
mană) 1:25,634 (42,708 s), Ewa Ma
ria Wernike (R.D. Germană) 1:25, 
653 (42 646 s) la femei ; Giinther 
Detlef (R. D. Germană) 1:44 488 
(52,107 s). Josef Fendt (R.F. Ger
mania) 1 :44,627 (51.933 S) si Hans 
Rinn (R.D. Germană) 1:44,884 
(51,968 S).

Confirmînd cali
tățile incontesta
bile de coborîtor, 
care i-au adus și 
în sezonul trecut 
mari 
Franz 
și-a aureolat pal
maresul cu pres
tigiosul titlu

succese, 
Klammer

în

(U.R.S.S.)
— 'James
tirziu, a 
a impu-
primelor 

mal 
de :

ORGANIZATORII JOCURILOR DIN 1980
Șl-AU PREZENTAT RAPOARTELE

cadrul sesiunii C.I.O., 
ține lucrările la lans
au fost prezentate ra-

IMPRESII DUPĂ MECIURILE DE BOA

în 
care-și 
bruck, 
poartele Comitetelor de orga
nizare a Jocurilor Olimpice de 
vară (Moscova) și de iarnă 
(Lake Placid) din anul 1980. 
Din partea orașului Moscova 
raportul a fost prezentat de 
președintele Comitetului de or-

U.R.S.S.-S.U.A ÎNCEPE MECIUL DE TENIS
ROMÂNIA - CEHOSLOVACIA

Antrenorul emerit Constantin 
Dumitrescu (Dinamo București) 
a avut, zilele trecute, ocazia să 
urmărească Ia fața locului me
ciurile pugilistice dintre echi
pele Uniunii Sovietice și S.U.A., 
desfășurate la Moscova (rezul
tat l 9—2) și la Erevan (4—3). 
Impresiile directe ale tehnicia
nului român sînt importante, 
mai ales în perspectiva — des
tul de apropiată — a turneu
lui olimpic de la Montreal. C. 
Dumitrescu apreciază că în 
cele două întîlniri formația so
vietică a prezentat pe princi
palii candidați olimpici, în 
timp ce în echipa americană 
(compusă exclusiv din boxeri 
de culoare) au figurat doar 
cîteva elemente cu șanse la 
succese olimpice.

Dintre oaspeți, antrenorul 
nostru nu a remarcat decît pe 
cocoșul Taylor (care l-a învins, 
de altfel, la puncte pe cam
pionul european Viktor Riba
kov), pana David Armstrong 
(despre care știam că îl. învin
sese la trialul național pe cam-

pionul mondial Howard Davis 
și care a devenit campion al 
jocurilor Panamericane, învin- 
gînd în finală pe cubanezul 
Grinan) și semigreul Leon 
Spinks (care l-a întrecut în ca
drul „meciului greilor" pe fos
tul campion european la mij
locie Rifat Rîskiev, iar acum 
i-a făcut »față foarte onorabil
— oeșj a fost declarat învins
— campionului continental și 
mondial Viaceslav Lemeșev).

Unii dintre boxerii sovietici 
i s-au părut lui C. Dumitrescu 
de pe acum în formă maximă 
și printre ei se numără în 
primul rînd campionul euro
pean Aleksandr Tkacenko (se- 
mimuscă) și Valeri Lvov (semi- 
ușoară)1. în meciul greilor, ame
ricanul Woody Clarke (învingă
tor prin k.o. al polonezului 
Andrzej Biegalski, campionul 
Europei) a , fost învins prin 
abandon' în rundul secund de 
Evgheni Gorstkqv, dar evoluția 
celor doi boxeri nu a fost edi
ficatoare.

(tineret și juniori)
Sfîrșitul acestei sâptămînl con

semnează noi Întreceri ale tineri
lor noștri jucători de tenis. Ince- 
pînd de azi dimineață (ora 9) și 
pină duminică, în sala „23 August" 
se dispută patru întîlniri paralele 
între reprezentativele de tineret și 
juniori ale României și Ceho
slovaciei, la masculin și feminin. 
Participă cele mai bune tinere ra
chete din cele două țări.

ganizare, Ignati Novikov, vice
președinte al Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S.

Participanții la sesiune au 
dezbătut, de asemenea, o serie 
de probleme legate de Jocurile 
Olimpice de vară, programate 
anul acesta la Montreal. Dele
gații Comitetului de organizare 
canadian au prezentat o infor
mare detaliată privind stadiul 
lucrărilor de construcție, a dife
ritelor baze sportive olimpice. 
La 19 din cele 21 de discipline 
sportive incluse în programul 
Olimpiadei de vară bazele spor
tive sînt aproape terminate. Di
ficultăți mai există în respecta
rea graficului de lucru la ma
rele Stadion olimpic și la bazi
nul de natație. Organizatorii au 
recunoscut că este posibil ca a- 
ceste două baze sportive să fie 
date în folosință cu unele sec
toare sau anexe nefinisate, dar 
fără ca aceasta să impieteze a- 
supra bunei desfășurări a între
cerilor.

TURUL CICLIST
AL MAROCULUI

al
19 

va 
ca

Turul ciclist pentru amatori 
Marocului va avea loc intre 
aprilie si 2 mai. Startul se 
da din orașul Agadir urmlnd 
sosirea să aibă loc la Casablanca.
La această competiție, care cu
prinde 14 etape vor fi prezenti 
alergători din Belgia. Franța, R.F. 
Germania. Elveția. Austria. Spa
nia etc.

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

acțiune doar de trei ori de-a 
lungul întregului meci, cele
lalte șapte goluri obținîndu-Ie 
din aruncări de la 7 m. Sco
rul a evoluat doar în favoa
rea Rapidului : 4—0 (min. 9), 
11—4 (min. 23), 14—7 (min. 33), 
16—8 (min. 43). Principalele 
realizatoare : Amarandei 7, Stă- 
nișel 7 — Rapid. Laczkovics 5, 
Teglaș 4.

I.E.F.S. — MUREȘUL TG. 
MUREȘ 19—13. Mai echilibrat 
în primele minute, meciul a 
evidențiat treptat superioritatea 
formației bucureștene, care și-a 
regăsit eficiența în joc. Ambi
țioasa echipă din Tg. Mureș 
ni s-a părut de această dată 
obosită, lipsită de convingere. 
Cele mai multe goluri : Lă
custă 7, Ionescu 3, Radu 3 — 
I.E.F.S.. Sos — 7.

CONSTRUCTORUL TIMI
SOARA — PROGRESUL 13—9.

Mai bine de jumătate din meci 
Progresul a dominat autoritar, 
ajungînd să conducă în min. 
33 cu 7—3 ! Din acest moment, 
observăm căderea fizică a bucu- 
reștencelor și declanșarea unei 
spectaculoase curse de urmă
rire. Timișorencele obțin ega- 
larea in min. 40 (7—7) și pre
iau conducerea în min. 41 
(8—7). Elevele antrenorului V. 
Fărcaș se detașează în învin
gătoare. De reținut absența din 
poarta Progresului a Gabrielei 
Velicu (accidentată). Principa
lele realizatoare : Hrivnak 3, 
Gavrilov 3 și Gheorghiu 3 — 
Constructorul. Butaru 5.

UNIVERSITATEA TIMIȘOA
RA — RULMENTUL BRAȘOV 
20—16. Echipa timișoreană s-a 
prezentat la startul acestui tur
neu cu un lot mai complet 
decît la București, Darinca Mar- 
cov și Elena Gheorghe reluîn- 
du-și locurile în echipă. Totuși, 
in întîlnirea cu Rulmentul —

formație în evidentă și perma
nentă ascensiune — nu s-au 
putut impune prea clar. Cam
pioana s-a văzut egalată cu 4 
minute înainte de final : 15—15. 
Plusul de calm și-a spus însă 
cuvîntul și experimentata for
mație a antrenorului C. Lache 
s-a desprins învingătoare in ul
timele minute. Principalele rea
lizatoare : Luțaș 6, Sloicovici 4, 
lordache 4 — Universitatea»
Oancea 10.

TEXTILA BUIIUSI — CON
STRUCTORUL BAIA MARE 
11—12 ! Cea de a treia surpriză 
a zilei s-a înregistrat într-o 
partidă incandescentă, în care 
echipa locală avea nevoie cu 
orice preț de victorie. Și fetele 
prof. Gh. Ionescu au luptat cu 
o admirabilă dîrzenie, obținînd 
cele două puncte la capătul u- 
nui meci dramatic. Principalele 
realizatoare : Rada Scarlat 6 — 
Textila, Adoehiței 4 și Toma- 
nicska 3 — Constructorul.

Opt jucători își dispută, 
acest început de an. prima edi
ție a „Cupei Avis", suită 
meciuri între așii rachetei pro
gramate în insulele Hawai. 
Printre competitori se află și 
Ilie Năstase, care joacă în ~— 
eași grupă cu i_____ ..._ ..
Laver, Ken Rosewall și 
Alexander. în cealaltă 
figurează Arthur Ashe, 
Borg. John Newcombe și __
Ramirez. Startul a fost dat la
22 ianuarie cu meciul Ashe—• 
Ramirez, cîștigat de primul la 
scorul de 6—2, 7—6, 6—1. AI 
doilea meci al programului 
opune pe Năstase și Alexan
der. Ei se întîlnesc duminică 8 
februarie pe stadionul „Hplua* 
din Keahou-Kona (Hawai).

După cum am mai anunțat, 
primii doi clasați în fiecare 
grupă se califică pentru semi
finale. Competiția ia sfîrșit la
23 mai, cu finala.

de

re joaca m ace- 
australienii Rod

John 
grupă 
Bjorn
Raul

PE LOCURI FRUNTAȘE
LA TBILISI

în cadrul turneului interna
țional de lupte libere desfășu
rat la Tbilisi, Constantin Mol
dovan s-a clasat pe locul 2 la 
categoria 62 kg. cîștigată de 
Boris Bazaev (U.R.S.S.). Un alt 
luptător român, Stclian Morcov, 
s-a situat pe Jocul 3 la catego
ria 90 kg. La turneu au parti
cipat 166 de luptători din 11 
țări.

PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT
ATLETISM • Desfășurată la 

Madrid, întîlnirea dintre selecțio
natele masculine ale Spaniei si 
R.F. Germania s-a încheiat cu 
scorul de 72—49 p în favoarea 
sportivilor vest-germanl. Iată 
principalele rezultate înregistrate: 
60 m plat — Lloveras (Spania) 
6,75; săritura cu prăjina — Lohre 
(R.F.G.) 5.20 m: aruncarea gre
utății — Forst (R.F.G.) 19.00 m: 
săritura în înălțime — MoriUas 
(Spania) 2,19 m : 400 m : Koherl 
(R.F.G.) 48.63.

BASCHET o Rezultate înregis
trate în „Cupa Ronchettl" : Sla
via Praga — Levski Spartak So
fia 73—68 (36—36): Montceau Ies
Mines — Creff Madrid 69—49 
(32—26); Marita Plovdiv — Mont 
de Marsau 75-49 (33—19), Wlsla
Cracovia — Vozdovac Belgrad 
92—64 (55—33); în C.C.E. (mascu
lin) : Academik Sofia — Villeur- 
banne 82—74 (48—32); Mobilgirgi
Varese — Turun Turku 103—71 
(56—42); Real Madrid — Transol 
(Olanda) 111—85 (58—44); în „Cu
pa cupelor" (masculin) : Rabo- 
tnikl Skoplje — Olimplakos Atena 
90—79 (42—41); Sutton — Hagen 
96—86 (43—50). • între 14 și 18 
aprilie va avea loc la Islamabad 
un turneu triunghiular internatio
nal. la care vor participa echi
pele masculine ale Pakistanului, 
Iranului si Turciei.

BOX. a Campionul mondial la 
categoria semimiilocie. englezul 
John Stracey, care după cum se 
știe l-a deposedat de centură pe 
mexicanul Jose Napoles. îsi va 
pune titlul în joc în fata ameri
canului Hedgemon Lewis. Meciul 
.va avea loc la 20 
dra.

martie la Lon-

CICLISM a Cea de a 18-a 
tie a competiției de 6 zile 
fâsurată pe velodromul din 
penhaga a revenit cuplului 
ter Kemper (R.F. Germania) 
Graeme Gilmore (Australia) 
347 p. Pe locul secund s-au
sat cicliștii vest-germanl Peffgen 
— Fritz cu 179 p.

edi
ct es-
Co- 

Die-

cu 
cla-

FOTBAL • Contlnuîndu-șl tur
neul în Polonia, echipa cehoslova
că Jednota Trencin a jucat cu 
formația Ruch Chorzow. Gazdele 
au clștlgat cu scorul de 1—0 
(1—0). • Peste 10 000 de specta
tori au urmărit la Tel Avlv me- 

■ ciul dintre echipele Danemarcei 
si Israelului. Fotbaliștii danezi au 
obținut victoria cu scorul de 1—0 
(0—01.

PATINAJ a In cadrul con
cursului international de la Davos 
(Elveția), olandezul Hans van 
Helden a parcurs distanta de 
1 500 m în 1:59,12 (cea mai bună 
performantă mondială a sezonu
lui). în proba de 500 m Jos Va
lentin a corectat recordul Olan
dei, fiind cronometrat în 38,60.

TENIS • In turneul de la Bo
ca Raton (Florida), Connors l-a 
eliminat cu 6—4. 5—7, 6—l pe
Peter Fleming. Alte rezultate : 
Richey — Austin 6—1. 6—4: Di- 
bley — Ralston 6—7, 7—5. 7—6, 
Pecci — Estep 6—3. 7—6; Metre- 
veli — Amayo 6—4, 6—3. • In
optimile de finală ale turneului 
de la Barcelona („W.C.T."), Erie 
van Dillen l-a învins cu 6—3. 6—4 
pe Ismael El Shafei. în altă par
tidă Cliff Drysdale a dispus cu 
7—6. 6—3 de Manuel Orantes. In 
sferturile de finală sînt progra
mate următoarele partide : Crea- 
ly — Fairlie ; Fibak — Dlbbs ; 
Drysdale — Dillen si Cox — Mei- 
ler. a A început turneul de la 
Richmond (Virginia). O surpriză 
a furnizat cehoslovacul Hrebec 
care l-a învins cu 7—5. 6—3» pe 
compatriotul său Kodes. Alte re
zultate : Ashe — McNair 6—0, 
6—2: Case — McMillan 6—1. 7—6; 
Martin — W. ‘ 
6—4.

Amritraj 7—5, 4—6,

YACHTING 
tionala cursă 
pe distanta Cap __ ____.
neiro. In clasament, la timpi in 
compensație, pe primul loc 
află echipajul „Chica-Tica" din 
Costa Rica

• Continuă tradi- 
nautică de yachturl 

Rio de Ja-
sa
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