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LA JUMATATEA ÎNTRECERILOR
• Ulrich Wehling (R.D.G.) campion olimpic la combinata nordică @ Gustavo 

Thoeni (Italia) a cîștigat prima manșă la slalom uriaș 
tele la bob 4

® Au început antrenamen-

INNSBRUCK, 9 
(prin telefon). In 
manșa I a cursei 
de slalom uriaș, 
mult așteptatul 
duel Thoeni — 
Stenmark n-a a- 
vut loc. Apelînd 
încă o dată, 
momente-cheie, 
logică 
riență, Thoeni și-a 
luat 
manșă un avans de 
2,32 sec asupra va
lorosului său ad
versar, scoțîndu-1 
practic din lupta 
pentru medalie. Ex
ploatând avantajele 
numărului de start 
(4) și preferința sa 
pentru gheață 
teren foarte 
clinat, fără 
lase impresia 
efort, italianul 
parcurs impecabil 
și într-un cres
cendo de ritm cele 
63 de porți mon
tate de fostul cam
pion mondial de 
slalom special Ernst 
Hinterseer, în pre
zent antrenor al echipei 
Thoeni a început prudent, 
rind ulterior tempoul, fără să se 
lase impresionat de furtunosul 
start al tânărului elvețian Ernst 
Good (cu o secundă mai bun decît 
Thoeni pînă la primul crono
metraj intermediar, dar depă
șit în final cu 46 sutimi de 
secundă).

Prin abandonul lui Klammer 
și căderea lui Hauser, Austria 
pierde șansele și la combinata

în 
la 

și expe-

din prima

Margit Schumann (R. D. Germană) 
nit sîmbătă

R.F.G. 
accele-

campioană olimpică 
de săniuțe

a devo
ta proba

de 3 probe, rămînînd 
în primii 10 la slalom 
doar prin Hans Hinterseer.

Dacă Stenmark (prea pru
dent și inhibat) șl-a dezamă
git suporterii în prima manșă, 
în schimb cursa a devenit in
teresantă pe plan colectiv prin 
angajarea directă între cele 
două echipe specialiste în a- 
ceastă disciplină : Italia și El
veția. Prima are patru schiori 
în primii 10 (locurile 1. 5, 9,

prezentă 
uriaș

10), iar cealaltă trei (2. 3, 6), 
ceea ce vorbește de la sine 
despre tensiunea confruntării 
directe și distanțarea de valorile 
tradiționale, cum sînt cele ale 
Austriei, R.F.G. și Franței.

Schiorii români Cavasi și 
Cristea au ocupat locuri foarte 
modeste : 61 și respectiv 66 (din 
100 de participanți), mai slabe 
chiar decît era de presupus, ei 
fiind depășiți cu ușurință și la 
mare distanță și de concu- 
renți din Balcani, pe care pînă 
mai ieri îi întreceau sau cu 
care concurau de la egal. Sti
lul celor doi schiori români 
a părut lent, greoi, bătrînesc.

Tot luni s-a încheiat o probă 
complexă începută duminică : 
combinata nordică. La fel de 
bun ca la Sapporo sau la cam
pionatele mondiale de la Falun 
(1974), atleticul student din 
Oberwiesenthal Ulrich Wehling 
(născut la Halle, la 8 iulie 
1952 ; înalt de 1.84 m, cîntă- 
rind 78 kg) și-a luat prin 
săriturile de la trambulină un 
substanțial avans, suficient pen
tru medalia de aur, chiar și 
după locul 13 obținut în cei 
15 km de alergare. Luni se pă
rea, că vom asista din nou

Mihai BARĂ

(Continuare în pag. a 4-a)
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Desfășurat în lumina 
prețioaselor idei și o- 
rientări cuprinse în 
strălucita Expunere a 

tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, într-un spirit 
de angajare unanimă pen
tru înfăptuirea mărețului 
Program al partidului, Con
gresul consiliilor populare 
județene și al președinților 
consiliilor populare munici
pale, orășenești și comunale, 
s-a înscris ca un eveniment 
de importanță istorică în în
treaga operă de edificare a 
societății socialiste multilate
ral dezvoltate în țara noas
tră.

La acest mare, cel mai 
democratic și reprezentativ 
forum al poporului — formă 
nouă a puterii politice a oa
menilor muncii, prin care se 
asigură participarea directă 
la dezbaterea și hotărîrea 
destinelor • patriei socialiste 
— a fost, după cum se știe, 
consemnată cu vie satisfac
ție, cu sentimente de puter
nică mîndrie. îndeplinirea cu 
succes a planului național 
unic de dezvoltare economi
că și socială a României pe 
perioada 1971—1975. a 
tivelor și sarcinilor 
mentale stabilite de 
greșul al X-lea al 
Directivele acestuia 
realizate la producția 
lă industrială cu 6 luni mai 
devreme, iar limita maximă 
a planului cincinal, cu două 
luni înainte de terrrjțn.

încununare a unor ani de 
muncă eroică și avîntată, de 
participare entuziastă și pa
triotică a întregului popor, 
marile succese obținute în 
primul cincinal al perioadei 
istorice de făurire a socie
tății socialiste multilateral 
dezvoltate, de transformări 
înnoitoare și progrese în
semnate în toate domeniile 
economice și vieții sociale, 
în creșterea nivelului de trai 
al tuturor oamenilor muncii,

obiec- 
funda- 

Con- 
P.C.R., 

fiind 
globa-

au creat, totodată, condițiile 
trecerii la o etapă nouă, su
perioară — cincinalul 1976 
— 1980, la îndeplinirea în
tocmai a mărețelor obiective 
stabilite de Congresul al 
XI-Iea al partidului nostru. 

Dezbaterile recentului Con
gres al consiliilor populare 
au evidențiat faptul că, în 
prezent, țara noastră dispu
ne de tot ceea ce este nece
sar pentru realizarea acestui 
grandios program și că _
așa cum sublinia tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU — 
„Stă în puterea noastră să 
transformăm această etapă 
într-o nouă și glorioasă pa
gină a înfloririi multilaterale 
a României socialiste".

Chemarea Congresului con
siliilor populare județene și 
al președinților consiliilor 
populare municipale, orășe
nești și comunale se con
stituie ca un entuziast ecou 
la acest vibrant îndemn 
și, în același timp, ca un 
mod de acțiune practică, 
imediată, pentru îndepli
nirea sarcinilor sporite ale 
actualului cincinal.

Conștient de marile răs
punderi care-i revin, tinere
tul sportiv se consideră total, 
cu însuflețire și mîndrie pa
triotică angajat în această 
operă de înălțare neconteni
tă a mărețului edificiu al 
socialismului în țara noastră. 
Succeselor pe care le vor 
obține în producție, la învă
țătură, sutele de mii de ti
neri le vor adăuga noi și 
însemnate realizări în înde
plinirea obiectivelor sportive, 
în înfăptuirea integrală a 
măsurilor adoptate, în baza 
indicațiilor și orientărilor 
cuprinse în Mesajul adresat 
de tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, la Conferința 
pe țară a mișcării sportive, 
a Programului de dezvoltare 
a activității de educație fizi
că și sport în perioada 
1975—1980.
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DUPĂ CONCURSURILE ATLEȚILOR SENIORI

OBIECTIVELE PROPUSE SĂ NU RĂMÎNĂ
A FOST FORMAT LOTUL REPREZENTATIV

DE HANDBAL MASCULIN
în ședința sa de duminică, 

Biroul Federației de handbal a 
definitivat lotul reprezentativ 
masculin. Vom nota faptul că, 
pe baza evoluției în ultimele 
turnee ale campionatului, an
trenorii N. Nedef și Oprea 
Vlase au procedat la citeva pro
movări, cum ar fi cele ale lui 
Vasile Avram („U“ Clu.i-Napo- 
ca). Ioan Palko (H. C. Minaur 
Baia Mare), Alexandru Fblcker 
(Steaua) și Erwin Schmidt 
(Dinamo Brașov) — toți apă- 
rînd pentru prima oară pe lis
ta primului lot reprezentativ.

Iată componența lotului : 
Penu, Orban, Munteanu (por
tari). Tudosie, Avram, Palko, 
Cosma, Drăgăniță, Hornea (ex
treme), Ștockl, Lieu, Șchmidt 
(pivoți), Voina, Gațu, Stef 
(conducători de joc), Birtalan, 
Fblcker, Gunesch, Kiesid, Gra- 
bovschi, Mironiuc (interi).

Primele confruntări din a- 
cest an ale echipei noastre re
prezentative vor avea loc la 
sfîrșitul acestei luni cu Spania 
(24 și 25 februarie, la Ploiești 
și Brașov) și cu Ungaria (27 
și 29 februarie la Szolnock și 
Miskolc).

SIMPLE PROMISIUNI
în atletismul nostru dominant 

a fost și rămîne sezonul de 
competiții în aer liber. între
cerile pe teren acoperit nu re
prezintă un scop în sine, ci 
doar o posibilitate metodică de 
verificare a pregătirilor de iar
nă. în timp ce peste Ocean, de 
pildă, „indoor“-ul constituie 
încă de foarte multă vreme un 
sezon perfect distinct (ideea a 
fost preluată și de unele țări 
din Europa), la noi „sală" este 
în primul rînd o trecere în re
vistă a acumulărilor din peri
oada hivernală, în vederea 
starturilor în aer liber. Este 
drept că participarea atleților 
noștri la tradiționalele — de 
acum — campionate continen-

LA HUNEDOARA

S-A CONSTRUIT

UN MODERN 

BAZIN DE ÎNOT
Recent la Hunedoara a fost 

dat în folosință un modern ba
zin de înot acoperit, 'reușită re
alizare a constructorilor de la 
Șantierul 4 al întreprinderii de 
construcții siderurgice Hune
doara. după proiectul arhitectei 
Ana Solomon de la I.S.L.G.C. 
București, beneficiind, totoda
tă, și de sprijinul substanțial al 
Consiliului popular al munici
piului Hunedoara.

Acest complex sportiv — cu 
o rezolvare funcțională foarte 
bună, dotat cu instalații de fil
trare și tratare a apei cu re
activi chimici care-i asigură un 
grad sporit de purificare — 
permite desfășurarea concursu-

Primele starturi In noul bazin hunedorean...

• •4

tale de sală necesită, firește, 
și o pregătire specifică, o oa
recare punere în formă, abor
darea unor rezultate de valoa
re, deoarece campionatele eu
ropene rămîn totuși... campio
nate europene 1

Campionatele republicane ale 
seniorilor din acest an preced 
cu exact două săptămîni C.E. 
de sală de Ia Milnchen. Dato
rită acestui fapt întrecerile de 
la „23 August" au avut carac
terul ultimei selecții pentru 
„europene". în această idee, ce 
ne-au arătat recentele dispute, 
ca și cele de acum o săptămî- 
nă, din cadrul „Cupei de cris
tal" ? Din păcate, foarte puține 
performanțe încurajatoare pen
tru perspectiva imediată a C.E. 
Am reținut doar săriturile la 
lungime ale Iui Ștefan Lăză- 
rescu (7,87 m). Dumitru Ior- 
dache (7,85 m) și Doina Spînu

Romeo V1LARA 
Vladimir MORARU

CAROL CORBI/(Continuare in pap. 2-3)

Sîmbătă și duminică la „Floreasca"

ROMÂNIA - ANGLIA
LA GIMNASTICĂ FEMININĂ

rilor pe șase culoare, cu o lun
gime de 25 m. De asemenea, 
bazinul dispune și de tribune 
cu 300 de locuri.

Noul bazin, situat lîngă sta
dionul „Corvinul", se înscrie ca 
cea mai modernă bază sportivă

din județ. Darea lui în folosin
ță va avea cu siguranță efecte 
pozitive asupra dezvoltării na- 
tației în acest oraș.

Text și foto : I. VLAD 
coresp.

Sîmbătă și duminică, sala 
Floreasca din Capitală inaugu
rează activitatea competițională 
la gimnastică, prin meciul din
tre echipele feminine ale Româ
niei și Angliei. în vederea aces
tei confruntări și a apropiatului 
turneu pe care reprezentativele 
României îl vor efectua în Ca
nada șl S.U-A-, în această săp-

tămînă urmează să aibă loc 
concursuri de verificare, la care 
vor participa loturile olimpice, 
în meciul cu Anglia vor fi fo
losite cele mai bune gimnaste 
ale țării, printre care Nadia 
Comaneci, Alina Gorcac, Teo
dora Ungureanul Anca Grigoraș, 
Mariana Constantin.



COMPETIȚII IN CADRUL
Spartachiada vînătorilor 

de munte

„CUPEI TINERETULUI" CLASAMENTUL CAMPIONATULUI
în prim-planul într

în cadrul competițiilor din 
„Cupa tineretului", la Diham- 
Predeal s-au desfășurat întrece
rile din programul „Spartachia- 
dei vînătorilor de munte". Peste 
300 de concurenți și-au disputat 
întîietatea în atractive probe de 
schi, demonstrind, cu acest pri
lej, o foarte bună pregătire. în 
încheierea concursului a avut 
loc o reușită demonstrație a 
celor mai buni dintre partici
pant!.

La Piatra Neamț și Roman, 
numeroase competiții
Pe pîrtia din Parcul Cozla 

din P. Neamț peste 250 de pio
nieri și școlari s-au întrecut în- 
tr-un interesant concurs de să
niuțe, printre evidențiați aflîn- 
du-se Violeta Popescu și A. 
Zudor (Șc. gen. 5) și D. Calistru 
(Șc. gen. 3). De asemenea, a 
avut loc și etapa județeană 
pentru desemnarea sportivilor 
care vor lua parte la concursu
rile finale de la. Păltiniș. Pe 
primele locuri : Gianina Popes
cu, M. Clement, C. Cristea, V. 
Donciu (Șc. sportivă). La Ro
man, pe dealul Gîndiți, peste 
500 de copii s-au întrecut la

Lazăr, R. Her- 
Dorina Puiu 

(Lie. 2) șl I. Huci (Lie. ind. a- 
limentar) au fost cîștigătorii. 

C. VERNICA — coresp..

Tinerii harghiteni 
in întrecere

La Izvorul Mureșului s-a des
fășurat etapa pe județ a „Cupei 
tineretului" la schi, rezervată 
elevilor (cat. 14—19 ani) și ti
nerilor din mediul rural. Pen
tru etapa finală, care va avea 
loc la Păltiniș, s-au calificat : 
Maria Crișan (Toplița), G. Ma- 
tefy (M. Ciuc), Francisca Kra
mer, C. Tesiceanu (Bihor), Li- 
via Vodă (Toplița), T. Kiss 
(Gheorghieni), Gh. Bîrsan (Tul- 
gheș).

V. PAȘCANU — coresp.
Bistrițenii și-au desemnat 

campionii
Pe pîrtiile special amenajate, 

în județul Bistrița-Năsăud s-au 
desfășurat înirecerile pentru 
desemnarea campionilor jude
țeni la schi, rezervate tinerilor 
din întreprinderi și instituții. Pe 
primele locuri s-au clasat S. 
Crăciun și Maria Bude (ambii 
de la Dacia Bistrița) la cobo- 
rîre și L. Zăvoianu (Dacia) la 
fond.

I. TOMA — coresp.

săniuțe. Gabriela 
lea (Șc. gen. 3),

Studenții in fața finalelor 
la șah

„CUPA VOINȚA“
N. ^TAVARACHE-H. ILIEȘU (I.E.F.S.)

ÎNVINGĂTORI LA BOB

Din larga paletă de discipli
ne (10) pe care „Cupa tinere
tului" o rezervă studenților, 
șahul și-a consumat, la finele 
săptămînii trecute, etapa pe 
centre universitare, aflîndu-se 
acum în fața finalelor pe țară, 
programate între 12 și 15 fe
bruarie la Cluj-Napoca.

La această ultimă fază a 
competiției, ce se va desfășura 
la Casa de cultură a studen
ților, vor fi prezenți 38 de 
competitori (19 studenți și 19 
studente), reprezentînd cele 19 
centre universitare ale țării. 
Pentru buna lor găzduire Și 
pentru a crea competiției ca
drul ideal de desfășurare, am
fitrionii (Comisia sport a 
U.A.S.C. din centrul universitar 
Cluj-Napoca, clubul Medicina — 
cel ce patronează competiția — 
și C.J.E.F.S.) au căutat și au 
găsit cele mai bune variante, 
intenționînd ca prin aceasta să 
transforme finalele într-un eve
niment sportiv care să lase par- 
ticipanților amintiri durabile și 
să le sporească interesul pen
tru edițiile 
petiției.

Șansele 
finalele ce 
fi apărate 
Eva Nagy , 
că) și Remus Lingureanu (anul 
IV, Medicină), proaspeții eîști- 
gători ai etapei pe centrul uni
versitar.

După meciurile etapei a 15-a, 
clasamentul campionatului repu
blican de baschet masculin se pre
zintă astfel :
1. Dinamo
2. Steaua
3. Univ. Tim.
4. „U“ Cj-Np.
5. Farul
6. Rapid
7. I.C.E.D.
8. I.E.F.S.
9. C.S.U. Bv.

10. Poli Iași
11. Poli -Buc,
12. A.S.A. Buc.

Meciurile I.C.E.D. — Siteaua, res
tanțe din etapa a 12-a, se dispută 
(in sala Floreasca) azi de la ora 
16,30 și mîine de la ora 19.

ALEXANDRU PAPI

următoare ale cbm-

orașului gazdă în 
vor începe joi vor 
de către studenții 

(anul II, Matemati-

Nușa DEMIAN
nsia—aanmuami

DIVIZIONARELE

29 
27
19
17
16
15
14 
12

1
1

11
13
14
15
14 
18

2916—1921 
2525—1767 
2093—2057 
2251—2145 
2455—2439 
2035—2085 
2071—2132 
2244—2490

59
55
49
47
46
45
42
42

80
28
30

. 30
30
30
28
30
30 12 18 2333—2554 42
30 10 20 2203—2444 40
30 4 20 2035—2550 34 

'. 30 3 27 1897—2408 33

Startul divizionarelor A
In „Cupa F.R.B." la fete

Pentru a asigura continuitate 
în activitatea competițională a 
jucătoarelor divizionare A care 
nu fac parte din lotul republi
can, F.R.B. organizează „Cupa 
federației". Competiția se va 
desfășura după formula etape
lor .liptămînale, cu meciuri 
simple, între 15 februarie și 25 
aprilie (un singur tur).

Programul etapei inaugurale 
este următorul ; Sănătatea Plo
iești — C.S.U. Galați, Olimpia 
București — Progresul Bucu
rești, Crișul Oradea — I.E.F.S., 
C.S.U. Tg. Mureș — Rapid, Uni
versitatea Cluj-Napoca — Uni
versitatea Timișoara, Voință 
București — Politehnica Bucu
rești.

Ciștigind proba de săritură 
in înălțime cu 2,08 m — per
formanță • care egalează recor
dul de sală al juniorilor — 
Alexandru Papi a realizat una 
din marile surprize ale ediției 
din acest an a campionatelor 
naționale pe teren acoperit ale 
seniorilor. Succesul său aduce 
o rază de lumină intr-o probă 
în care rezultatele concursuri
lor interne ale ultimilor ani se 
situează la un nivel mediocru. 
Victoria unui junior într-o în
trecere rezervată seniorilor 
poate însemna fie slăbiciunea 
probei respective, fie apariția 
unui talent deosebit. Cazul lui 
Papi răspunde, credem, ambe
lor alternative.

Papi a apărut în atletismul 
românesc în urmă cu trei ani. 
In februarie 1973 cîștiga la Bo
toșani titlul de sală la juniori 
II. Fusese descoperit de antre
norul Dumitru Chivăr la Som- 
cuța Mare (Maramureș), co
muna unde s-a născut la 24 
mal 1957. In 1974 sare 2,02 m, 
iar în 1975 2,03 m. In urmă cu 
o săptămtnă, la „Cupa de cris
tal", reușea 2,05 m. Are 1,93 m 
înălțime și cintărește 73 kg.

Este elev 
din Cîmț 
pregătit 
stantin 
la C.S.M

PETRE POALELIMi (i

A DE VOLEI
Pîrtia de bob din, 

Sinaia aproape că 
nu mai cunoaște 
răgaz. De diminea
ța și pină seara 
tîrziu au loc tot 
felul de concursuri 
sau antrenamente 
de bob și de sanie, 
iar forurile locale 
se străduiesc și 
reușesc (ajutate, e- 
vldent, și de starea 
timpului, de tem
peratura scăzută) 
să ofere condiții 
excelente de între
cere. Sîmbătă și 
duminică s-a dis
putat concursul de 
sanie și bob dotat 
cu „Cupa Voința", 
la care au fost 
prezenți numeroși 
competitori.

Competiția de 
sanie a reve
nit reprezentanților 
I.E.F.S. care, bine 
pregătiți 
material 
au reușit 
cît și la 
Szabo și 
țări remarcabile au avut și ju
niorii Tatiana Cojocaru (L.E.S.) 
și Gheorghe Dumitrescu (C.S.O. 

, Sinaia), clasați pe locurile 3 la 
seniori, dar cîștigători în curse
le juniorilor.

Coborîrile boberilor au fost 
extrem de spectaculoase și a- 
plaudate de numeroasa asisten
ță prezentă de-a lungul traseu
lui. După manșa I conducea e- 
chipajul A.S.A. Brașov Gh. 
Toader-C. Zabet care, surprin
zător, a depășit cuplurile N. 
Stavarache-H. Ilieșu (I.E.F.S.) 
și Șt. Chițu-I. Popa (C.S.O.). în 
coborîrea următoare, însă, echi
pajul I.E.F.S. a făcut o cursă 
excelentă și, apropiindu-se de 
„trasa ideală" a pîrtiei, și-a 
văzut eforturile încununate de 
succes, clasîndu-se pe locul 1 și 
cucerind astfel „Cupa Voința".

și cu un 
adecvat, 

să cîștige 
băieți, prin Ștefania

Ion Galescu. Compor-

Nicolae Stavarache si Horia Ilieșu au luat 
startul în 
victoria.

manșa a II-a. care le-a asigurat 
Foto : Dragoș NEAGU

atît la fete Remarcabile evoluțiile echipa
jelor Șt. Chițu-I. Popa și V. Bu- 
nca-V. Simigiu, departajate de 
citeva sutimi de secundă în cla
samentul final al întrecerii. RE
ZULTATE TEHNICE : sanie fe
mei : 1. Ștefania Szabo (I.E.F.S.) 
127,40, 2. Erika Fulleky (I.E.F.S.) 
129,07, " ~ •
(L.E.S.) 129,35 ; bărbați 
Galescu (I.E.F.S.) 121,36, 2. V. 
Paiuc (C.S.O. Sinaia) 121,68, 3. 
Gh. Dumitrescu (C.S.O.) 122,91. 
Bob, 2 persoane : 1. N. Stava- 
rache-H. Ilieșu (I.E.F.S.) 115,94, 
2. Gh. Toader-C. Zabet (A.S.A. 
Brașov) 116,49, 3. Șt Chițu-I. 
Popa (C.S.O.) 116,67, 4. V. Bu- 
nea-V.Simigiu (C.S.O.) 116,87, 5. 
Gh. Burbea-Șt. Panaitescu (Bu- 
cegi Sinaia) 117,02, 6. V. Stoian- 
C. Bîrsan (C.S.O.) 117,90.

Miercuri se dispută „Cupa 
Prahova" la bob și „Cupa Școlii 
sportive Sinaia" la sanie.

Gh. IR IMINO IU

De joi pină duminica, la Bra
șov și la București se vor des
fășura, sub formă de turnee, 
meciurile următoarelor patru 
etape din cadrul campionatelor 
Diviziei A de volei — masculin 
și feminin.

La acest al doilea turneu 
masculin, găzduit de noua sală 
din Brașov, sînt programate în 
cele patru zile de concurs câte
va partide de importanță deo
sebită pentru echipele angajate 
în lupta pentru clasarea, la fi
nele turului, pe primele 4 locuri, 
de unde vor porni apoi în tur
nee succesive disputa pentru 
titlu. Ne referim la întîlnirile : 
C.S.U. Galați — Explorări B. 
Mare (joi), Rapid — C.S.U. Ga
lați, Explorări — Steaua (vi
neri), C.S.U. — Viitorul, Steaua 
— Rapid (sîmbătă), Steaua — 
C.S.U. și Dinamo — Explorări 
(duminică).

Și turneul feminin, găzduit 
de sălile Floreasca, Dinamo și 
Giulești, oferă confruntări de 
atracție : I.E.F.S. — Penicilina 
Iași, Farul — C.S.U. Galați (joi),

Dinamo — Farul (vineri), Faxul 
— Penicilina (sîmbătă), precum 
și derbyul Dinamo — Rapid 
(duminică). Dat fiind faptul că 
după despărțirea echipelor in 
grupe valorice acestea vor păs
tră întreaga zestre acumulată 
după turul de campionat co
mun, sînt de așteptat chiar 
unele surprize, ceea ce va spori 
interesul față de toate parti
dele.

Prezența multiplului nostru 
campion național și medaliat 
al unor competiții internațio
nale, Petre PoaleUingi, la ru
brica „în prim-planul întrece
rilor* este explicată nu atît de 
faptul că se află și el în rin- 
dui ciștigătorilor turneelor pe

categorii 
mate de 
Diviziei c 
faptul că 
o vîrstă 
sportivi 
competiți1 
de ani a< 
rîndul 1 
anul trec 
noua oai 
republica 
1941 în ( 
tul Galați 
să practic 
la Dunăr 
trenor. I 
fost preg 
trenor ei 
în anul 
titlu de ( 
seniori, p 

’ repetat-o 
anii urm 
tivează Îs 
lăți,, und 
dragoste 
tel or. Es 
fetiță în_ 
țime : 
71 kg. 
și nu 
teze...

1,7
Lu 
in

înc 
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HOCHEI LA MIERCUREA 
CIUC S-AU ÎNCHE

IAT JOCURILE turneului Diviziei 
B. Victoria a revenit formației A- 
vîntul Gheorghieni, care în finala 
pentru locurile 1—2 a învins pe 
Școlarul București cu 6—3 (2—1, 
2—I, -2—1). Iată ultimele rezultate 
din serii : Avîntul Gheorghieni — 
Metalul Rădăuți 22—2 (seria I), 
Șc. sp. Miercurea Cluc — Școlarul 
5—8, Șc. sp. Gheorghieni — S. C. 
Miercurea Ciuc II 4—12. In parti
dele pentru stabilirea clasamentu
lui final : Șc. sp. M. Ciuc — Co
merțul Tg. Secuiesc (locurile 5—6) 
13—0 (6—0, 2—0, 5—0) ; S. C. Mier
curea Ciuc n — Metalul Rădăuți 
(locurile 3—4) .6—5 (2—1, 4—3 2—1). 
Pe locul 7 s-a clasat formația 
Șc. sp. Gheorghieni. (V. PAȘCANU 
— coresp.).

PATINAJ
șl-au dispuat
municipali. wunuc wuipcumr.!, 
cea mai bună impresie a lăsat-o 
Doina Mitricică care șî-a domi
nat net partenerele de întrecere. 
Iată clasamentele. Băieți — 1. Ion 
Mircea (Șc. sp.»2) 5 — 91.92 p, 
2. A. Bulete (Șc. sp. 2) 10 —

TISTICI bucureșteni 
titlurile de campioni 
Dintre competitori,

3. Tatiana Cojocarii 
-------  --------- LI.

JOI, GALA DE BOX
LA GIULEȘTI

Joi seara, de la ora 18,30, in 
sala Giulești va avea loc o in
teresantă gală de box, între 
pugiliștii clubului Rapid și cei 
de la Box-club Brăila. Din pro
gramul reuniunii nu vor lipsi o 
serie de boxeri fruntași ai celor 
două cluburi : Marian Lazăr, 
Cornel Hoduț, Ștefan Florea, 
Dorin Bubă, Marian Culineac 
(Rapid) și Gheorghe Roșea, 
Sandu Mihalcea, Nicolae Podgo- 
reanu, Ion Răducu, David Tăna- 
se (B.C. Brăila).

MUNICIPIUL GHEORGHE 
GHEORGHIUDEJ (prin tele
fon). Timp de trei zile (vineri, 
sîmbătă și duminică) s-au des
fășurat în. localitate întrecerile 
primului tur al campionatului 
republican de haltere pe echipe 
la seniori. De menționat nurAă- 
rul mare de echipe care au luat 
startul (10 echipe la cat. A și 
5 la cat. B). în general, însă, re
zultatele pe categorii au fost 
destul de slabe, explicabil în 
parte pentru începutul sezonu
lui.

După ‘‘această primă etapă 
clasamentul la CAT. A se pre
zintă astfel : 1. Steaua 86 p, 2.

PE ECHIPE
P, 
P, 
P.
9.

Clujana 73 p, 3. Rapid Bucu
rești 70 p. 4. Ș.N. Constanța 
57 p, 5. Olimpia Buc. 47
6. Steagul roșu Brașov 38
7. Electromotor Timișoara 20
8. Minerul Lupeni 19 p,

’C.S.M. Sibiu 16 p, 10. Rapid 
Oradea 15 p. CAT. B : 1. A.S.A. 
Tg. Mureș 85 p, 2. Clujana II 
83 p. 3. Gloria Bistrița 47 p, 
4. Nicolina Iași 45 p, 5. C.S. 
Onești 43 p.

Iată și învingătorii pe cate
gorii : muscă — A. Ploieșteanu 
(Olimpia Buc.) 175 kg ; cocoș —

V. Luca 
pană — 
kg ; u?o 
(Steaua) 
— Al. K 
mijlocie 
Constant 
T. Petri 
grea — 
kg ; sun 
giu (Clu

DUPĂ CONCURSURILE
(Urmare din pag. 1)

88,64 p. 3. A. Georgescu (Șc. sp. 2) 
17 — 83.52 p. Fete — 1. Doina Mi
tricică (I.E.F.S.) 5 — 93,88 p, 2. 
Cornelia Pleu (I.E.F.S.) 11,5 —
84,86 p, 3. Gabriela Voica (I.E.F.S.) 
13,5 — 83,98 p.

CfU] UN LOT de fondlști ju- 
niori a plecat în Bulga

ria pentru a participa la întrece
rile dotate cu ..Cupa Prietenia", 
ce se vor desfășura între 13—15 
februarie în stațiunea Boroveț. Au 
făcut deplasarea următorii 
schiori : Vasile Băjenariu, Moise 
Gîrbacea, Vladimir Todașcă, Du
mitru Crivăț, Csaba Columban, 
Marcela Țeposu, Elena Lagusis și 
Marinela Moșolu. Antrenor — 
C. Arghiropol. ® Un grup de 
schiori alpini va participa între 
17 și 19 februarie la Zakopane 
(Polonia) la un mare concurs in
ternațional rezervat juniorilor. 
Tara noastră va fi reprezentată de 
Csaba Porțile, Aurel Albert, Dan 
Frățllă șl Mlhal Olaru. Antrenor 
— L. Predelean.

VOI FI DUBLA INTILNIRE wt-LI INTERNAȚIONALA
AMICALA. La lași, formația femi-

nină Penicilina a IntUnlt Selecțio
nata orașului Chișinău (U.R.S.S.). 
In prima partidă victoria a reve
nit gazdelor cu 3—a, iar în cea de 
a doua, oaspetelor cu 3—2. (D. 
DIACONESCU — coresp. jud.) Q 
ÎN DIVIZIA B S-a disputat prima 
etapă a returului. Rezultate, mas
culin : C.S.M. Suceava — Aurora 
Bacău 3—0, Dinamo Brăila — Con
structorul Brăila 0—3, Electra 
București — C.F.R. București 3—0, 
Farul Constanța — Marina Con
stanța 3—0, Progresul București — 
Politehnica Iași 3—0. Petrolul Plo
iești — C.S.U. Brașov 3-0, C.S.U. 
Baia Mare — Oțelul Oraș Dr. Pe
tru Groza 3—2, Metalul Hunedoara
— Ind. sîrmei C. Turzii 3—1, Voința 
Alba iulia — SARO Tîrgovlște 1—3 ; 
feminin : Voința București — 
I.T.B. 1—3, Flacăra roșie București
— G.I.G.C.L. Brașov 0—3, Spartac 
București — Confecția Vaslui 3—0, 
Universitatea București — Unirea 
București 3—0, C.P.B. — Penici
lina n Iași 1—3, Dacia Pitești — 
C.S.U. Tg. Mureș 3—0, Voința M. 
Ciuc — Constructorul Arad 3—0, 
Drapelul roșu Sibiu — Voința Cra
iova 3—L

(6,43 m) care sînt in apropie
rea celor mai bune rezultate 
obținute în această perioadă pe 
continent. Mai trebuie adăugat 
sprinterul Claudiu Șușelescu 
care, în condițiile unui crono
metraj electric, la Varșovia, a 
confirmat drumul ascendent pe 
care se află. Și ar mai fi Ca
rol Corbu, un atlet care știe să 
se mobilizeze în marile con
cursuri. Atît ! Trebuie să recu
noaștem că este prea puțin față 
de cerințele care se pun mai 
ales în acest an, în fata atle- 
ților noștri fruntași.

De altfel, nivelul de ansam
blu al ediției din 1976 a cam
pionatelor republicane este mai 
scăzut in comparație cu valoa
rea generală a precedentelor 
ediții ale competiției. Constata
rea are în vedere nu numai re
zultatul fiecărui cîștigător, ci și 
cifrele primilor șase sau opt 
clasați la marea majoritate a 
celor 12 probe din program. Cu'- 
excepția săriturii în lungime — 
băieți, la celelalte probe rezul
tatele au fost mai slabe decît 
cele înregistrate în ultimii ani. 
Avem tot respectul pentru per
severența Elenei Vintilă (31 de 
ani), a Valeri ei Biduleac (30 
de ani), dar victoriile lor la 
lungime și, respectiv, la 60 mg 
au fost însoțite de performan
țe modeste, care scot și mai 
mult în evidentă unele slăbi
ciuni ale atletismului nostru.

ATLETILOR SENIORI
Este adevărat că sezonul de 

sală nu constituie pentru frun
tașii atletismului nostru un scop 
în sine, dar nici nu putem fi 
de acord cu seria de perfor
mante mediocre înregistrate în 
interval de opt zile, în cele 
două concursuri importante din 
Capitală. Fatem această remar
că gîndindu-ne la obiectivul 
major pe care fiecare atlet și 
l-a trecut în planul de pregă
tire pe 1976 pentru a-1 realiza 
în lunile de vară. Majoritatea 
și-au stabilit obiective foarte 
îndrăznețe, cifre de certă va
loare internațională, unele din
tre ele în imediata apropiere a 
recordurilor mondiale. Or. pen
tru a le realiza și pentru ca 
aceste cifre să nu rămînă doar 
simple promisiuni, angajamen
te n(ponorate. poate că actuala 
etapa ar fi trebuit să arate mai 
pregnant semne ale unor posi
bilități reale de progres, să o- 
glindească pregătirea pe care o 
impune obținerea unor aseme
nea rezultate. Din păcate, cum 
s-a văzut nivelul general al 
celor două competiții. în special 
al campionatelor țârii, n-a răs
puns așteptărilor.

Sîntem convinși că tehnicie
nii. atletismului nostru au sesi
zat prea bine deficientele scoa
se în evidentă de actualul se
zon al concursurilor de sală și 
că vor ști să acționeze cu fer
mitate pentru a îmbunătăți 
conținutul pregătirii țevilor 
lor.

Sîmbăl 
șov, se 
organizai 
pa 16 Fe 
reia se 
loroși 1 
componer 
cane de 
cursul 
criteriile 
cătuirea 
pa la car 
la Lenin
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O REUNIUNE A REPREZENTANȚI
LOR ECHIPELOR DE DIVIZIA A. Ieri 
dimineață a avut loc la sediul F.R.F. 
o reuniune cu reprezentanții cluburi
lor din Divizia A. S-au discutat o se
rie de probleme de actualitate pri
vind deschiderea sezonului, formulele 
de perspectivă ale competițiilor, ra
porturile club-jucători etc.

O INTILNIRE A UNOR TINERI AN
TRENORI. Tot ieri s-a desfășurat o în- 
tîlnire a unor tineri antrenori ai fot
balului nostru (Gh. Constantin, 
I. Nunweiiler, Em. Jenei, I. Pircâlab, 
Oct. Popescu, I. Motroc și V. Ma- 
teianu) cu vicepreședintele F.R.F. 
pentru problemele tehnice. Ște
fan Covaci. Cu acest prilej a avut 
loc o primă discuție asupra unor su
biecte de actualitate din antrenamen
tul de fotbal. Asemenea întîlniri vor 
fi organizate cu regularitate

9 TURNEUL ECHIPEI STAL RZES- 
ZOW (POLONIA)... Echipa Stal Rzes- 
zow, care activează în prima divizie 
a campionatului polonez, efectuează 
un turneu de cinci jocuri în țara 
noastră. După ce a evoluat duminică 
la Bacău, în compania formației lo
cale Sport club, în continuarea tur
neului fotbaliștii polonezi mai au în 
program următoarele jocuri : la 10 
februarie, cu Viitorul Vaslui, la 12 fe
bruarie, la lași, cu Politehnica, la 15 
februarie cu A.S.A. Tg. Mureș și la 
17 februarie cu C.S.M. Suceava.

© ...Șl AL FORMAȚIEI FAMOS SA
RAJEVO (IUGOSLAVIA). O altă echi
pă de peste hotare, Famos Sarajevo, 
începe mîine un turneu de trei 
jocuri : cu Victoria Tecuci, la 11 fe
bruarie, cu Unirea Focșani, la 13 fe
bruarie, și cu S. C. Bacău, la 15 fe
bruarie.

O F. C. OLIMPIA, FĂRĂ BOTH... 
La un antrenament al echipei sale de 
săptămîna trecută, jucătorul sătmă- 
rean Gavrila Boih a suferit un acci
dent (fisură de tibie) la același pi
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STEAGUL ROȘU 
iȘI PROPUNE 

REVENIREA ÎN DIVIZIA A
Fosta divizionară A. Steagul 

roșu Brașov, deși a încheiat tu
rul campionatului seriei a n-a 
a Diviziei B pe locul 4, la două 
puncte de lider, este decisă Bă 
joace un rol important în se
zonul de primăvară, propunân- 
du-și, ca principal obiectiv, re
venirea în primul eșalon. Bra
șovenii și-au început antrena
mentele ’ la 15 ianuarie, după 
care au urmat, timp de două 
săptămîni, un stagiu de pregă
tire la Poiana Brașov. în aceas
tă perioadă, antrenorul Nicolae 
Proca, care i-a avut la dispo
ziție pe Clipa, Salat, Papuc 
(preferat pe postul de fundaș), 
Hîrlab, Naghi, Pescaru, Micloș, 
Niță, C. Popescu, Bucur, Șulea, 
Cadar, Balint, Arineanu, Paras- 
chivcscu, Iambor, Gyorfi, M. 
Marian (promovat de la ju
niori) și Stancu (transferat de 
la Chimia Orașul Victoria), a 
efectuat cu întregul lot de ju
cători cite două antrenamente 
zilnice, în aer liber și la sală. 
La 1 februarie, „stegarii" au 
susținut primul meci de verifi
care, în continuare avînd per
fectate alte întîlniri amicale, 
ca și participarea la com
petiția dotată cu trofeul „Silviu 
Ploeștcanu".

Antrenorul Nicolae Proca 
ne-a făcut următoarea declara
ție : „Ne așteaptă un retur 
foarte greu, în care fiecare 
partidă va insemna pentru ju
cătorii mei un examen de ma
turitate. Am reclădit din mers 
o nouă echipă, care in a doua 
parte a turului a marcat o creș
tere de potențial, s-a sudat su
fletește. întrevăd o luptă foar
te disputată între C.S. Tîrgo- 
viște, Progresul București și, 
bineînțeles, Steagul roșu, toate 
aceste trei formații avînd șanse 
egale de promovare".

SPORT
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variantă —
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cior la care — cu cîtva timp în urmă 
— a avut o accidentare gravă.
• AZI, DIVIZIONARELE A LA 

STARTUL TESTULUI DE REZISTENȚA. 
Conform, planificării făcute de Cole
giul central al antrenorilor, azi va 
avea loc în cinci orașe din țară tre
cerea testului de rezistență de către 
fotbaliștii divizionari A. lată progra
mul stabilit : BUCUREȘTI — pe sta
dionul Republicii : Steaua, Dinamo, 
Rapid, Sportul studențesc ; TIMI
ȘOARA — echipa locală Politehnica, 
F.C.M. Reșița, U.T.A., Jiul ; CLUJ- 
NAPOCA - „U", C.F.R., A.S.A., Tg. 
Mureș ; IAȘI — echipa locală Poli
tehnica, Sport Club Bacău. Celelalte 
divizionare A vor da testul în ziua de 
13 februarie, după următorul pro
gram : BUCUREȘTI : — F. C. Argeș, 
F. C. Constanța, Universitatea Craio
va ; ORADEA — F. C. Bihor, F. C. 
Olimpia.

© LA CLUBUL Grivîța Roșie, con
ducerea formației Rapid București se 
întîlnește cu suporterii alb-vîșiniilor, 
astăzi la ora 18.
• INTENȚII DE TRANSFER ALE 

UNOR JUCĂTORI DE DIVIZIA A LA 
DIVIZIA B. La ora actuală, unii Ju
cători de Divizia A doresc să se 
transfere la echipe din eșalonul se
cund.

lată o primă listă a acestora : Ar- 
năutu, Giuchici și Caraivan (de la 
Politehnica Timișoara) la U.M.T. ; 
Roșu (Sportul studențesc), Deselnicu 
(Universitatea Craiova), Deleanu 
(Dinamo București), Speriatu și 
Stancu (ambii din echipa de ti- 
neret-sperante F. C. Argeș), toți cinci 
pentru Șoimii Sibiu ; Popa și Codin 
(de la F. C. Constanța) la Cimentul 
Medgidia. Rezolvarea acestor cazuri 
este posibilă numai dacă, modifieîn- 
du-se actualul regulament de transfe
rări de către Comitetul F.R.F., se va 
acorda o perioadă de transferări îna
intea reînceperii campionatului.

lată-i pe fotbaliștii de la Steaaul roșu, la Poiana Brașov, execu- 
tind .exerciții de mobilitate. Foto : S. BAKCSY

La F. C. Brăila

PREGĂTIRI INTENSE, DĂR SI MANIFESTĂRI
DE INDISCIPLINĂ ALE UNOR JUCĂTORI

Suporterii și conducătorii lui 
F. C. Brăila și-au făcut, de
sigur, multe planuri în această 
iarnă. Si au toate motivele da
că ținem seama că echipa brăi- 
leană. se află la jumătatea în
trecerii pe locul 2 (în prima 
serie a Diviziei B) la numai 
două puncte de lider. Organele 
locale au făcut tot posibilul ca 
jucătorii să beneficieze de cele 
mai bune condiții de pregătire 
pentru apropiatul sezon. Ne-am 
convins de aceasta recent, la 
Borsec. unde F.C, Brăila s-a 
aflat pentru un stagiu de pre
gătire de două săptămîni. 
Antrenorul Titus Ozon a 
încercat să realizeze un 
program de pregătire cît mai 
complet, la nivelul exigen
telor actuale și al condițiilor de 
care aminteam. A lucrat cu 
echipa de două ori pe zi, plus 
înviorarea de dimineață. Și ce
rințele lui au găsit ecou în rîn- 
durile celor mai multi jucători. 
Trofin, Tilihoi, D. Radu, Tri- 
fina și chiar „veteranul" Gheor- 
ghiță sînt cîteva exemple din
tre cei care n-au evitat efortul 
maxim. „Altfel nu se poate, 
căci pregătirea fizică a fost, în 
toamnă, cam deficitară, ne spu
nea T. Ozon. Deși programul 
din retur, avantajează, oarecum, 
pe F.C.M. Galați, sîntem con
vinși, că, printr-o pregătire 
conștiincioasă si viată extra- 
sportivă ordonată, avem toate 
șansele să ne menținem în lup
ta pentru promovare. Indife
rent, însă, de obiectivul propus, 
nu vom accepta indisciplina, 
lipsa de angajament, indiferen
ta unora".

Cunoscînd această opinie a 
antrenorului T. Ozon, am ră
mas oarecum surprinși de in

PE TEME ACTUALE 
DE INSTRUIRE 

(pornind de la

Mai întîi. o scurtă istorioară 
adevărată : 38 de ani a durat 
în fotbalul argentinean recordul 
de eficacitate realizat de un 
jucător pe parcursul unei edi
ții de campionat. Anul trecut, 
Hector Horacio Scotta, vîrful 
de atac a| lui San Lorenzo, în 
vîrstă de 26 de ani. înscria cu 
un gol mai mult (48) decît Ar- 
senio Erico, înaintașul de glo
rie al anilor ’37. Dar poate mai 
mult decît performanta golge- 
terului mai sus amintit a pro
dus uimire declarația antreno
rului echipei naționale a Ar
gentinei, Vladislao Cap. care 
argumenta astfel neselectiona- 
rea lui Scotta : „El nu se în
cadrează în concepție, printre 
alte motive și pentru că... a- 
leargă prea repede". Scurt și- 
cuprinzător.

N-avem, poate, un Scotta în 
fotbalul nostru — deși și noi 
ne mîndrim cu un golgeter de 
talie continentală. ca Dudu 
Georgescu —, dar sînt sufi- 
cienți antrenori divizionari, de 
aceeași formație cu a tehnicia
nului argentinian. adepți, în 
continuare, ai așa-zisului fotbal- 
spectacol. de îndelungă elabo
rare. Nu surprinde, deci, că ju
cătorii acestora îndrăgesc mul
tiplicarea paselor — chiar și fără 
scop tactic. întrucît nu pledăm ' 
pentru renunțarea la pregăti
rea atentă a acțiunilor ofensive 
— înfloriturile inutile. în de
favoarea JOCULUI DIRECT, 
PENTRU GOL.

Și sezoanele competiționale 
se succed cu repeziciune, an 
de an. iar toamna, la sorocul 
confruntărilor oficiale interna
ționale (ale echipelor de club 

diferența manifestată la antre
namentele la care am asistat 
de către Cristache, Prepurgel, 
Ion Constantin, aflați mereu în 
coada plutonului. Ba mai mult, 
jucătorul Traian reproșa celor 
din față că aleargă prea mult, 
iar din grup, fără jenă față de 
cei prezenți, cineva l-a insul
tat pe Tilihoi pentru că... a im
pus un tempo prea rapid aler
gării ! Traian și-a permis să 
nu execute ceea ce i-a cerut 
antrenorul, iar Ologu să-și a- 
menințe cu pumnul un mai tî- 
năr coleg, care l-a lovit invo
luntar la „miuța" de pe terenul 
înzăpezit. Sînt atitudini care nu 
numai că afectează unitatea e- 
chipei, dar dezvăluie și serioase 
carențe educative.

în privința lotului brăi- 
lean, după cum ne spunea T. 
Ozon, acesta trebuie completat 
cu un al doilea portar și cu 
2—3 jucători dornici de afir
mare. La Borsec, antrenorul a 
avut la dispoziție următorul lot: 
portar — Trofin ; fundași — Ti
lihoi, Gheorghiță, Cristache, 
Trifina, Gașpar mijlocași — 
Pascu. Vizireanu (ambii juni
ori). D. Radu, Prepurgel, Duca; 
atacanți — Mihalache, ’ Motoc, 
Ologu, I. Constantin, Traian, 
Ionescu, la care se mai adău
gau Bulancea (de la Chimia 
Brăila), Bogdan (junior de la 
Victoria Făurei) și Marin (alt 
junior, de la F.C. Brăila). în 
aceștia se pun speranțele brăi- 
lenilor. Vor reuși, oare, Traian, 
Prepurgel. I. Constantin, Crista
che să împlinească năzuințele 
înfocaților lor suporteri ? Cu 
comportările lor actuale, cu si
guranță că nu !

Constantin ALEXE

DESPRE JOCUL DIRECT
exemplul deprecierii

și reprezentative), „jocul tango" 
al multora dintre formațiile 
noastre apare nu numai desuet, 
ci si ineficace.

De ce spunem acum toate 
acestea ?

Pentru că. de curînd. echipe
le noastre au pășit într-o eta
pă diferită de precedenta, în 
sensul că în programul lor 
săptăminal au apărut meciurile 
de verificare și omogenizare ; 
acele partide menite să plămă
dească de pe acum concepția 
de joc pe care divizionarele A 
o vor etala în returul campio
natului. Or. dacă la aceste me
ciuri de antrenament nu sînt 
evidente eforturile îndreptate 
în direcția practicării unui fot
bal aerisit, orientat spre mo
bilul jocului — GOLUL —, cu 
atît mai puțin vor apare tră
săturile fotbalului direct în dis
putele oficiale de campionat.

în dialogul de pe gazon ex
primarea directă a combatan
telor nu-i simplă deloc. Ea pre
supune arta de a transmite, cît 
mai repede cu putință, balonul 
coechipierului, fără stop sau 
preluare și. pe cît posibil, di
rijat pe ' direcția porții adver
se. Adevărații oameni de gol,

LUNI, 16 FEBRUARIE,

CONVOCAREA SELECIiaNABILILOR
După cum se știe, săptămîna 

viitoare (la 18 februarie) va a- 
vea loc Ia București prima ac
țiune de testare a selecționa- 
bililor. convocată de antreno
rul echipelor naționale, Ștefan 
Covaci. După, acest prim trial, 
la care vor participa 34 
de jucători, lotul restrîns își 
va continua pregătirile la Ti

MECIURI DE VERIFICARE
ALE DIVIZIONARELOR

• CEAHLĂUL PIATRA NEAMȚ
— POLITEHNICA IAȘI 2—2 (2—0). 
Au marcat : Gojgaru (min. 36) și 
Berceanu (min. 43) pentru gazde, 
respectiv Dănilă (min. 55) și Ro- 
milă (min. 77, din 11 m.) POLI
TEHNICA : Stan (Costaș). Sofian. 
Anton, Unchia.ș (Dinu), Ciocîrlan 
(Ciobanu), Romilă, Simionaș, Si- 
mionov, Incze (D. Ionescu), Nem- 
țeanu, Dănilă. (R. Toma — co
resp.).

® U.T.A. — ELORE BEKES- 
CSABA 1—2 (1—0). Au marcat
Uilecan (min. 25), respectiv Ne
meth (min. 52) și Kirolyvari 
(min. 70). (I. IOANA-coresp.).

© MUREȘUL DEVA — HON- 
VED BUDAPESTA 1—0 (0—0).
în acest meci experimentata 
echipă . budapestană a bene
ficiat de aportul internațio
nalilor Pancsis, Sziics, Kozma, 
Pall, Szabo și Sivehervari. dar 
echipa locală a știut să treacă 
peste handicapul acesta cucerind 
victoria printr-o mobilizare la 
maximum a resurselor sale. Go
lul a fost marcat- de Iancu (min. 
80). (I. JURA — coresp.).

9 F. C. BHIOR — F. C. BAIA 
MARE 1—3 (0—3). Băimărenii
s-au descurcat mai bine pe te
renul acoperit de zăpadă. Au 
marcat : Lupău (min. 36, 40),
Moldovan (min. 43), respectiv 
Georgescu (min. 46). (I. GHIȘA- 
coresp. jud.).

© F.C.M. REȘIȚA — GLORIA 
reșița 5—0 (1—0) Echipa an
trenată de Reinhardt s-a mișcat 
cu dezinvoltură, dovedind efi
ciență în acțiunile de atac. Au 
marcat : Munteanu (min. 35), 
Tănase (min. 55, 57), Grigore
(min. 69) și Beldeanu (min. 73, 
din penalty). Formația folosită 
de F.C.M. Reșița : Constantin 
(Filip) — Chivu, Ologeanu, Her- 
gane, Filipescu — Bora (Căpri- 
oru), Beldeanu (Jacotă), Gabel — 
Munteanu (Grigore), Tănase. Flo- 
rea. (D. GLAvAN-coresp. jud.).

© F. C. HUNEDOARA — GOR- 
NIK ZABRZE 0—2 (0—1). Peste
5 000 de spectatori au asistat la 
un meci de bun nivel tehnic, în 
care oaspeții au fost superiori la 
toate capitolele. Au marcat : 
Deya (min. 43) și Stagisba (min. 
85). (I. VLAD-coresp.).

© POLITEHNICA TIMIȘOARA
— ELECTROPUTERE CRAIOVA 
3—1 (1—1). Joc antrenant, aplau
dat ele cei peste 4 000 de spec
tatori. Au înscris : Calotă (min. 
129), pentru oaspeți. Belanov (min. 
43). Anghel (min. 73) și Bungău 
(min. 75). pentru timișoreni. Po
litehnica a început partida cu : 
Catona — Mioc. Păltinișan, Me
hedinții, Maier — Covalcic, Co- 
tec — Anghel. Dembrovschi, Șer- 
bănoiu, Belanov. Au mai jucat : 
Jivan, Bungău. Roșea, Floareș, 
Istrătescu, Firițcanu Nadu. (C. 
CREȚU-coresp.)

© „U“ CLUJ-NAPOCA — U-
NIREA DEJ 5—1 (4—1). Studen
ții au rulat întreg lotul, dove
dind multă ambiție și poftă de 
joc. Golurile au fost realizate de 
Cozarec (2), Batacliu (din pe
nalty), Coca. Barbu, respectiv 
Bodor. „U“ a aliniat următoarea

unui golgeter)

ai actualului moment fotbalis
tic. au fost născuți de JOCUL 
DIRECT. Au apărut la acele 
echipe care. ÎNTORCÎND SPA
TELE TEHNICII STATICE, AU 
AȘEZAT LA LOC DE FRUN
TE TEHNICA UTILITARA, ÎN 
VITEZA.

Neagreîndu-1 pe Scotta. ju
cător de excepție în fotbalul 
argentinian, pentru că aleargă 
prea repede. în mod asincronic 
cu jocul lenț al coechipierilor, 
Vladislao Cap demonstrează că 
dorește să mizeze pe jucătorul 
virtuos, de tip vechi, care as
tăzi nu mai incintă nici mă
car... tribunele.

Devenit și el un realist, iu
bitorul de fotbal al zilelor 
noastre iubește în primul rînd 
golul, acest permanent simbol 
al succesului.

Antrenori ! Folosiți din plin 
perioada actuală, precompeti- 
tională. axînd pregătirea teh- 
nico-tactică a echipelor pe jo
cul direct. Spre acel fotbal bo
gat în acțiuni ofensive dirijate, 
cu precădere. în profunzime și 
menite să găsească mai lesne 
culoare deschise spre poarta 
adversă, spre gol...

Gheorghe NICOLAESCU

mișoara. unde, la 21 februarie,' 
va întilni într-un joc amical 
cunoscuta formație iugoslavă 
Vojvodina din Novi Sad. Se- 
Iecționabilii vor fi convocați 
luni 16 februarie la București, 
cînd vor face, pentru a doua 
oară in acest an, controalele 
medicale obligatorii și testările 
psihice.

formație : Lăzăreanu — Porațchi, 
Pexa, Anca, Mierluț — Bichesciij 
Dumitrescu, Cozarec — Batacliu, 
Coca, Vesa. Au mai jucat : Dulia; 
Crețu, Mușat, Vasiliu, Furnea, 
Cîmpeanu II, Luchescu, Vaczi și 
Barbu. (I. LESPUC-coresp.).

ALTE REZULTATE
PETROLUL PLODEȘTI — ME

TALUL MIJA 0—0 ; C.F.R TI
MIȘOARA — VICTORIA CALAN 
1—1 (1—0). Au marcat : Simiuc 
(C.F.R.) și Darie. (C. Crețu — co
resp.) ; METALUL DROBETA TR. 
SEVERIN — MINERUL MOTRU 
3—3 (2—1). Au înscris : Muschie
(2) și Preda, respectiv Carabagiac
(3) . (M. Focșan — coresp.) ;
TRACTORUL BRAȘOV — C.S.U. 
BRAȘOV 1—o (0—0). A marcat 
Soporan (min. 25). (V. Secăreanu
— coresp.) ; C.F.R. PAȘCANI — 
LAMINORUL ROMAN 1—0 (1—0). 
A înscris Bunea (min. 42) (C. E- 
nea — coresp.) ; GLORIA BISTRI
ȚA — MINERUL CAVNIC 2—1 
(1—0). Au marcat : Ciocan (2), res
pectiv Mendrea. (I. Toma — co
resp.) ; TEXTILA CISNADIE — 
GAZ METAN MEDIAȘ 0—5 (0—3). 
A marcat Zotincă (5). (A. Rîșno- 
veanu — coresp.) ; CIMENTUL 
FIENI — C. S. TlRGOVIȘTE 2—4 
(2—1). Au înscris : Tătaru, Neagu
(2) și Kallo, pentru oaspeți, res
pectiv Scher (2). (A. Dumitrache
— coresp.) ; MUSCELUL ClMPU-
LUNG — F. C. ARGEȘ (TINERET) 
1—2 (0—0) ; CONSTRUCTORUL
TIMIȘOARA — DIERNA ORȘOVA 
3—1 (1—0). Au înscris Regep (2) și 
Szapi pentru timișoreni, respectiv 
Munteanu. (S. Marton — coresp.) ; 
LETEA BACĂU — UNIREA FOC
ȘANI 2—1 (1—0). Au marcat : Sa- 
moilă și Firici pentru Letea, res
pectiv Panici. (L. Ion — coresp.) 5 
RAPID ARAD — GLORIA INEU 
7—0 (6—0). Au înscris : Schneider
(3) . Gyenge (2), Catona și Croitora.
(R. Hărduț — coresp.) ; MINERUL 
BAIA SPRIE — MINERUL BAIA 
MARE (JUNIORI) 3—0 (1—0). Au 
marcat : Bălăci (2) și Mureșan. 
(V. Săsăranu — coresp.) ; AURUL 
BRAD — STICLA TURDA 0—1 
(0—0). (A. Jurcă — coresp.) ț
CUPA ..SILVIU PLOEȘTEANU* 
(ETAPA I) : TORPEDO ZARNEȘTI
— C S.U. BRAȘOV 3—2 (după exe
cutarea loviturilor de la 11 m.) ; 
CHIMIA ORAȘUL VICTORIA — 
CARPATI BRAȘOV 3—0 (1—0) ; 
I.C.I.M. BRAȘOV — PRECIZIA 
SACELE 3—0 (neprezentare). Eta
pa a Il-a este programată mîine. 
(C. Gruia — coresp) ; F.C.M. GA
LAȚI — C.S.U. GALAȚI 2—4 (0—3). 
Au înscris : Stoica și Morohai, 
respectiv Marinescu (3). și Geor
gescu. (T. Siriopol — coresp.).

0 MÎINE CONTINUA SUITA 
JOCURILOR AMICALE. Echipele 
divizionare A și B au în program, 
pentru mîine. următoarele me
ciuri : F. C. Bihor — Ferencvaros $ 
F.C.M. Reșița — Universitatea Cra
iova ; F.C.M. Giurgiu — Steaua 5 
Politehnica Timișoara — U.M. Ti
mișoara ; C.F.R. CIuj-Napoca — 
Gaz metan Medias ; Chimia Rm. 
Vîlcea — F. C. Argeș ; Voința 
București — Elore Beckescsaba.
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la duelul cu eternul său ri
val Rauno Miettinen. aflat pe 
locul secund după sărituri. Dar 
excepționala cursă de fond rea
lizată de Urban Hettich (R.F.G.), 
cu un minut avans față de cei
lalți, și a lui Konrad Winkler 
(R.D.G.) i-a adus pe aceștia în 
ordine pe locurile 2 și 3 in 
clasamentul final.

De duminică. 27 de boburi 
de 4 persoane au .făcut primele 
antrenamente oficiale. Printre 
ele, și cele două boburi româ-

PROGRAMUL LA ZI
ASTĂZI

SCHI-FOND ■ Cursa feminina de 
10 km, la Seefeld

SCHI-ALPIN : Manșa a ll-a la 
slalom uriaș, bărbați, la Axamer 
Lizum

PATINAJ-VITEZA : Cursa mascu
lina de 500 m, la Olympia-Stadion

PATINAJ-ARTISTIC : Proba indi
viduala feminină, exerciții im
puse, la Traglufthalle

SANIE : Proba de două persoa
ne, la Igls

HOCHEI : Meciuri in cadrul 
grupei A, la Olympia-Stadion : 
S.U.A. — Finlanda, Polonia — 
Cehoslovacia, U.R.S.S. — R. F. 
Germania.

MÎINE
SCHI-FOND : Ștafeta 4X10 km, 

bărbați, la Seefeld
SCHI-ALPIN : Cursa feminină de 

slalom special (ambele manșe), 
la Axamer Lizum

PATINAJ-VITEZA : Cursa mascu
lină de 5 000 m, la Olympia-Sta
dion

PATINAJ-ARTISTIC : Proba indi
viduala masculină, exerciții libere, 
și proba feminină, programul 
■scurt, la Olympia-Stadion

HOCHEI : Meciuri în cadrul 
grupei B, la Messehalle : Româ
nia — Bulgaria, Iugoslavia — Ja
ponia, Elveția — Austria.

nești conduse de Ion Panțuru 
și Dragoș Panaitescu. Cel mai 
bun timp al zilei l-a înregis
trat echipajul R.F.G. II (pilot 
Heibl) cu timp total (după două 
coborîri) 1:50,03, urmat în or
dine de R.D.G. I (Nehmer) cu 
1:50,10 și Austria I (Sperling) 
1:50,50. Boberii români, după 
primul antrenament, se află pe 
pozițiile 11 (Panaitescu) și 20 
(Panțuru).

La hochei:
ROMÂNIA-AUSTRIA 4-3

în turneul de hochei, grupa 
B, selecționata României a în
vins, la capătul unui meci 
foarte dîrz și echilibrat repre
zentativa Austriei : 4—3 (1—2,
0—0, 3—1) prin punctele mar
cate de Costea, Justinian, Mi
klos și Tureanu, respectiv de 
Voves, Puschning și Moerte. 
Alte două rezultate : Iugosla
via — Bulgaria 8—5 (3—1, 1—0, 
4—4), Japonia — Elveția 6—4 
(1—2, 4—1, 1—1) !

La închiderea ediției : proba 
de dansuri a fost cîștigată de 
Ludmila Pahomova și Alek
sandr Gorșkov (U.R.S.S.).

Tînăra finlandeză Helena Ta- 
kalo trece — învingătoare — 
linia de sosire in proba de 

5 km, desfășurată sîmbătă
Telefoto : A.P.-AGERPRES

CLASAMENTE - REZULTATE
SCHI — COMBINATA NOR

DICA : 1. Ulrich Wehling (R. D. 
Germană) 423,39 p — campion o- 
limpic, 2. Urban Hettich (R.F.G.) 
418,90 p, 3. Konrad Winkler 
(R.D.G.) 417,47 p, 4. Rauno 
Miettinen (Finlanda) 411,30 p. 
5. Claus Tuchscherer (R.D.G.) 
409,51 p, 6. Nikolai Nagovițîn 
(U.R.S.S.) 406,44 p.

PROBA DE SĂRITURI a fost 
cîștigată de Ulrich Wehling cu 
222,5 p (săriturile sale au măsurat 
80 m și 80,5 m) iar cea de 15 km 
fond a revenit lui Urban Hettich 
(R.F.G.) cu 48 : 01.55.

SLALOM URIAȘ (M) 
: 1. “
: 44,19
: 44 60,
: 45,41,
: 45,58,
: 45,69,

Thoeni 
Good

BREVIAR
• O performantă puțin obiș

nuită deține patinatoarea sovie
tică Irina Rodnina : in proba 
de perechi a cucerit de două 
ori medalia olimpică de aur. 
Originalitatea performanței con
stă în faptul că, de fiecare dată, 
ea a avut alt parten'er : la 
Sapporo, în 1972, pe Aleksei 
Ulanov, iar acum, la Innsbruck, 
pe Aleksandr Zaițev...

9 Veteranul J.O. de la Inns
bruck este schiorul vest-german 
Walter Demel, in virstă de 40

„CUPA STEAUA"
LA TENIS

S-au încheiat întrecerile pen
tru „Cupa Steaua", la tenis. 
Ambele probe — masculin și 
feminin — au revenit repre
zentanților clubului gazdă, prin 
Constantin Popovici și Valeria 
Balaj. La băieți, în sferturi de 
finală : C. Popovici — R. Hăr- 
nuțiu 6—4, 6—2 ; B. Almăjan — 
C. Dumitrescu 7—5, 6—1 ; Gh. 
Boaghe — D. Nemeș 4—6, 6—1, 
7—6 ; M. Rusu — T. .Frunză 
7—5 6—1 ; semifinale : Popovici
— Almăjan w.o. ; Boaghe — 
Rusu 6—4, 5—7, 6—4 ; finala : 
Popovici — Boaghe 6—4, 7—6. 
Semifinalele, la fete : Valeria 
Balaj — Lunela Orășanu 6—1, 
6—0 ; Elena Trifu — Florica 
Butoi 6—3, 6—2 ; finala : Balaj
— Trifu 7—6, 6—3.

OLIMPIC
de ani, participant pentru a pa
tra oară la Jocurile Olimpice. 
Curios este faptul că el a con
curat la diferite ediții ale C.M. 
la toate probele de schi-fond.

• Multă vilvă a produs in 
lumea schiului inovația adusă 
de constructori la schiurile lui 
Franz Klammer. Se poate spu
ne că celebrul schior austriac 
zboară pe o... pernă de aer, 
creată cu ajutorul unui canal 
care traversează schiul și prin 
care aerul este aspirat ca intr-o 
turbină, asigurînd — zic spe
cialiștii — o alunecare mai ra
pidă.

• Un frumos gest de curaj 
și abnegație : cu două zile îna
inte de începerea J.O., la un 
antrenament, perechea de pati
natori din R. D. Germană, 
Rommy Kermer—Rolf Oester- 
reich a avut un accident. Mai 
grav lovită a fost Rommy Ker
mer, la care medicii au diag
nosticat o ușoară comoție ce
rebrală, o rană la umăr și una 
la genunchi. în ciuda acestui 
fapt, cuplul din R.D. Germană 
s-a prezentat la probă și, mai 
mult, a ocupat chiar locul se
cund.

DUBLURILE NOASTRE

ÎNVINSE...
Duminică seara, în ultimele 

partide dintre reprezentativele 
de tenis ale României și Ceho
slovaciei (tineret și juniori), 
oaspeții au obținut victorii. Do
vadă a carențelor pe care le 
manifestă jucătorii noștri în 
proba de dublu. Iată rezultate
le : J. Bîrcu, L. Țiței — J. Na- 
vratil, D. David 2—6, 6—2, 3—6; 
Lucia și Maria Romanov — 
Ilona Brzakova. Helena Hra- 
decka 3—6, 4—6 ; Fl. Niță, S. 
Zaharia — M. Lacek, D. Kulhaj 
1—6, 2—6 ; Elena Popescu, Lu
nela Orășanu — Iva Budarova, 
Alena Kulhankova 2—6, 5—7.

Soarta întîlnirilor a rămas 
însă neschimbată, echipele țării 
noastre obținînd victoria la ti
neret (3—2, atît la băieți, cît și 
la fete), iar cehoslovacii revan- 
șîndu-se în meciurile de juniori 
(4—1 la băieți și 5—0 la fete).

mecanic a trecut cu bine exa
menul și s-a luat hotârirea 
ca arbitrajele la campionatele 
unionale din acest an <20 mar
tie) să fie efectuate cu ajuto
rul unor astfel de aparate De 
altfel, s-a și trecut la fabrica
rea lor în serie. Avînd în ve
dere aprecierile pozitive ale 
mai multor specialiști din 
A.I.B.A. și A.E.B.A. construc
torii acestui aparat speră ca 
el să fie folosit, în • mod ofi
cial, la J. O. dirt 1,980

Se pare că este vttrba de un 
pas înainte pe drumul dificil 
al asigurării unor arbitraje cit 
mai corecte în box, chiar dacă 
rămîne în continuare o anu
mită proporție de subiectivi
tate. Chiar și în condițiile noi, 
există suficiente nosibilități de 
eroare. De pildă. în cursul 
unor schimburi rapide de lovi
turi în serie, unui arbitru i-ar 
fi aproape imposibil să apese 
pe cele două butoane- exact 
de atîtea ori de cîte ori punc
tează cei doi pugiliști. Ne 
gîndim că ar fi mai ușor ca 
la un asemenea aparat să lu
creze cîte doi judecători, care 
să urmărească în parte lovi
turile aplicate de cîte unul 
dintre cei doi combatanți. Dar 
asta ar duce la sporirea nu
mărului de arbitri.. Probabil 
că inventatorii contorului me
canic se vor mai gîndi la toate 
acestea...

Mihai TRANCĂ

Cu ocazia unei vizite la Mos
cova, antrenorul federal Ale
xandru Vladar a asistat la 
competiția pugilistică „Cupa 
Uniunii Sovietice". Cu acest pri
lej a fost experimentat un nou 
sistem de arbitraj în box prin 
intermediul unuj aparat. Este 
vorba despre un contor meca
nic, cu ajutorul căruia arbi- 
trii-judecători înregistrează 
toate loviturile corecte, valabi
le, aplicate de cei doi comba
tanți. La sfîrșitul fiecărei re
prize, loviturile pontate de ju
decători sînt totalizate de apa
rat, care Ie transformă în 
puncte, conform normelor de 
arbitraj obișnuite. Totalul lo
viturilor și punctele acordate 
fiecărui boxer (de exemplu i 
20—19, 20—17 etc.) sînt afișate 
pe ecranul unui televizor, unde 
pot fi controlate de delegatul 
general. Deci, sarcina arbitru
lui se rezumă la apăsarea pe 
.două butoane de culori dife
rite (roșu și albastru — co
respunzător culorilor echipa
mentului sau colțurilor celor 
doi boxeri), ori de cîte ori ad
versarii își aplică lovituri va
labile.

Invenția aparține specialiști
lor I. Kalimulin, membru în 
Biroul executiv al A.E.B.A., și 
ing. V. E. Drujinin. Experiența 
efectuată cu ocazia „Cupei 
U.R.S.S." s-a Încheiat cu re
zultate promițătoare. Specialiș
tii au apreciat că acest contor

— manșa 
(Italia) 

(Elveția) 
(Elveția) 
(S.U.A.) 
(Italia) 

Pargaetzi

Gustavo
2. Ernst
3. Heini Hemmi 

Phil Mahre
Piero Gros

6. Engelhard
1 : 46,16. ...61. Ioan Cavasi

I
1
1
1
1
1 
(Elveția)
1 : 59,90, ...66. Dan Cristea 2 : 01,78. 
Lungimea traseului 1 525 m, dife
rență de nivel 450 m. 63 de porți.

HOCHEI, GRUPA A ; duminică 
seara, Cehoslovacia a întrecut 
S.U.A. cu 5—0 (1—0 1-0, 3—0). In 
urma acestui rezultat, clasamen
tul grupei arată
1. U.R.S.S.
2. Cehoslovacia
3. Finlanda
4. R. F. Germania
5. S.U.A.
6. Polonia

4.
5.

astfel :
2
2
2
2
2
2

2
2
1
1 
o 
o

o 
o 
o 
o 
o 
o

o 
o
1
1
2
2

S-A ÎNCHEIAT TURNEUL 
DE BOX DE LA BELGRAD

4 
4 
2 
2 
0 
0

PATINAJ ARTISTIC. După pro
gramul scurt desfășurat ieri, pe 
primele patru locuri în clasamen
tul întrecerii masculine se află : 
1. John Curry (Anglia) 86.84 p, 2. 
Serghei Volkov (U.R.S.S.) cu 85,28 
p, 3. Jan Hoffmann (R.D.G.) 84,44, 
4. Vladimir Kovalev (U.R.S.S.) 
84,44 p.

TADEUSZ SLUSARSKI-
în cadrul campionatelor atle

tice pe teren acoperit ale Polo
niei, desfășurate la Varșovia, 
Tadeusz Slusarski a stabilit un 
nou record mondial de sală la 
săritura cu prăjina cu 5,56 m. 
Vechiul record era de 5.54 m și 
aparțineg lui Dan Ripley 
(S.U.A.). Slusarski este în vlrstă 
de 26 de ani, face parte din 
clubul Gornik Zabrze și este 
?regâtit de Andrzej Krzesinski.

n 1974 a cîștigat titlul euro
pean de sală la Goteborg.

La concursul de la Varșovia 
au participat și trei atleți ro
mâni, care au obținut următoa
rele rezultate : Claudiu Sușe- 
lcscu, locul 3 la 60 m în 6,78

FLORENȚA MIHAI FINALISTĂ LA AKRON
NEW YORK, 9 (Agerpres). — 

în finala turneului internațio
nal feminin de tenis disputat 
la Cleveland și Akron (Ohio), 
jucătoarea australiană Evonne 
Goolagong a învins-o cu 6—2, 
3—6, 6—2 pe Virginia Wade
(Anglia). în semifinale : Evon
ne Goolagong — Rosemary Ca

sals 4—6, 7—5, 6—1 ; Virginia 
Wade — Olga Morozova 6—1, 
7—6.

Proba de dublu a revenit pe
rechii Mona Guerrant — Bri
gitte Cuypers (R.S.A.) care au 
întrecut cu 6—4, 7—6 pe Flo
rența Mihai (România) și Gly- 
nis Cole (Anglia).

S-a încheiat turneul interna
țional de box desfășurat în Iu
goslavia și dotat cu -trofeul 
„Victoria Belgradului". Iată re
zultatele galei finale. în ordi
nea categoriilor : Ramos (Cu
ba) b.k.o.l. Ferenc (Ungaria), 
Sacirovici (Iugoslavia) b.p. 
Gonzales (Cuba), Andrejkovski 
(Bulgaria) b. ab. 1 Asanovici 
(Iugoslavia), Ristici b.p. Milen- 
kovici (ambii Iugoslavia), Petro- 
vici b.p. Bogujevici (ambii Iugo
slavia), Kolev (Bulgaria) b.p.

Bășici (Iugoslavia), Iankov (Bul
garia) b.p. Beneș (Iugoslavia), 
Kațar b.p. Găsi (ambii Iugo
slavia). Vujkovici (Iugoslavia) 
b.p. Zorzik (Cehoslovacia). Po
povici b.p. Bisici (ambii Iugo
slavia), Suvandjiev (Bulgaria) 
b.p. Mircea Simon (România). 
Trofeul destinat celui mai bun 
boxer al turneului a revenit 
lui Iankov.

5,56 m LA PRĂJINĂ!
(1. Swierczynski 6,76, 2. Nowosz 
6,77), Erwin Scbestyen locul 5 
la 60 mg în 8,03 (1. Pusty 7,91, 
2. Ziolkowski 7,93, 3. M. Wod- 
zynski 7,94, 4. Galant 8,03) și

Viorica Enescu, învingătoare in 
finala a doua la 60 mg în 8,55 
(proba a fost cîștigată de Gra- 
zyna Rabsztyn în 7,99, cel mai 
bun rezultat mondial al sezo
nului).

IUGOSLAVIA VA ORGANIZA
TURNEUL FINAL AL C.E. ?

Alte pretendente :
R.F. Germania și Olanda

Cu ocazia reuniunii U.E.F.A. de fa 
Marbella (Spania), s-a hotârit în 
principiu ca turneul final al campio
natului european de fotbal din acest 
an să aibă loc în Iugoslavia, la da
tele fixate inițial : 16—20 iunie.
Există însă o singură condiție : car 
lificarea reprezentativei Iugoslaviei în 
turneul final. După cum se știe, în 
sferturile de finală, echipa Iugoslaviei 
va întîlnl Țara Galilor. A doua pre
tendentă la organizarea turneului este 
R. F. Germania. Reprezentativa vest- 
germană mai are de susținut un meci 
în cadrul preliminariilor C.E. (cu 
Malta, la 28 februarie) și dacă obține 
un punct în această întîlnire se va 
califica în sferturile de finală unde 
va juca cu selecționata Spaniei. $i 
vest-germanli au anunțat că vor or
ganiza turneul final numai în cazul 
cînd vor juca în semifinale. |n fine, 
următoarea candidată a organizării 
fazei finale este Olanda. Prin urmare, 
țara care va găzdui ultima fază a 
C.E. va fi cunoscuta în mod definitiv 
abia după 23 mai, cînd se vor con
suma meciurile sferturilor de finală.

PE SCURT a PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT
ATLETISM • La Pocatello, 

Randy Beson a cîștigat 44o y în 
47,8 (cea mai bună performanță 
mondială a sezonului de sală). 
Alte rezultate : 3 mile — Ted Cas- 
teneda 13 :24.9 ; 100 m - Cliff 
Wiley 10,4. • Debby Laplante a 
egalat cea mai bună performanță 
mondială la 70 yg în concursul de 
la Louisville (Kentucky) — 8,8, 
• Cursa de fond (29,900 km) de 
la San Juan a fost cîștigată de 
Rafael Angel Perez (Costa Rica) 
în 1 h 03 :46,0, urmat de Victor 
Mora (Columbia) 1 h 04:17,0.

BOX • La Madison Square 
Garden din New York, pugilistul 
american de categorie grea Duane 
Bobick (învinsul lui T. Stevenson 
în turneul olimpic 1972) a obținut 
o n-ouă victorie. învingînd la punc
te, în 10 reprize, pe Harry Mid
dleton. • Campionul belgian 
Jean-Pierre Coopman a sosit la 
San Juan (Porto Rico) în vederea 
meciului cu Cassius Clay, de la 
20 februarie. • La cat. super-u- 
șoară campionul european Cemal

Kamaci (Turcia) b.ab.2 (rănire) 
Loțhar Abend (R.F.G.) ; la cat. 
ușoară, Fernand Roelants (Belgia) 
b.p. Andr£ Holyk (Franța) pentru 
titlul de campion european. • 
Campionul mondial la categoria 
muscă, mexicanul Miquel Canto, 
a anunțat că în următoarele luni 
își va pune titlul în joc în fața 
lui Betulio Gonzalez (Venezuela).

CICLISM • în cursa de 6 zile 
de la Anvers, pe* primul loc se 
află perechea Merckx—Sercu cu 
359 p, urmată de Martens—Kemper.

HANDBAL 9 Rezultate din tur
neul de calificare pentru J.O. : 
Polonia — Anglia 50—11 (la Lon
dra) și R. D. Germană — Belgia 
35—18 (la Lebekke. în Belgia).

TENIS © Finala turneului WCT 
de la Richmond : Ashe — Got
tfried 6—4, 6—2. 0 La Barcelona, 
proba de dublu a revenit pere
chii Smith — Lutz : 6—3, 6—3 cu 
Fibak — Meiler. O Buth Waits 
(20 ani) a cîștigat finala de la 
Boca Raton, învingînd cu 3—6, 
6—4, 6—4 pe C. Richey. • La Day

ton,' în finală : Filloi — Pattison
6— 4, 6—7, 6—4. • Intr-un meci- 
derby al campionatului european 
(gr. A.), la Budapesta, echipa Un
gariei a învins cu 2—1 R. F. Ger
mania (decizie la dublu : Taroczy, 
Szoeke — Fassbender, Pohmann
7— 5, 6—4). Alte rezultate : Iugo
slavia — Italia 3—0 ; Spania — iu
goslavia 2—1 ; Italia — Suedia 
3—0 ; Franța — Ungaria 2—1 ; 
R.F.G. — Anglia 2—1. • Din
cauza unor ploi torențiale care 
s-au abătut asupra insulelor Ha- 
wai, meciul Ilie Năstase — John 
Alexander, din cadrul ,,Cupei 
Avis", a fost amînat pentru 15 
aprilie.

TENIS DE MASA • Probele 
individuale din cadrul Campiona
telor internaționale de la Cardiff 
au fost dominate de jucătorii din 
R. P. Chineză. In finala de simplu 
masculin. Li Cen-si l-a învins cu 
3—0 (13, 18, 10) pe Lian Ko-lian. 
Proba feminină a fost cîștigată de 
Ien Ciu-li, care a dispus cu 3—0 
(19, 12, 16) de colega sa Sun Min.

Selecționata Ungariei a evoluat la 
Son Salvador în compania echipei 
țării pe care a învins-o cu 2—1. prin 
punctele marcate de Pusztai și Faze- 
kas, respectiv Zapata.

CAMPIONATE...

PORTUGALIA (etapa a 20-a) : In 
clasament conduce Boavista, cu 33 p, 
urmată de Benfica — 33 p, Sporting
— 28 p, și Belenenses — 26 o. Re
zultate mai Importante : Beira Mar — 
Benfica 0—2 ; Boavista — Estoril 6—0 ; 
Belenenses — Academico 0—0 ; C.U.F.
— Setubal 1—1 ; Sporting — Guima
raes 1—1.

SPANIA (etapa a 21-a) : Sevilla — 
C. F. Barcelona 2—0 ; Salamanca — 
Atletico Madrid 2—2 ; Real Madrid
— Real Betis 5—0 ; Valencia — Las 
Palmas 0—1 ; Espanol — Real Socie- 
dad 2—0. In clasament : Atletico Ma
drid și Real Madrid, cu cîte 30 p. 
Barcelona 26 p. etc.

FRANȚA (etapa a 23-a) : Echipa 
St. Etienne se menține lideră avînd 
35 p, urmată de Nisa, cu 32 p și Nan
tes, cu 30 p. Cîteva rezultate : So- 
chaux — Nîmes 2—1 ; Nantes — 
Nancy 3—0; Reims — Nisa 1—0; 
Bastia — Valenciennes 1—1 ; St Eti
enne — Marsilia 1—0.
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