
Duminică, in sala Floreasca II, „Cupa Santelli"

SABRERI DE MARCĂ LA BUCUREȘTI
„Trofeul Santelli" poposește 

în acest an la București, sala 
Floreasca II găzduind duminică 
tradiționala confruntare a echi
pelor reprezentative de sabie 
din Franța, Italia, România și 
Ungaria.

Cupa „Georgio Santelli" a fost 
decernată prima dată in anul 
1950, în întrecerea bilaterală 
Franța—Italia. In anul 1956 se 
consemnează transformarea cu
pei în triunghiular, pe planșe 
apărînd și sabrerii maghiari, iar 
odată cu invitarea reprezenta
tivei României în anul 1971, 
trofeul va recompensa formația 
învingătoare în patrulater (e- 
chipele fiind formate din cîte 
cinci scrimeri).

Cele patru formații fac parte 
din elita mondială a probei. 
Iată argumentele : echipa Un
gariei a cucerit titlul mondial 
în 1973. medaliile de argint la 
C.M. ’75 și cele de bronz la 
Jocurile Olimpice de la Miin- 
chen ; echipa Italiei este deți
nătoarea titlului olimpic din 
1972 și a medaliilor de bronz 
obținute, consecutiv, lă C.M. 
din 1973 și 1974 ; reprezentativa 
României a avut această dia

PRIMA CONVOCARE
A LOTURILOR REPREZENTATIVE
DE FOTBAL ÎN ACEST SEZON

în cadrul ședinței sale de a- 
seară. Biroul F.R.F. a luat în 
discuție unele aspecte legate de 
activitatea echipelor reprezen
tative în sezonul de primăvară, 
aprobînd planul de acțiuni de 
pregătire comună, programul de 
meciuri și componența loturilor.

Echipa națională A va susți
ne Ia 21 februarie un meci a- 
mical. la Timișoara, cu echipa 
O.F.K. din Belgrad. Celelalte 
meciuri fixate pentru această 
primăvară sînt : 24 martie : Ro
mânia — Franța : 6 aprilie : O- 
landa — România : 14 aprilie : 
România — Olanda (toate în 
preliminariile olimpice) si 12 
mai : Bulgaria — România (tu
rul finalei Campionatului Bal
canic).

Pentru ziua de 16 februarie 
a.c. vor fi convocați la Bucu
rești următorii jucători :

Portari : Răducanu, Ioniță, 
Moraru, Ștefan.

Fundași : Cheran, G. Sandu, 
Hajnal, Sameș, Dobrău, Porațchi, 
Grigoraș, FI. Marin. Lucuță, 
Ene (C. S. Tîrgoviște). Ciocan.

Mijlocași : Dumitru, Bălăci, 

gramă a comportării la J.O. și 
C.M. în ultimii ani : 1972 — 
locul IV, 1973 — locul V, 1974 
— locul II, 1975 — locul III ; 
Franța s-a clasat pe poziția a 
Vl-a la campionatele mondiale 
din 1973 și a V-a la ediția ur- 
mățoare.

După cum am fost informați, 
„squadra azzurra", îl va avea 
ca lider pe Mario Aldo Mon
tano, campion mondial în anii 
1973 și 1974, talonat de Micliele 
Maffei, campion mondial în 
1971 și Angelo Archidiacomo, 
cel mai bun tinăr sabrer în 
1975. Francezii vor alinia o gar
nitură ambițioasă (după cum 
s-a văzut la recentul concurs in
ternațional de la Moscova), 
dornică să-și cîștige dreptul de 
participare la J.O. de la Mont
real, din care nu vor lipsi 
Bernard Vallee, finalist al pro
bei individuale la C.M. '74 și 
Bonisent, clasat pe locul 5 4a 
J.O. de la Munchen.

Nu se știe încă dacă repre
zentativele Ungariei și Români
ei vor putea alinia duminică pe 
primii lor trăgători, reputații 
Peter Marot și Dan Irimiciuc.

Romilă, Boldni, Beldeanu. Dinu, 
Mulțescu, Dobrin, Iordănescu.

Atacanți : Crișan, Kun, D. 
Georgescu, Luceseu, Troi, M. 
Sandu, Zamfir. Manea. Nemțea- 
nu.

Din acest lot se va forma e- 
chipa națională A și cea de ti
neret sub 23 de ani.

Pentru echipa de tineret vor 
mai fi chemați la acțiuni vii
toare si alți jucători. în pro
gramul acestui lot figurează un 
meci pe teren propriu, la 24 
martie, cu echipa similară a 
R.D.G. și participarea (21—30 
iunie) la Balcaniada de tineret, 
în Grecia.

Echipa de tineret sub 21 de 
ani va juca la 24 martie. în de
plasare. cu echipa similară a 
R.D.G. Lotul este compus din 
următorii jucători : Lung. Cli
pa, Cristian (portari): Zamfir II. 
Dumitrescu. B&rbulescu. Agiu, 
Zahiu, Teleșpan. Gâtej. Ion 
Marin. Constantineseu (fun
dași) : Hurloi, Augustin, Florea, 
Cimpeanu II. Bichescu, Risniță, 
Soșu (mijlocași) : Roșu. Grosu, 
Surenghin, Vrineeanu. Moga, 
Radu II (înaintași).

ZIAR AL CONSILIULUI NAȚIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICĂ Șl SPORȚ

ANUL XXXII

» JOCURILE OLIMPICE DE IARNĂ

ÎNTRECERI GRELE, DRAMATICE, PENTRU CUCERIREA MEDALIILOR
• Mari surprize la slalomul uriaș ® Slalomul special feminin disputat 

foarte dificile • La hochei, România — Bulgaria 9—4.
in condiții

Valerian Netedu plonjează la picioarele atacantului austriac Josef 
Puschnig. Aspect din meciul “România — Austria (4—3).

Telefoto : A.P.-AGERPRES

HOCHEIȘTII ROMÂNI
LA A TREIA VICTORIE

Miercuri. în cadrul turneu
lui de hochei, a fost o zi re
zervată grupei secunde. Selec
ționata României a obținut o 
nouă victorie, de această dată 
în fața reprezentativei Bulga
riei : 9—4 (6-0. 2—1, 1—3). A 
fost o confruntare lejeră, fără 
probleme pentru formația ro
mână, care a avut de-a lun
gul celor 60 de minute de joc 
momente de netă superiori
tate și a realizat un hochei 
modern, rapid și combinativ. 
Doar în ultima parte a me
ciului, prea siguri pe victorie, 
hocheiștii români au slăbit rit
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mul, permițind adversarilor să 
atace mai curajos și să-i sur
prindă de citeva ori descope- 
riți în apărare.

Partida a început in ușoara 
notă de dominare a echipei ro
mâne, care acționează relaxat. 
După citeva minute, insă, ho
cheiștii noștri accelerează rit
mul și, printr-o veritabilă cas- 

(Continuare în pag. a 4-a)

„Turul României" în file de reporter

Joi 12 februarie 1976 I

INNSBRUCK, 11 (prin tele
fon). — Thoeni nu a cîștigat 
nici o medalie la slalom uriaș, 
deși presa, publicul, specialiștii 
aproape i-o băgaseră în buzu
nar. Toată lumea părea să se 
ti împăcat cu situația creată de 
avansul din prima zi, mai puțin 
acești „furioși"' elvețieni, Hemmi 
și Good, este drept bine clasați 
după prima zi (locurile. 3 și, 
respectiv, 2), dar insuficient 
creditați de palmares pentru o 
victorie atit de răsunătoare. 
Hemmi, un tinăr de 27 de ani, 
subțirel și nu prea inalt (1,63 
m, 63 kg), amintind prin sta
tură pe cîștigătorul din 1964 — 
francezul Franțois Bonlieu, ob
ține cea mai strălucită perfor
manță a carierei sale printr-o 
formidabilă cursă, o combinație 
reușită între risc, ofensivă și 
acrobație. Aceeași carte a ju
cat-o și compatriotul său Good, 
ceva mai atletic (1,75 cm, 72 
kg), dar la fel de decis să scrie 
și el o pagină de glorie în 
schiul elvețian. Recordul man
șei secunde i-a aparținut, însă, 
celebrului suedez Stenmark, dar 
nu la distanța care să-i asigure 
cucerirea aurului. Stenmark a 
urcat de pe locul șase, pe trei, 
păstrînd satisfacția unei meda
lii de bronz. Thoeni a greșit 
tactic, supraveghindu-1 exclusiv 
pe Stenmark și încrezîndu-se 
prea mult în rezerva primei 
zile. A coborît prudent, căutind 
să menajeze un avantaj ce pă
rea insurmontabil.

Și astfel iubitorii sportului 
din Elveția au aclamat marți 
doi medaliați neașteptați, poate 
nu cei mai mari specialiști ai

Mihai BARĂ

(Continuare în pag. a 4-a)

De azi pină duminică, la Brașov și la București

TURNEELE DIVIZIEI A DE VOLEI
Timp de patru zile — de as

tăzi pină duminică — echipele 
masculine și feminine ale pri
mei divizii susțin al doilea tur
neu din cadrul turului campio
natelor. In aceste turnee sînt 
programate meciuri mai echi
librate decît în primele, ceea 
ce presupune creșterea nivelu
lui jocurilor, a spectacolului 
voleibalistic și. deci, un interes 
sporit și din partea publicului 
brașovean (care va avea pri
lejul să vadă în competiție e- 
chipele masculine) si bucu- 
reștean (turneul feminin este 
programat în sălile Capitalei : 
Floreasca. Dinamo si Ciulești). 
Iată cum se prezintă clasamen
tele înaintea acestor turnee :

MASCULIN
1. Steaua 3 3 0 9:0 6
2. Explorări 3 3 0 9:16
3. Rapid 3 3 0 9:1 6
4. Dinamo 3 3 0 9:2 6
5. C.S.U. Galați 3 2 1 7:4 5
6. „Poli“ Tini. 3 2 1 7:7 5
7. „U“Cluj-Napoca 3 1 2 5:7 4
8. Viitorul BacAu 3 1 2 4:7 4
9. Delta Tulcea 3 0 3 2:9 3

10. Tractorul Bv. 3 0 3 2:9 3
11. Univ. Craiova 3 0 3 2:9 3
12. I.E.F.S 3 0 3 0:9 3

FEMININ
1. Penicilina lași 4 4 0 12: 1 8
2. Dinamo 440 12: 3 8
3. Rapid 4 3 1 11: 3 7
4. C.S.U Galați 4 3 1 9:3 7
5. I.E.F.S, 4 3 1 11: 5 7
6. Știința Bacău 4 2 2 8: 7 G
7. Univ. Craiova 4 2 2 7: 7 6
8. Farul 4 2 2 7: 7 «
9. „U" Cluj-Napoca 4 13 4:11 5

10. Univ. Timișoara 4 0 4 2:12 4
11. C.S.M. Sibiu 4 0 4 0:12 4
12. Olimpia Buc. 4 0 4 0:12 4

Ca arbitri, vor oficia la Bra
șov : V. Arhire, C. Manițiu. D. 
Medianu, A. Dinicu. N. Ior.es- 
cu. Z. Patru, I. Amărășteanu. 
C. Pitaru ; la București : D. 
Rădulescu. V Dumitru. V. Ran- 
ghel. M. Oancea. R Farmuș. E. 
Ududec. A. Voinea. D. Do- 
brcscu.

PROGRAMUL JOCURILOR DE 
AZI

MASCULIN (Sala sporturilor 
Brașov), de la ora 8.30: Steaua—

Blocaj prompt al clujeanului GySrgyfalvy la un atac al studenților 
timișoreni. Fază din meciul, „U" Cluj-Napoca — Politehnica Timi
șoara. disputat in primul turneu. Foto : L LESPUC — Cluj-Napoca

C.S.M. Delta Tulcea, Univ. Cra
iova — „U“ Cluj-Napoca ; de 
la ora 15 : Politehnica Timi
șoara — I.E.F.S., Rapid — Vi
itorul Bacău, Dinamo — Trac
torul Brașov și C.S.U. Ga
lați — Explorări B. Marc. FE
MININ (sala Floreasca). de la 
ora 8,30 : Olimpia București — 
Univ. Craiova. C.S.M. Sibiu — 
Dinamo : de la ora 15 : Știința 
Bacău — Rapid. Univ. Timi
șoara — „U“ Cluj-Napoca.
I.E.F.S. — Penicilina Iași și 
Farul — C.S.U. Galați.

ARTIZANII 
SPORTULUI 

DIN RĂDĂUȚI
Există la Rădăuți un liceu, 

Liceul electrotehnic, care are, 
ca multe asemenea unități de 
învățămînt, un portic de gim
nastică. Fotografia lui, prezen
tată într-o lucrare destinată 
I.E.F.S. de profesorul localnic 
Sergiu Mocanu, stîrnise, acum 
vreo 2 ani, mirarea specialiști
lor bucureșteni : la această in
stalație uriașă, complicată de 
nu-i afli parcă începutul și sfîr- 
șitul, pot lucra concomitent 
78( 1) de elevi. Iar cînd ni s-a 
spus că întregul complex de 
frînghii, scări, bare orizontale 
și verticale a fost construit in 
atelierul de practică școlară al 
liceului, lucrurile au început să 
devină interesante. Ne-am în
trebat dacă nu cumva porticul 
și felul cum a fost făurit, ar 
putea constitui un simbol al 
sportului rădăuțean și dacă, mai 
existind și alte inițiative simi
lare, nu ne-am putea construi 
reportajul pe acest subiect. Așa 
am pornit în căutarea unor po
sibile analogii...

Și iată-ne în drum spre sala 
de sport a orașului, situată in 
„Grădina de tir". Aveam în. 
minte istoria ei, o istorie cit se 
poate de curioasă. Construită pe 
la începutul secolului, ea a fost 
destinată mai intii „pentru ser
bări" — mai marii orașului tră
geau aici la țintă. Apoi, clă
direa a fost transformată într-o 
fabrică de mături, după care s-au 
mutat în ea pompierii orașului. 
Rădăuțenii de astăzi au desti-

■ l
nat-o în exclusivitate luptelor 
greco-romane. Din cauza vechi
mii zidurile — privite din afa
ră — nu-ți pot sugera imaginea 
contrastantă, luminoasă, a oglin
zilor interioare, a cușetelor stră
lucind de curățenie, a vestia
relor îngrijite, a dușurilor și a 
„saunei finlandeze a lui Ghera- 
sim" (antrenorul), construită de 
el după planuri proprii. Străbă
tusem Grădina de tir pe două 
alei, cea a atleților și a hocheiș- 
tilor. Așa Ie-a rămas numele 
de cînd atleții și hocheiștii 
plantaseră pe margini arbori. 
Sînt mari acum, înalți de 10—15 
metri...

Dar n-am mai ajuns la sală. 
Aproape de intrare, atenția 
ne-a fost atrasă de două căruțe 
în care se încărcau scaune, me
se și catedre : seturi de labora
toare școlare. Destinația : co
muna Măneuț, la 6 kilometri de 
Rădăuți. Un om înalt, de peste 
50 de ani, supraveghea opera
țiile de încărcare. Era I’etre 
Storoj, directorul Școlii sporti
ve. Ce legătură putea exista, 
oare. între un profesor de sport 
și acel „transport special" ?

— La Suceava se construiește 
un patinoar artificial. Vom be
neficia și noi de el, cu cele trei 
grupe de copii și juniori, ca și 
cu formația de seniori Metalul,

Radu TIMOFTE

(Continuare în pag. 3-3)



In județul Bistrita-Nâsăud

CONSFĂTUIRE CU TEMA: MODERNIZĂRI
ÎN PREDAREA EDUCAȚIEI FIZICE LA GRĂDINIȚE

Opiniile potrivit cărora edu
cația fizică si sportul se cer 
practicate de la o virstă fra
gedă si. apoi. în tot timpul vie
ții și-au demonstrat valabilita
tea. astfel că în această direc- 
tie nu mai este necesară o nouă 
argumentare. Formele si mij
loacele de transpunere în fapt 
sînt variate, ele tinînd. în prin
cipal. de deprinderile. în cazul 
preșcolarilor, formate în fami
lie, la grădiniță și, apoi, în 
perioada școlară, deprinderi ca
re rămîn sedimentate pentru 
totdeauna.

Cîteva dintre problemele pri
vind modul cum trebuie să fie 
abordată educația fizică în gră
dinițe au constituit tema unei 
interesante consfătuiri, organi
zată de Inspectoratul școlar ju
dețean. C.J.E.F.S. și Casa cor
pului didactic din județul Bis
trița-Năsăud, cu sprijinul comi
siei de specialitate a C.N.E.F.S.

Sub genericul „Modernizări in 
predarea educației fizice în gră
dinița de copii", consfătuirea, 
prima de acest gen. cu un pro
nunțat caracter de lucru, a dez
bătut — problemele teoretice 
fiind sprijinite de demonstrații 
practice — aspecte ale conținu
tului activității de educație fi
zică. de interpretare a progra
mei. De altfel, prof. Marioara 
Dumitrescu, autoarea programei 
pentru educația fizică în gră
dinițe, a prezentat, cu ajutorul

copiilor și educatoarelor, modul 
cum trebuie interpretate și puse 
în aplicare prevederile progra
mei.

Desigur, concluziile (ca și în
vățămintele) au fost numeroa
se. ele vizînd cu deosebire ne
cesitatea orientării activității de 
educație fizică la nivelul pre
școlarilor spre formarea unor 
deprinderi corecte în mișcările 
naturale : învățarea înotului, 
patinajului, schyilui : aplicarea 
sistematică a procedeelor de că- 
lire a organismului sub directa 
influențare a factorilor naturali 
— apa. aerul, soarele ; practica

rea jocurilor de .mișcare ; mări
rea numărului de plimbări in 
aer liber și a excursiilor de 
scurtă durată. Totul în scopul 
de a se forma, de timpuriu, 
dragostea pentru mișcare, pen
tru sport.

Așadar, o consfătuire, sperăm, 
cu reală eficientă, asupra acti
vității educatoarelor de la gră
dinițele județului Bistrița-Nă- 
săud. care ar putea constitui un 
punct de plecare pentru dezba
teri similare și în celelalte ju
dețe.

prof. VASILE LUPAN

• C.S.U. BRAȘOV a organizat 
un reușit concurs de schi — sla
lom special — dotat cu „Cupa 
Gaudeamus", la care au partici
pat numeroși studenți. Trofeul a 
revenit Danei Moldovan (Fac. ști
ințele naturii) și lui Harald Moar- 
câș (Fac. industrializarea lemnu
lui). • PESTE 50 DE ELEVI din 
Urziceni s-au întrecut la un con
curs de atletism în sala, la pro
bele de sărituri (lungime și înăl
țime) și aruncarea mingii... medi
cinale. Cele mal bune rezultate 
le-au reușit elevii școlilor gene
rale nr. 1 și 2. • RECENT s-a 
Inaugurat la Sibiu, la Școala ge
nerala nr. 21, o frumoasă salo de 
sport avînd dimensiunile de 
28/15 m. în ziua dării în folosin
ță, sala a găzduit întreceri și 
demonstrații la volei, boschet și 
gimnastică. • IN CINSTEA CON
GRESULUI U.G.S.R., clubul spor
tiv Progresul Brăila organizează 
un mare concurs la tenis de masă, 
la care s-au înscris 18 formații 
masculine. Tot de la Brăila am 
primit vestea că, pe terenul de 
handbal din Grădina Publică s-a 
amenajat un patinoar natural, 
care este frecventat de dimineața 
pînă seara de numeroși tineri a- 
matori ai acestui frumos SDOrt al 
iernii, patinajul. • LA CEI 62 DE 
ANI ai săi, Ion Aliman continua 
să fie prezent pe terenul de fot
bal din Brad, ca antrenor coordo
nator al centrului de copii. El ac
tivează. în fotbalul de pe aceste 
meleaguri ale Apusenilor din 1933, 
dar, pentru prima oară, a în
călțat ghetele de fotbal în 1926, 
la Arad. • VEȘTI DjN GHERLA : 
la asociația Someșul s-a amenajat 
o modernă popicărie cu două 
piste ; pe lîngă Fabrica de sti
clărie și menaj s-a înființat aso
ciația sportivă Sticla, care va a- 
vea secții de volei, atletism, fot
bal și baschet ; în vecinătatea 
dealului Brădet s-au amenajat 
două pîrtîi pentru schi și săniuțe, 
iar la bazele sportive ale licee
lor „Petru Maior" si „Ana Ipă- 
tescu", precum și în parcul de 
agrement al orașului, funcționează 
de cîteva zile patinoare naturale. 
• DUMINICA, pe patinoarul de 
pe stadionul Voința din Oradea 
a avut loc, cu participarea a 82 
de ^concurenți, o întrecere de vi
teză. Pe primele locuri s-au cla
sat Emese Szabo, Margareta Ne
meth, Tunde Jakab, F. Oncr, 
I. Pod și A. Covaci. • LA BAIA 
MARE, pe arena Voința, s-a des
fășurat tradiționala întrecere de 
popice dotată cu „Cupa 16 Fe
bruarie*.  Din cele patru echipe 
masculine (s-a jucat la 100 de 
bile) pe primul loc s-a clasat 
Voința cu 2365 p d, iar Io indi
vidual a cîștigat Vasile Maxim 
(Gutinul) cu 427 o d. • LICEUL 
EXPERIMENTAL DE SCHI din Pre
deal, în colaborare cu organiza
ția U.T.C., organizează la fiecare 
sfîrsit de săptămînă concursuri de 
schi și săniuțe. Animatorii aces
tei acțiuni sînt profesorii Ion Stoi
ca si A-ico Trăian. • PE LINIA 
MODERNIZĂRII procesului înstruc- 
tiv-educativ, la Grupul școlar si
derurgic Hunedoara, catedra de 
educație fizică a luat inițiativa 
amenajării unui cabinet metodic 
dotat cu ODarat de filmat și de 
proiecție, bibliotecă de speciali
tate, modele de planuri de lecții 
etc

CORESPONDENȚI : C. Gruia, 
D. Moraru-Sllvna I. lonescu, N. 
Costin, Al. Jurcă, D. Vatau, 
I. Ghișa, L. Chira, I. Codleanu și 
I. Vlad.

Un aspect de la una din demonstrațiile practice efectuate la con
sfătuirea cu educatoarele din grădinițe, care a avut loc la Bistrița.

, JURUL ROMÂNIEI" IN FILE
(Urmare din pag. I)

din Divizia B. Numai că dru
murile pină Ia Suceava și re
tur, pentru antrenamentele zil
nice, costă. Soluția ? Să cumpă
răm un autobuz. Prin autodota- 
re. Aproape 200.900 lei. Așa că 
am decis să fabricăm seturi 
pentru laboratoare școlare. Eu, 
elevii, sportivii, antrenorii, vi
itorii meseriași de la Liceul de 
electrotehnică. în ture. Ca la 
fabrică. Pe specialități. Să vă 
arat și atelierele, deși ni le-a 
cam luat furtuna, alaltăieri...

„Atelierele" erau două cor
turi, și ele împrumutate. Cu 
bormașină, cu fierăstraie, cu 
prese, cu... Corturi vechi, dar 
bune „pentru vreme rea“ ; cînd 
e soare, „atelierele" se mută a- 
fară. Tot aici s-au confecționat 
și gardurile de sîrmă care îm- 
prejmuiesc terenurile din Gră

dina de tir și modestul patinoar 
natural unde au învățat să îm- 
blînzească pucul Bandaș și 
Axinte, Moroșan, Olenici și 
Nistor, toți sportivi în lotul na
tional. Ne-am amintit că pe 
unii dintre aceștia i-a luat an
trenorul Ștefan Tomovici în 
1969 și i-a dus la Galați, în 
căutarea unui patinoar artificial, 
pe care să poți face antrena
mente „ca lumea". La Galați, 
împreună cu antrenorul I. Tiron 
au promovat anul următor în 
Divizia A, și de atunci Dună
rea e una dintre cele mai bune 
formații din țară. A promovat 
cu două linii de la Rădăuți. Și 
totuși...

— Avem echipă in Divizia 
B și vom încerca să promovăm !

Mihai Ghicioc, prim-vicepre- 
ședinte al Consiliului orășenesc 
pentru educație fizică și sport, 
ne spune însă și prețul cu care 
rădăuțenii țin sus steagul ho-

O/N TOATE SPORTURILE
ALPINISM federația ro- MLriiNom mana de turism- 
ALPINISM anunță că etapa de Iar
nă a Alpiniadei republicane, care ur
ma să se desfășoare în masivul Pia
tra Craiului în perioada 16—21 fe
bruarie, se amînă pentru o dată care 
va fi anunțată ulterior.

ATLETISM *s T*21 după amiaza
cu începere de la ora 

16,30, în sala „23 August" din Bucu
rești se desfășoară concursul „Cupa 
Rapid", în organizarea clubului fe
roviar. • SÎMBATA $1 DUMINICA, 
tot în sala „23 August" vor avea loc 
campionatele republicane universitare, 
ultimul concurs important înaintea 
campionatelor europene pe teren a- 
coperit de la Miinchen (21—22 fe
bruarie).

BOX ÎN SALA șantierului naval din
Giurgiu, în organizarea comi

siei județene de box șl a asociației 
Voința din localitate, s-a desfășurat 
prima gală de verificare a boxerilor 
susceptibili de a participa la între
cerile campionatului republican de 
juniori. Au fost prezenți sportivi de 
la Voința Urziceni, $. N. Oltenița, 
Voința Ploiești și Voința Giur
giu. Un numeros public a asis
tat la meciuri interesante, dina
mice, aplaudate cu căldură. Dintre 
competitori o impresie bună au lăsat 
Marin Anghel (Ploiești), Cornel Bucșe 
(Giurgiu), Marian Bodîriău (Oltenița), 
Stan Măzădrescu (Giurgiu), Constan
tin Cucu (Urziceni) și Vasile Dumi
trescu (Ploiești) • DUMINICA, 15 
FEBRUARIE, la Casa de cultură din 
Oltenița va avea loc o nouă reuniune 
cu participarea boxeriler din Giurgiu, 
Urziceni și Oltenița. (D. MORARU- 
SLIVNA).

HOCHFl SELECȚIONATA DE JU- nvvnci N|OR| A SUSȚ|NUT 
două partide de verificare la Miercu
rea Ciuc, în compan-ia divizionarei A, 
Sport Club din localitate. In primul

meci victoria a revenit hocheiștilor de 
la S. C. Miercurea Ciuc cu 7—4 (2—1, 
1—0, 4—3), golurile echipei de ju
niori fiind marcate de Prakap (2). Pe- 
traș și Antal. In meciul revanșă au 
cîștigat jucătorii din lotul de juniori : 
6—4 (2—0, 2—3, 2—1), prin punctele 
înscrise de Cazacu (3), Lucaci, Eroș 
și Molda. (V. PAȘCANU — coresp.).

POPICE L*TG.  MUREȘ .-ades-
fașurat cea de a 22-a 

ediție a „Cupei 16 Februarie", la 
care au participat 13 echipe mascu
line feroviare. După disputarea pro
bei de 100 lovituri mixte, pe primele 
locuri s-au clasat : 1. C.F.R. Cluj-Na- 
poca 2441 p d, 2. C.F.R. Constanța 
2379 p d, 3. C.F.R. Tg. Mureș 2376 p d. 
lată șl rezultatele la individual : 
1. L Kiirti (Tg. Mureș) 429 p d, 2. A. 
Bodea (Cluj-Napoca) 422 p d, 3. 
N. Suciu (Constanța) 421 p d. La pe
rechi, victoria a revenit cuplului mu
reșean I. Suciu — L. KOrti cu 841 p d. 
(I. PAUȘ — coresp. jud.)

SAH ”CUPA 16 FEBRUARIE*.  Aso- 
’ ciația sportivă Metalurgica
București organizează, azi, cu înce
pere de la ora 15,45, in Sala clubului 
asociației, atractive competiții spor
tive la șah și tenis de masă. întrece
rile sînt dotate cu „Cupa 16 Februa
rie" care va răsplăti eforturile celor 
mai buni.

SCHI ..CUPA VOINȚA*  LA SA- 
w RITURI. La Odorhei, în

prezența unul numeros public a avut 
ioc. zilele trecute, întrecerea de să
rituri dotată cu „Cupa Voința”. Au 
participat cei mai buni specialiști ai 
genului de la A.S.A., Dinamo, Școala 
sportivă „Brașovia" (toate din Brașov), 
liceul Rîșnov și Voința Odorhei. Com
petiția a fost cîștigată de I. Eros 
(Voința Odorhei) la seniori, I. Cim- 
poeșu (A.S.A.) la juniori I și D. Ivan- 
ciu (Rîșnov) la juniori II. (A. PIA- 
LOGA).
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Fază din meciul Constructorul Baia Mar 
disputat la București, în acest tur de ca 
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„Cupa Caraiman“ la schi fond-juniori

SPORTIVII NOȘTRI
Sîmbătă si duminică s-a des

fășurat la Bușteni cea dc a 
VIII-a ediție a competiției 
internaționale de schi fond 
pentru juniori, dotată cu „Cu
pa Caraiman" La întreceri au 
fost prezenți concurenti din Ce
hoslovacia. Bulgaria si Româ
nia.

De la început trebuie să 
spunem că am fost dezamăgiți 
de prestațiile sportivilor noș
tri. Rezultatele se cunosc. Nici 
la fete, nici la băieți ei nu au 
reușit să se claseze mai sus de 
locul 4 1 Situația este cu atit 
mai alarmantă cu cit din lo
turile echipelor de peste ho
tare au lipsit, de fapt, cei mai 
valoroși concurenti... Și. totuși, 
sportivii si sportivele din Ce
hoslovacia și Bulgaria au cîști
gat detașat competiția.

Pentru rezultatele nesatisfă
cătoare cei doi antrenori ai lo
turilor reprezentative Constan
tin Arahironol (fete) și Ion Du
da (băieți) vor fi. probabil.

sancționați, dar nu trebuie scă
pată din vedere nici vina an
trenorilor din secțiile cluburi
lor și asociațiilor sportive, care 
au. în principal, datoria de a 
selecționa si pregăti neutru 
performantă sportivii juniori.

Din păcate. în secții nu sînt 
— la această oră — elemente 
care să îndreptățească realiza
rea unor rezultate notabile în 
arena internațională. Acum 
2—3 ani despre Wilma Tudor 
(Dinamo Brașov) se spunea, de 
exemplu că va fi o mare per
formeră. Avea calități care în
dreptățeau aceste afirmații 
Acuin. cînd este în ultimul an 
de juniorat, rezultatele ei sînt 

•la același nivel de... promi- 
siune 1

Acest singur exemplu 
suficient 1 El trebuie să 
serios de gîndit 
norilor noștri 
niori. precum 
specialitate 1

„Steaua 
ceput i 
competi*:  
pa 16 F 
concuren 
Bucurcșt 
ma 
sală 
mina 
cere 
utilă, 
mulți ju 
apere p 
tre aceș 
chea clu

CONCURSUL REPUBLICAN DE SCHI

FOND AL
La Rîșnov a avut loc zilele 

trecute 
de schi

S-au 
pentru 
fete I 
și 4 km pentru băieți 
fapt inedit s-a petrecut în 
trecerea fetelor, pe distanta 
2 km în care trei concurente 
au realizat același timp,

REZULTATE TEHNICE: 2
km, fete II : 1—2—3. Elena
Voicu (LES Predeal). Lumini
ța Voicu și Maria Coian (am
bele din Brașov) 9.58 ; 3 km 
fete I : 1. Mimi Oneioiu (Brașov) 
12.36, 2. Elena Urs (Brașov) 
12,53. 3. Piroșka Aboș (Harghi-

concursul republican 
fond pentru copii.

disputat curse de 2 km 
fete II și 3 km pentru 
3 km pentru băieți

I.
II 

Un 
în
de

ta) 13.25 ; 3 km băieți II : 1. 
Bela Torentz (Harghita) 12,39.

2. Dan Runceanu (Brasov) 12 57,
3. Gabor Szekely (Harghita)
13,12 ; 4 km băieți I : 1. Ion 
Stoian (Brașov) 15.06 2. Si
mon Marton (Harghita) 15.14. 
3. Cristian Munteanu (LES) 
15.26.

DE REPORTER
cheiului lor : antrenamente une
ori la 
la ora 
lucru 
tirziu 
apa, 
pînza 
finit pentru ca apa să înghețe, 
uniform, ca oglinda, operație pe. 
care noi toți o vedem la „23 
August" făcută de acea mașină 
care se cheamă Rolba... Și fără 
să vrea, reporterul se gindește 
la Constanța, la Sibiu, la 
mișoara, orașe cu patinoare 
tificiale dar — deocamdată, 
puțin — fără

Rădăuțenii 
mai bine cit 
talentele, cit 
ajunge Ștefan Rusu, de pildă, 
vicecampion mondial și apoi 
campion european la greco-ro- 
mane juniori, sau Ivan Savin, 
C. Moldovan, E. Leizer, FI. Ră- 
duț pe podiumuri naționale și 
internaționale. îți poate povesti 
despre toți aceștia Virgil Ghe- 
rasim, antrenorul, care lucrează 
și cu copiii de numai 10 ani, 
și cu juniorii Școlii sportive, și 
cu seniorii din Divizia A, de la 
IPROFIL. „Nu știu dacă a- 
dun 20 de ore libere intr-o săp
tămînă. Dar, ca antrenor, tre
buie să faci totul pentru ca un 
copil să nu mai 
sală dacă a venit 
bine zis, să-l faci 
incă o dată și 
Treaba asta cere 
mult timp. Iar eu 
antrenor din oraș".

5 dimineața, pentru că9 ...
de 
în

care 
de sac „plimbată" la in-

se topește gheața ; 
cu seara, pînă 

noapte, Ia turnat 
fuge nestăpînită :

Ti- 
ar- 
cel

hochoiști...
știu, poate, 

de greu se cresc 
de greu a putut

cel

plece de la 
o dată. Mai 
să mai vină 
apoi mereu, 
timp, foarte 
sint singyrul

Ultimele trei etape (a XX-a, 
a XXI-a și a XXII-a) ale cam
pionatului feminin de handbal, 
Divizia A. se vor desfășura vi
neri. sîmbătă și duminică în 
sala Olimpia din Timișoara. Va 
fi un sfirșit furtunos, poate cel 
mai dramatic din cite a cunos
cut prima divizie a tării. Atit 
problema premiantelor, cit și 
cea a formațiilor care vor re
trograda se vor rezolva abia în 
cele 18 partide din ultimele trei 
runde ale acestei a XVIII-a e- 
diții a campionatului.

Pentru locul III (primele 
două — credem — vor apar
ține Universității Timișoara și

Doriți să petreceți un concediu reconfortant ?

Doriți să cunoașteți cele mai frumoase zone turistice din 
tară in această perioadă ?

CONCEDII, EXCURSII, CURA BALNEARA

Stațiunile SINAIA, BUȘTENI, PREDEAL, CACIULATA, 
CALIMANEȘTI, OLANEȘTI, GOVORA, OCNA SIBIULUI, 
BAZNA, HERCULANE, MONEASA, GEOAGIU, SÎNGEORZ, 
SOVATA, TUȘNAD. LACU ROȘU. SLANIC-MOLDOVA, 
EFORIE, MANGALIA, AMARA, PUCIOASA vă oferă aceste 
posibilități.

Pentru informații și procurarea biletelor de odihnă și cură 
balneară vă puteti adresa tuturor OFICIILOR JUDEȚENE 
DE TURISM și ÎNTREPRINDERII DE TURISM, HOTELURI 
și RESTAURANTE — BUCUREȘTI.

Posesorii biletelor beneficiază de reducere cu 50% Ia 
transportul pe C.F.R. sau I.T.A.

De mi 
cîștigat 
Cîmpia 
acestei 
rîndurilc 
importai 
merite 
gretatul 
da. Sul 
inceput 
tenismai 
Sever 
și ac 
naționali

Iată n

ini 
bului „ 
Turzii d 
omagial, 
ciatului 
ediție, „ 
reunit p 
cipanți 
doara, ’ 
și — bii 
zii, und



FEBRUARIE" LA TENIS
reștene, 

au in- 
iționalei 
cu „Cu- 
irte 106 
te) din 
i preaj- 
can de 
săptă- 

i între- 
ebit de 
înscriși 

sc să-și 
Prin- 

li pere- 
dor și

(ambiiRăzvan Vintilă 
Politehnica), campioni de 
ai țării la categoria de 
15—16 ani.

Cîteva 
Popescu 
Dumitriu 
Elisabeta 
Răileanu 
6—1 ; Laura Griinberg (Steaua)
— Cristina Boboc (Tot înainte) 
6—3, 6—1 ; băieți ; M. Rnsu 
(Steaua) — S. Orășanu (Dina
mo) 6—2. 6—0 ; L. Țiței (Steaua)
— A. Dîrzu (Prog.) 7—5, 3—6, 
6—4. întrecerile continuă.

de la 
dublu 
virstă

rezultate. Fete : 
(Dinamo) 
(Progresul) 6—3, 6—1 . 
Pălie (Prog.) — Delia 
(Tot înainte) 6—1,

Elena 
Mihaela

I
I
I

TENIS LA CIMPIA TURZII
sul și-a 
iiție la 
irizarea 
;ive în 
1 acest 
:itoresc. 
iut re- 
,ă Vai- 
i și-au 
:erie de 
re care
Bol dor 

npioană

ire tre-

Cimpia 
concurs 
îi apre- 
ima sa 
aida" a 

parti- 
Hune- 

Napoca 
ia Tur- 

tenis

este îndrumată în continuare de 
Elena Vaida-Neamțu, fiica fos
tului antrenor.

întrecerile s-au desfășurat în
tre 26 și 30 ianuarie, în Sala 
sporturilor din localitate și 
s-au bucurat de un apreciabil 
succes. Iată lista cîștigătorilor, 
pe categorii ; cat. 11—12 ani : 
Radu Indolean, Luminița Sălă- 
gean, R. Indolean-V. Hnat (toți 
de la Politehnica Cluj-Napoca) ; 
cat. 13—14 ani: Cristian Oltea- 
n.u (Ind. Sirmei), Dorina Mol
dovan (Constructorul Hunedoa
ra), V. Sălăgean (Poli) — Cr. 
Olteanu (I.S.), Dorina Moldo- 
van-Ileana Deaș (Constr.): cat. 
15—16 ani : Gheorghe 
(I.S.), Mirela Mircea 
Sorin Bochiș — Adrian Marcu. 
(Constr.), Ana Maria Piroș (Șc. 
sp. Tg. 
(Poli) ; 
Ionescu 
(Șc. sp.
— coresp.)

Vovea 
(Poli),

Mureș)-Liliana Popa 
cat. 17—18 ani : Dana 
(I.S.)—Ana Maria Pi roș. 
Tg. Mureș). (P. ȚONEA

bal feminin

DE CAMPIONAT
simbătă și duminică, la Timișoara

trei puncte. La polul opus, în 
zona retrogradării, se află an
gajate, într-o acerbă dispută, 
nu mai puțin de 5 echipe : 
Mureșul Tg. Mureș, Confecția, 
Constructorul Baia Mare, Con
structorul Timișoara și Rulmen
tul Brașov.

Așadar un final pasionant. 
Nutrim speranța că în ambele 
dispute — pentru un loc pe 
podium sau pentru evitarea re
trogradării — 
arme corecte, 
Principalul rol 
jucătoarele și 
care.

Brașov, 
lă for-

■ază cu 
: Pro- 

curești, 
id si 
anta a

se va lupta cu 
regulamentare, 
îl au. firește, 
antrenorii lor 

împreună, vor trebui să 
asigure partidelor un curs fi
resc de desfășurare, fără bruta
lități și „polițe plătite", fără 
gesturi reprobabile. O contribu
ție hotărîtoare o vor avea ar
bitrii. Cu convingerea că fede
rația de specialitate a delegat 
Cei mai buni „cavaleri ai fluie
rului". le solicităm acestora a- 
tenție maximă și curaj în lua
rea deciziilor regulamentare, 
indiferent de situație.

Vom asista, deci, la cel mai 
„fierbinte" sfîrșit de campio
nat. Dorim ca el să scoată în 
evidență capacitatea crescută a 
handbalului nostru 
precum și noi talente 
fie cooptate în lotul

feminin, 
care să 
olimpic.

MECIURI AMICALE ’

A început seria probelor

PRIMELE OBSERVAȚII
de control

ASUPRA TRECERII

Start in testul de rezistență al fotbaliștilor de la Dinamo 
Foto : Dragoș NEAGU

• F.C. BIHOR — FEIIENCVA- 
ROS BUDAPESTA 1—2 (0—1).
Peste 6 000 de spectatori au vi
zionat această partidă disputată 
la —8 grade și pe un teren aco
perit cu zăpadă. Jocul 
localnicii au dominat 
repriză, oaspeții în a 
marcat : Magyar (min. 
resoectiv Suciu (min. 56). Forma
ția lui F.C. Bihor : Vidac — M. 
Marian Bigan. E. Naghi. Sărac 
— Naom Al. Naghi — Florescu. 
Georgescu. Ghergheli Kun. Au 
mai jucat : Albu, P. Nicolae. Lu- 
caci, Sătmăreanu I. Dărăban. A- 
gud. Suciu Vlad. (I. Ghlșa — 
coresp. jud.)
• F.C. CORVINUL — HONVED 

BUDAPESTA 0—2 (0—1). Oaspeții 
au cîștigat merituos prin punctele 
înscrise de Fehervari (min. 5) *•  și 
Kozma (min 75). (I. Vlad — ro- 
resp.)

0 VOINȚA BUCUREȘTI — E- 
LORE SPARTACUS BECKESCSA- 
BA 2—4 (1—3). Desfășurată pe
stadionul Voința din Capitală, 
partida a fost antrenantă. în ciu
da gerului și a terenului înghe
țat Mai experimentată, echipa ma. 
ghiară s-a impus la toate capi
tolele. dovedind în atac multă 
incisivitate. Punctele învingători
lor au fost opera lui Kiralyvari 
(min. 7 și 52). Pogaos (min. 14). 
Kolesanszki (min. 40) : pentru
bucureșteni au marcat Popa (min 
13) și Dobre (min. 46). (Aurel 
PĂPĂDIE).

a F.C.M. REȘIȚA — UNIVER
SITATEA CRAIOVA 0—0. Bel- 
deanu a ratat un 11 m (min. 43). 
Au jucat, la F.C.M. : Constantin 
— Bojin Ologeanu, Hergane, Fi- 
lipescu — Gabel. Beldeanu, Bo-

a plăcut; 
în prima 
doua. Au 
13 și 79).

ra — Căprioru, Tănase, Florea. 
Au mai fost întrebuințați : Fi
lip. Grigore și Munteanu : Uni
versitatea : Purcaru — Purima, 
Boc, Ciupitu. Berneanu — Stefă- 
nescu Bălăci. Donose — Pițurcă, 
Cămătaru. Dașcu. Au mai fost 
folosiți : Lung. Toma. Irimescu. 
(D. Glăvan. coresp. 1ud.)

e POLITEHNICA TIMIȘOARA— 
U.M.T. 5—0 (1—0). Au marcat :
Cotec, Belanov (2). Floareș și
Sasu (autogol). Politehnica : Ca- 
tona — ‘
clințu. 
Covalcic 
bănoiu. 
luat : Jivan. Nadu, Roșea 
reș 
și Firițeanu. (C. Crețu — (

• ROVA ROȘIORII DE 
— RAPID BUCUREȘTI 
(1—0) ! Divizionara C a cîștigat 
prin golurile realizate de : San
du (min 2 și 58) și Dragnea 
(min. 72); pentru bucureșteni a 
marcat Rontea (min. 90).
• ALTE REZULTATE ; Viitorul

Vaslui — Stal Rzeszow 1—0 (1—0); 
Ceahlăul Piatra Neamț — Letea 
Bacău 3—3 (2—2) ; Petrolul Plo
iești — Electroputere Craiova 4—0 
(2—0) ; Vulturii Cîmpulung Mus
cel — C.S. Tîrgoviște 1—1 (0—4).
• VICTORIA CĂREI — VIDEOTON 
(UNGARIA) 0—5 (0—3). Marți s-a dis
putat la Cărei partida amicală in
ternațională dintre formația locală 
Victoria și Videoton, echipă care ocu
pă locul III în Pi*ima  divizie a cam- 

maghiar. Oaspeții au avut 
au cîștiqat

Mioc. Păltinișan Mehe- 
Maier — Dembrovschi, 
Cotec — Anghel. Șer- 

Petrescu. Au mai evo- 
. _____  _ l._„_  Floa-
Istrătescu^ Belanov. Bungău 

coresp.)
: vede 
I 3—1

pionatului
o prestație excelenta' și 
întîlnirea la scor cu 5—0 (3—0). Go
lurile au fost marcate de Kuti, Volek, 
Fejes, Naghi și Karsai. (E. Herman 
— coresp.).

Interviul nostru cu căpitanul echipei Politehnicii lași
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Marți s-a desfășurat la Bucu
rești, Timișoara, Cluj-Napoca și 
Iași trecerea 
tentă pentru 
a formațiilor 
Examenul, o 
acumulărilor 
pregătire 
desfășurat 
alcătuite 
F.R.F., ai

testului de rezis- 
marea majoritate 
de prima divizie, 

primă verificare a 
în săptămînile de 

de pînă acum, s-a 
în fața unor comisii 
din reprezentanții 
comisiilor locale de 

fotbal și a altor oficiali (la 
București, spre exemplu, comi
sia de cronometrori a fost alcă
tuită din arbitri ai federației de 
atletism). Antrenorii federali 
care au supravegheat desfășu
rarea trecerii testului de rezis
tență au fost următorii : Nico- 
lae Petrescu, împreună cu prof. 
Traian Tomescu, șeful secției 
fotbal din C.M.E.F.S. — la 
București ; C. Ardeleanu — la 
Iași ; E. Banciu la Cluj-Napoca 
și O. Popescu la Timișoara. La 
probele de marți s-au prezentat 
următoarele echipe : Dinamo, 
Steaua, Sportul studențesc, Ra
pid (la București), Politehnica 
și S.C. Bacău (la Iași), C.F.R., 
„U“ și A.S.A. Tg. Mureș (la 
Cluj-Napoca), Politehnica. F.C.M. 
Reșița, Jiul și U.T.A. (la Timi
șoara).

Primele constatări prezentate 
de delegații F.R.F., cele privind 
probele efectuate la București 
și Timișoara, subliniază nivelul 
general superior de pregătire, 
față <le anul trecut, al jucăto
rilor. Ei au depășit cu destulă 
ușurință și într-o proporție 
foarte mare condițiile cerute de 
testul de rezistență, parcurge
rea a 3200 metri în 12 minute. 
Numărul abandonurilor a fost 
mic, iar al jucătorilor care nu 
au reușit să îndeplinească ba-

dar cred că ne văzuse 
încă de la intrarea în 
nare și acum abia aș
tepta să aducem vor
ba despre ceva schi
turi uitate afară, sub 
zăpadă. Am plecat, 
făcînd un semn de 
salut către fereastra 
hangarului. Nea Paul 
a ridicat din umeri, 
în chip de ..Asta-i si-

căruia îi mai 
iar

Paul.
zice și Niculcea, 
Niculcea ăsta a fost și 
el campion national, 
participînd prin ’54 
chiar într-o finală 
mare care s-a nimerit 
să fie la niște mon
diale prin Franța. Dar. 
uită lumea !...“

LA ULTIMA PRO
BA în fata iernii se

\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^^^

însemnări de reporter

IARNA PE LAC...
tuația ! Bărcile le-am 
garat de mult — cău- 
tati subiecte critice 
pe la alte secții, nu 
aici unde lucrează to
varășa Doina, profe
soară și maestră a 
sportului : unde elevii 
scolii — care se pre
gătesc de pe acum 
pentru Olimpiada din 
’80 — au bătut în 
vară, la Orșova, toate 
recordurile în materie 
de titluri, cucerind 8 
locuri I la naționalele 
de juniori. în sfîrșit. 
unde marangoz este

aflau prezente și ca
notoarele de la Voin
ța. Prof. Gheorghe 
Soită propusese un 
model simplu „la două 
rînduri “ și chiar 
două rînduri 
loc sprintul prelungit 
prin zăpadă. Se pre
gătea „noul val", cu 
boturile bărcilor spre 
țărmul performantei, 
așa cum făcuse — cu 
puțin timp în urmă — 
un alt „val", alcătuit 
din Elena Oprea și 
Marioara Constantin, 
acum în lotul olimpic.

pe
avusese

Am găsit și amatori 
pentru lucru ..de-a 
gata". Adică, pentru 
acel sistem prin care 
cineva ar vrea ca alt
cineva să facă o anu
mită treabă mai puțin 
plăcută. In virtutea 
acestei idei mai 
ceau 
padă, 
din 
tricii". 
duit 
nă să ia o .. 
adecvată pentru caba
na Școlii sportive nr. 
2, nu a reușit. Pînă 
la urmă va trebui ca 
această măsură s-o ia 
Administrația parcu
lui, onorabilii săi chi
riași — școlarii 
avînd nici un 
încălzire, iar 
vestiarele puse 
poziție, orice ___ _
ționer — cît de cit se
rios — n-ar da decît 
„bun pentru magazii 
de lemne".

Așadar. pe lacul 
Herăstrău, la ULTI
MA PROBĂ în fața 
iernii... Un examen 
exigent, de „ținută" 
Si care, cu retușurile 
respective, sperăm că 
va fi trecut de toate 
secțiile nautice.

. ___ ___ ză-
afară, în ză- 
frumoasele yole 
dreptul „Elec- 
Oricît s-a stră- 
frumoasa iar-

,măsură"

— ne
tei de 
pentru 
la dis- 
recep-

Vasile TOFAN

remul s-a redus (pentru cen
trele amintite) doar la doi din
tre concurenți. Astfel, au re
nunțat Ia probă, din cauz/ 
unor accidentări survenite în 
timpul ei, Naghi, Dumitrache 
(Dinamo) și Leșeanu (Rapid) • 
nu au reușit să realizeze con
dițiile cerute de test M. Stelian 
(Rapid) și Sima (U.T.A.). Nu 
s-au prezentat la startul pro
belor — din cauză de boală sau 
accidentare : Lucuță (Dinamp). 
Dumitru (Steaua), FI. Marin, 
Manea (Rapid). Petreanu (Sp. 
studențesc). Toți aceștia urmea
ză să se prezinte la noua pro
gramare a testului de rezisten
ță, prevăzută pentru 25 februa
rie la București. Cît privește 
efectuarea testului de către ce
lelalte formații, ea va avea Ioc 
miine, la București, pe stadio
nul Republicii, unde sînt con
vocate echipele F.C. Argeș, 
Universitatea Craiova, 
Constanța, și la Oradea pentru 
echipele F.C. Bihor și F.C. O- 
limpia Satu Marc.

Vom mai nota, tot la capito
lul observații, remarcabila reu
șită a unor jucători cu mulți 
ani de activitate competiționa- 
lă. Astfel, Nunweiller VI, Lu- 
cescu, Dinu, D. Georgescu (Di
namo), Vigu, Iordănescu, Dumi
triu IV (Steaua), Manea, Tă- 
năsescu (Sportul studențesc) 
s-au numărat printre cei care 
au obținut cele mai bune rezul
tate, conducind in permanență 
plutoanele de alergători. Bravo 
lor ! Un exemplu care ar tre
bui urmat de unii dintre tinerii 
componenți ai loturilor divizio
nare A, mai puțin ambițioși 
decît experimentații lor coechi
pieri. Să mai notăm că, in ge
neral, fotbaliștii care au avut 
cele mai mari dificultăți in ob
ținerea normelor au fost funda
șii centrali. Nu este oare o do
vadă a insuficientei lor mobili
tăți, a scăzutei lor participări 
la acțiuni, in timpul jocurilor ? 
Cu siguranță că da ! Dar asu
pra acestui test de rezistență 
vom mai reveni.

F. C.

SIMIONAS PRIVEȘTE CU OPTIMISM
EVOLUȚIA FORMAȚIEI SALE ÎN RETUR
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are numai 25 de ani, 
Vasile Si

este un adevărat vete- 
Politehnicii Iași, fiind 
vechi jucător al acestei 
și purtătorul bandero- 

căpitan. El este, deci.

Deși 
proaspătul inginer 
mionaș 
ran al 
cel mai 
formații 
lei de 
omul care cunoaște, poate, cel 
mai bine activitatea uneia din 
cele mai tinere echipe de Di
vizia A. Așadar...

— Cum explici frumoasa 
comportare din turul campiona
tului ?

— Locul 3 nu este intîmplă- 
tor. Este o consecință firească 
a predilecției noastre către un 
joc ofensiv, de continuă mișca
re și de mare vitalitate, pe 
care cu toții l-am acceptat de 
la bun început. De Tapt, echipa 
de astăzi reprezintă creația an
trenorului Ilie Oană, care a 
adăugat vechiului nucleu (So- 
fian, Incze, Romilă, Simionaș) 
jucători tineri, de perspectivă, 
în care a întrezărit, în primul 
rînd, modestie, dăruire și do
rință de afirmare. Așa a luat 
contur Politehnica de astăzi.

— Ești căpitan de echipă, ca
litate care obligă. Cum rămîne 
atunci cu starea de nervozitate 
care te caracterizează uneori ?

•— Recunosc, sînt cîteodată 
recalcitrant, dar nu și dur. Am 
știut întotdeauna să-mi respect 
adversarii. Nu de puține ori am 
dat friu liber nervilor și ca 
urmare arbitrii nu m-au iertat, 
tn turul campionatului am pri
mit două cartonașe galbene. 
Urmează o singură greșeală și 
apoi — suspendarea. Dar sînt 
hotărit să-mi schimb total com
portarea în această direcție.

— Ce proiecte aveți pentru 
retur ?

— Am făcut o pregătire ex
celentă în această iarnă. Dacă 
resursele fizice nu ne vor pă-

răsi pînă la sfîrșitul campiona
tului, obiectivul nostru, care 
țintea iniția], ocuparea unuia 
dintre locurile 5—10, va fi cu 
siguranță depășit. Trei ani 
ne-am zbătut în mediocritate. 
A venit timpul ca la toamnă 
lașul să fie gazdă bună a unei 
echipe de peste hotare, cu care 
să ne măsurăm forțele nu în- 
tr-un meci amical, ci într-una 
din cupele europene.

Gheorghe NERTEA

ACTUALITĂȚI

LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
CISTIGURILE CONCURSULUI 

PRONOSPORT 
DJN 8 FEBRUARIE 1976

iCATEGORIA I: (12 rezultate) 
variantă 100% a 41.123 lei, 1 va
riantă 50% a 20.562 lei si 11 vari
ante 10% a 4.112 lei. .

Plata cîștiguriior se va face 
în Capitală începînd din 19 
februarie pînă la 12 aprilie, în 
tară aproximativ din 23 februa
rie pînă la 12 aprilie 1976 in
clusiv, iar prin mandate poștale 
aproximativ din 
197G.

23 februarie

CATEGORIA a II-a: (11 rezulta
te) 41.40 variante a 3.099 lei.

CATEGORIA a III-a: (10 rezul
tate) 414.60 variante a 464 lei.

Clstigul de categoria I 100% in 
valoare de 41.123 lei a fost obtinut 
de Vasile Dobranis din Galați.

EXTRASE LA 
PRONOEXPRES

NUMERELE 
TRAGEREA

DIN 11 FEBRUARIE 1976

FOND GENERAL DE ClȘTI- 
GURI : 1 737 821 lei din 
812 813 lei REPORT.

Extragerea
5

I :
29 23 22

care

43 15

Extragerea
7 10

ClȘTIGURILE 
EXCEPȚIONALE 
PRES DIN 1 FEBRUARIE 1976

TRAGERII 
PRONOEX-

1 : 1 variantă 
; Cat. 2 : 4,00

Faza I : Cat.
10% a 7 000 lei , . ■>,»
variante a 15 000 lei sau la ale
gere, o excursie
Cehoslovacia sau
2 locuri în U.R.S.S. sau Turcia 
și diferența în numerar; Cat.
3 : 23,95 a 5 673 lei ; Cat. 4 ; 
131.65 a 1 032 lei ; Cat. 5 : 
311,85 a 436 lei ; Cat. 6 : 11.061,90 
a 40 lei.

în Grecia sau 
excursie de

Faza a II-a : Cat. A : 2 va
riante 25% a 12 500 lei ; Cat. 
B : 36,25 a 4153 lei ; Cat. C : 
156.15 a 964 lei ; Cat. D : 
6 941,00 a 60 lei.

• PROGRAMUL JOCURILOR AMI
CALE DE ASTĂZI : Politehnica lași — 
Stal Rzeszow ; Jiul — Gornik Zabrze ; 
Chimia Tr. Măgurele — Dinamo Bucu
rești ; F. C. Constanța — Cimentul 
Medgidia ; C.F.R. Timișoara — U.T.A.; 
F. C. Bihor (tineret-speranțe) — ,,U*  
Cluj-Napoca ; Progresul București — 
Metalul Mija ' ‘ “
ora 15).
• 21--------

LOTUL 
BELGRAD. _ ____
din acest an, a lotului reprezentativ 
va avea loc simbâtâ 21 februarie, la 
Timișoara, în compania cunoscutei 
formații O.F.K. Belgrad. Partida va 
începe la oa 15,30.
• PREGĂTIRILE ARBITRILOR PEN

TRU NOUL SEZON. La Birlad, aceste 
pregătiri se desfâșoarâ cu maxima se
riozitate și intensitate sub conduce
rea arbitrului internațional Nicolae 
Rainea. Programele de pregătire fi
zica (marțea, loia și duminica) sînt 
completate cu lecții teoretice, exem
plificate cu situații întîlnite in Joc. 
La pregătiri participa arbitrii din lo
turile divizionare B și C și din lotul 
județean (E. Solomon — coresp.). • 
La Bacâu, 17 arbitri divizionari se an
trenează, de trei ori pe sâptâmînâ, pe 
stadionul din Parcul Libertății, sub 
conducerea profesorului Alexandru 
Comânescu ; pregătirea teoretica este 
făcută în doua ședințe saptâmînale 
de câtre noul președinte al Colegiu
lui județean. Alexandru Preda șl de 
câtre Alexandru Ghigea, vicepreșe
dinte. (I. lancu — coresp. jud.).
• ROMANIA - TURCIA (JUNIORI). 

In cadrul pregătirilor pe care le efec
tuează în vederea dublului meci cu 
Cehoslovacia, din cadrul preliminarii
lor Turneului UEFA, reprezentativa de 
juniori a țârii noastre va întîlni vineri 
20 februarie, la București, selecționata 
similara a Turciei. In turneul pe care 
îl întreprind în țara noastră, oaspe
ții vor mai susține o partida, la 22 
februarie, cu un adversar nedesem
nat încă.

(stadionul Progresul,

FEBRUARIE, LA TIMIȘOARA : 
REPREZENTATIV — O.F.K.

Prima verificare publică,



In august, la Brăila

BALCANIADA TINERILOR PUGILIȘTI !
JOCURILE OLIMPICE DE IARNA

Z o.
w__M__w —

Cu ocazia turneului interna
tional de box care a avut loc la 
Belgrad s-a întrunit Comitetul 
balcanic, la care au luat parte 
reprezentanți ai federațiilor na
ționale din Balcani. Cum încă 
de anul trecut se stabilise ca 
ediția a doua a campionatului 
balcanic pentru tineret să fie 
organizată in țara noastră, acum 
s-au definitivat problemele pri
vind data și localitatea. Com
petiția va fi găzduită de muni
cipiul Brăila, in perioada 24—28 
august. Balcaniada de seniori 
se- va disputa intre 3 și 7 iunie, 
la Zagreb.

în vederea participării la 
campionatele balcanice pentru 
tineret, forul român de spe

IMPORTANTE PROPUNERI SI HOTARIRI 
ALE COMISIEI TEHNICE A F.i.C.

La Berlin a avut loc recent 
ședința anuală a Comisiei teh
nice a Federației- internațio
nale de caiac-canoe. al cărei 
președinte este cunoscutul spe
cialist român. Drof. Nicolae 
Navasart. de la care, de altfel, 
am aflat cîtcva amănunte in
teresante.

Cu prilejul dezbaterilor din 
forul tehnic al F.I.C.. desfășu
rate și in prezenta a 4 membri 
ai Biroului Federației Interna
tionale. în frunte cu președin
tele Charles de Coquereaumont, 
au fost clarificate o serie de 
probleme importante privind 
întrecerile olimpice de caiac- 
canoe. de la Montreal. Astfel, 
prin intervenția CIO. s-a ajuns 
la un acord între federațiile 
internaționale de canotaj si ca
iac-canoe in legătură cu pro
gramul de desfășurare a con
cursurilor si antrenamentelor. 
Au fost delegați și arbitrii care 
vor oficia la J O. de la Mon
treal. printre aceștia fiind aleși 
prof. Nicolae Navasart (ca pre
ședinte al Comitetului de con
curs și director al întrecerilor). 
Otto Tomiuc (ca starter prin
cipal al regatei olimpice), prof 
Jean Zamfir. în afara acestora, 
pe lista arbitrilor care vor pu
tea fi folosiți la apropiata edi
ție a J.O. se află și prof. Cor
nelii! Bărsănescu

A fost, de asemenea, stabilit

ȘAHIȘTII NOȘTRI 
LA MALAGA

MADRID, 11 (Agerpres). — 
în runda a 5-a a turneului in
ternațional de șah de la Malaga, 
Robert Byrne (S.U.A.) a remizat 
cu Victor Ciocâltea (România). 
Cu același rezultat s-a încheiat 
partida dintre Florin Gheorghiu 
(România) și Miguel Fraguela 
(Spania). în runda a patra, 
Gheorghiu a remizat cu Szmetan 
(Argentina), iar Ciocâltea l-a 
învins pe spaniolul Munoz.

în clasament conduce ame
ricanul Byrne cu 4 puncte, ur
mat de compatriotul său Chris
tiansen. cu 3'12 puncte. Gheor
ghiu, Sigurionsson (Islanda). 
Fraguela (Spania) și Bellon 
(Spania) cu cite 3 puncte. Cio
câltea totalizează 2'A puncte.

ATLETISM • La Milano, cam
pionatele internaționale oe teren 
acoperit ale Italiei. la masculin: 
60 m — Mennea (Italia) 6.71? 
800 m — Francis (SUA) 1:49.97: 
orăiină — Muravski (Polonia) 
5.20 m: feminin: 60 m — Pur- 
siainen (Finlanda) 7.47: înălțime
— Sundquist (Finlanda) 1.37: 
60 ms — Onsar (Italia) 8.4G • Re
zultate din concursul de la Los 
Angeles: masculin. GO v — Don 
Quarrle 6.10: Greutate — Mc Wil
kins 20.84 m: 60 va - Guy prut 
7.02: înălțime — D Stones si T. 
Woods — 2.23: feminin. înălțime
— Danielle Guyonnet 1.80 m- 60 y
— Bryant 6.8: 500 v — Forde
1:05.4: 1000 y — Larrieu 4:16.5: 
lungime — Watson 6.27 m • La 
Pocatello (Idaho) s-au înregistrat 
rezultatele: - 100 m Cliff Wiley — 
10.4: 60 y — Prior 6.23: 60 mc — 
Gaines 7.7: 880 v — Stolarich
1:51.5: 1000 v — Musgrave 2:09.3: 
înălțime — Woods 2.18 • In ziua 
a doua a ooncursn’.u1 ;>■ a Louis
ville: masculin orăiină — Dave 
Roberts 5.OG ; 70 yg — Forster
8.02: 600 v — Newhouse 1:09.0: 
880 v Shanert 1:51.6: greutate — 
Schmock 20 68: feminin, lungime
— Mc Millan 6.39- 830 V — Hall
2:08.6 • Neozeelandezul John
Walker sl-a contramandat turneul 
din S.U.A. din cauza unei acci
dentări la oicior.

BASCHET • ..Cupa Koraci" a 
programat ultimele sferturi de fi
nală: Le Mans — Badalona 90— 
74: Rieti — Monceanu 92—78: 

cialitate a alcătuit un lot de * * 
juniori, de pregătirea căruia se . 
ocupă tinerii antrenori Ion Mo- I 
nea și Constantin Ciucă. Dintre I 
cei susceptibili să facă parte 
din echipă, îi amintim pe D. I 
Cipcre (Metalul Drobeta Tr. Se- | 
verin), M. Ivanciu (B.C. Brăi
la). T. Vass (Metalul Salonta). ■ 
T. Georgea (Steagul roșu Bra- I 
șov), I. Dragomir (Olimpia * 
Buc.), FI. Grecescu (Olimpia . 
Craiova), V. Butnariu (Ceahlăul I 
P. Neamț), C. Badea (Nicolina I 
Iași), N. Grigore (Farul). Fr.

cadă de acțiuni de atac, una 
mai frumoasă decît cealaltă, 
marchează gol după gol, spre 
satisfacția spectatorilor, care-i 
aplaudă la scenă deschisă. în 
citeva minute scorul ia propor
ții, anunțînd o -victorie netă a 
echipei române : 1—0 Costea
(min. 5), 2—0 V. Huțanu (min. 
6), 3—0 Pană (min. 6). 4—0
Akinte (min. 6), 5—0 Axinte 
(min. 7), 6—0 Pisaru (min. 8) 1 
în continuare jocul este la dis
creția sportivilor români. Ei do
mină și în repriza secundă la 
fel de autoritar, urmărind însă 
mai mult frumusețea combina
țiilor și spectaculozitatea driblin-

învins la puncte, tn finala cat. 
mijlocii pe algerlanul Bengreha.
• Fostul campion mondial la 
categoria mijlocie, americanul de 
culoare Emile Griffith (38 anb a 
fost învins. într-o reuniune nare 
a avut loc la Paris, de Loueif 
Hamani

CICLISM • In cursa de 6 zile 
de la Anvers oe primul loc se 
menține cuplul belgian Merckx — 
Sercu. cu 717 puncte. Urmează în 
clasament Maertens — Kemper — 
639 o si Van Linden — Gilmore 
— 333 p

NATAȚIE 0 Triplul campion 
si recordman mondial Tim Shaw 
(S.U A.) a primit luni la Los An
geles .Trofeul Sullivan" care se 
acordă în fiecare an celui mal 
bun sportiv american Shaw. tn 
vîrstă de 13 ani. deține recordu
rile mondiale în probele de 400, 
600 sl 1 500 m liber La campio
natele mondiale de anul trecut. 
Shaw a cucerit medaliile de aur 
la 200 400 sl 1 500 m liber.

TENIS • A început turneul de 
la ’ Toronto, contînd pentru Cir
cuitul WCT : Borg — Masters 
6—4 6—3: V Amrltral — Case
6—3. 6—4’ Riessen — McMillan
6— 1 6—3 0 tn campionatul eu
ropean oe echioe (gr. A): la
Edinburg Anglia — Franța 2—1 
(Mottram — Jauffret 6—4 6—2:
Cox — Dominguez 7—5 6—1:
Jauffret. Dominguez — Cox. Lloyd
7— 6. 6—2)

Luxcnburger (C.S.M. Reșița). în I 
aceste zile, la sala IREMOAS | 
din Capitală, tinerii pugiliști 
susțin meciuri de verificare și ■ 
selecție. j 

sistemul de înscriere a concu- 
rentilor. cei 17 participanți din 
fiecare delegație fiind împărtiți 
in 3 grupe : 8 la caiac băieți, 4 
la caiac fete și 5 la canoe, a- 
ceștia puțind fi înscriși ca ti
tulari sau ca rezerve. S-a mai 
propus ca la viitoarele campio
nate mondiale și continentale 
să se introducă proba de K 4- 
500 m băieți, in locul probei de 
ștafetă. A fost exprimată o 
opinie favorabilă și pentru lăr
girea programului olimpic — la 
ediția 1980 — prin acceptarea 
probelor de K 4-500 m băieți 
și K 4-500 m fete. în primul 
rind. urmînd să se readucă in 
discuție si eventuala introdu
cere a probelor de fond — pe 
distanta de 10 000 m.

Aceste propuneri, ca. de alt
fel. numeroase altele, vor fi 
susținute la reuniunea Biroului 
F.I.C. programată între 8 și 13 
aprilie la Londra și. ulterior, 
supuse spre ratificare Congre
sului Federației internaționale 
de caiac-canoe. care va avea 
loc la Montreal,. în perioada 
Jocurilor Olimpice.
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MECIURI AMICALE 
DE FOTBAL

• Reprezentativa Ungariei 
și-a continuat turneul peste O- 
cean, jucind în Mexic, la Gua
dalajara, cu o selecționată loca
lă, pe care a învins-o cu 1—0 
(0—0), prin punctul marcat de 
Nylassi (min. 73).

• Selecționata Italiei a sus
ținut un joc de antrenament la 
Nisa, cu echipa locală. Gazdele 
au cîștigat cu 1—0, prin golul 
înscris de Katalinski din lovi
tură liberă de la 25 m. Viitorul 
test al italienilor este progra
mat la 18 februarie, la Florența, 
în compania echipei elvețiene 
F.C. Zurich.
• Formația iugoslavă Velez 

Mostar a susținut ultimul meci 
în cadrul turneului pe care l-a 
întreprins in Australia, jucind 
la Sydney cu o selecționată re
gională. Jocul s-a terminat la 
egalitate : 2—2 (2—0).

• La Berlin, echipa locală 
Union a fost întrecută cu 2—0 
(1—0) de formația poloneză 
Lech Poznan.

Berck — Liege 100—88: Akademik 
Varna — Partizan Belgrad 118—102: 
Bologna — Leverkusen 101—97: 
Torino — Antibes 89—63: Barce
lona — Hapoel 87—84: Mobilquattro 
Milano — Tugoplastika Split 101— 
100 Pentru semifinale s-au cali
ficat Badalona Juaoplastika Split. 
Bolocna si Torino

BOX • Cassius Clay a anuntat 
că. după ce-l va învinge oe bel
gianul J.P Coopmans în gala 
programată la 20 februarie la San 
Juan îsi va pune titlul în ioc în

PE SCURT

fata americanului Jimmy Young. 
Acesta ocupă locul 4 în clasamen
tul primilor grei din Lume, ca ur
mare a unei victorii obținute asu
pra lui Ron Lyle în acest an. 
Clav va mai avea ca adversari oe 
Ken Norton si George Foreman. 
A în zilele de 15 si 22 februarie, 
la Banla Luka si respectiv Osiiek. 
o selecționată de box a Cubei va 
susține două întîlniri în compania 
reprezentativei Iugoslaviei • 
Turneul de la Massy (Franța) a 
fost dominat de ougilistii sovie
tici care au cucerit locul întîi 
ta trei categorii O deosebită im
presie a lăsat Klimanov care l-a

(Urmare din pag I) 

disciplinei, dar în orice caz doi 
schiori care s-au „bătut" cu 
toată vigoarea tinereții și care 
au meritat succesul.

A doua manșă, de marți, a 
fost deosebit de dură, operînd 
cu severitate, mai ales printre 
concurenții din a doua parte a 
clasamentului, dar fără să omită 
și obligînd chiar la abandon 
somități, dintre care cităm pe 
Picro Gros (Italia). Alois Mor
genstern (Austria), Walter 
Tresch (Elveția) etc. Un număr 
de 73 de porți fixate pe o pîrtie 

Medaliatii probei de slalom uriaș. Campionul olimpic Hemmi (El
veția) este încadrat de compatriotul său Good si suedezul Sten- 

mark.

dură, înghețată, cu porțiuni deo
sebit de inclinate, avînd o di
ferență de nivel de 485 m și o 
lungime de 1 250 m, au consti
tuit o probă infernală — poate 
cea mal grea a sezonului, fă- 
cînd ca din cei 100 de concu- 
renți, porniți in întrecere, să 
termine cursa numai 54. Prin
tre ei, pe locul 46, dar la mare 
distanță de timp față de cîști- 
gător și chiar față de schiori 
din Balcani, Dan Cristea. Nu
mărul mare de start și degra
darea progresivă a pîrtiei sînt 
desigur handicapuri considera
bile, pe care obiectivitatea ne 
obligă să le recunoaștem, dar 

HOCHEIȘTII ROMÂNI LA A TREIA VICTORIE
(Urmare din pag l)

în nici un caz ele nu sînt în 
măsură să scuze totuși o slabă 
comportare. Ezitant, lent, obosit, 
el a terminat modest o cursă în 
care ne-a fost greu, aproape 
imposibil, să-l recunoaștem. loan 
Cavasi, bolnav de gripă și în
grijit la infirmeria satului o- 
limpic, nu s-a mai prezentat la 
manșa a doua.

Finalul cursei de fond 10 km 
a fost senzațional prin încleșta
rea luptei. Efectiv am văzut și 
am simțit strînsoarea dinților, 
ultima picătură de energie și 
răsuflarea gîtuită a micuței 
finlandeze Helena Takalo în 
luptă pentru a doua medalie de

Telefoto : A.P.-AGERPRES 
aur. N-a obținut decît argintul, 
la 87 sutimi de secundă fața 
de puternica Raisa Șmetanina, 
care a condus autoritar pe pri
mii 5 km, dar care, pe măsură 
ce kilometrii curgeau, pierdea 
din avantaj. Distanța lucra pen
tru Takalo, excepțională pe ul
tima parte. Medalia de bronz a 
revenit Galinei Kulakova, incă 
puternică, dar parcă fără ener
gia deosebită ce o caracteriza 
cu puțini ani în urmă.

Doi patinatori sovietici, Ev- 
gheni Kulikov și Valeri Mura
tov, au obținut, în ordine, me
dalii și au readus pe primul 
plan patinajul de viteză sovie- 

gurilor. Totuși, ei mai înscriu 
de două ori (Antal min. 22 și 
34), echipa bulgară reducînd 
din handicap prin Nenov (min. 
31). în ultima repriză, iniția
tiva au avut-o adversarii, care 
au înscris trei goluri consecu
tive : Gherasimov (min. 50 și 
54) și Penelor (min. 55). Scorul 
final a fost pecetluit de Pisaru 
(min. 58).

Alte rezultate, grupa A 
(marți) : U.R.S.S. — K.F.G. 
7—3 (5—2. I—0, 1—1). Ceho
slovacia — Polonia 7—1 (3—1. 
1—0. 3—0). S.U.A. — Finlanda 
5—4 (2—0. 1—2, 2—2) !. grupa 
B (miercuri) : Iugoslavia — Ja
ponia 3—4 (0—2, 0—1, 3—1).

Pînă la închiderea ediției nu 
ne-a parvenit rezultatul meciu
lui Elveția — Austria. Vineri, 
în ultima zi a turneului gru
pei B. România intîlnește El
veția.

CLASAMENTE,
SLALOM URIAȘ (M) ; 1. Heinl 

Hemmi (Elveția) 3 ; 26,97 — cam
pion olimpic, 2. Ernst Good (Elve
ția) 3 : 27,17, 3. Ingemar Stenmark 
(Suedia) 3 :27,41, 4. Gustavo
Thoenj (Italia) 3 :27,67, 5. Phil
Mahre (S.U.A.) 3 :28,20, 6. Engel
hard Pagaetzl (Elveția) 3 : 28,76.M 
46. Dan Cristea 4 :05,29.

PATINAJ VITEZA, 500 m (M) : 
1. Evgheni Kulikov (U.R.S.S.) 
39,17 — campion olimpic, 2. Valeri 
Muratov (U.R.S.S.) 39 25, 3. Daniel 
Immerfall (S.U.A.) 39,54, 4. Mats 
Wallberg (Suedia) 39,5G. 5. Peter 
Muller (S.U.A.) 39,57, 6. Arnulf
Sunde (Norvegia) și Jan Bazen 
(Olanda) 39.78.

SCHI FOND. 10 km (F) : 1. Rais® 
Șmetanina (U.R.S.S.) 30 :13, 41 — 
campioană olimpică, 2. Helena Ta
kalo (Finlanda) 30 : 14,28, 3. Galina 
Kulakova (U.R.S.S.) 30 : 38,61. 4.
Nina Baldîșeva (U.R.S.S.) 30 : 52.58
5. Eva Olsson (Suedia) 31 :08.72,
6. Zinaida Amosova (U.R.S.S.) 
31 : 11,23.

SANIE (2 persoane) : 1. R. D. 
Germană (Hans Rinn — Norbert 
Hahn) 1 : 25,604, — campioană o- 
limpică, 2. R. F. Germania (Hans 
Brandner — Balthasar Schwarm) 
1 :25,889, S. Austria (Rudlof 
Schmidt — Franz Schachner) 
1:25,919. 4. R. F. Germania 

tic. Rezultatele lor — 39,17 și, 
respectiv, 39,25 — sînt superioa
re recordului olimpic.

în sfîrșit, la sanie 2 persoa
ne, reputații Hans Rinn și Nor
bert Hahn, multipli campioni 
europeni și mondiali, își com
pletează colecțiile cu aurul o- 
limpic : Innsbruck — 1976.

Rarisim spectacol oferit de 
slalomul feminin la Axamer Li- 
zum. pe o pîrtie. grea, un zid 
de gheață ce a obligat pînă și 
pe organizatori (cu numai o zi 
înainte) să reducă puțin din 
lungimea traseului. De altfel, a- 
ceastă enormă dificultate (în
clinație deosebită și duritate a 
traseului de gheată), avea să 
facă numeroase victime printre 
participante. Pe un astfel de 
..zid" nu putea să triumfe de
cît o schioară deosebit de teh
nică, posesoare a unui registru 
larg de procedee. o schioară 
ușoară, cu nerv, stăpînă perfec
tă pe viteză. Această schioară 
este Roși Mittermaier (R.F.G.). 
care își afirmă superioritatea 
exprimată atît de clar și prin 
distanta cu care domină în ..Cu
pa mondială". Condusă cu nu
mai citeva sutimi de secundă în 
prima manșă de compatrioata 
sa Pamela Behr (clasată în fi
nal pe locul 5). Mittermaier — 
cu un control permanent asu
pra cursei — si-a adjudecat ca
tegoric o probă pe care, prac
tic, nimeni nu i-a amenintat-o

PROGRAMUL DE AZI
SCHI : Cursa feminină de 

ștafetă 4x5 km. la Seefeld.
PATINAJ VITEZA : Proba 

masculină de 1000 in, la 
Olympia-Stadion.

HOCHEI : Meciuri în ca
drul grupei A la Olympia- 
Stadion : S.U.A. — Polonia, 
Cehoslovacia — R.F. Germa
nia, Finlanda — U.R.S.S.

în mod real. A doua medalie de 
aur, prima fiind cea cucerită la 
coborîre.

Ca de obicei, ștafeta 4x10 km 
a seniorilor a oferit cel mai 
frumos si pasionant spectacol al 
probelor de fond. Desfășurată 
pe ..platoul înalt" de la Seefeld, 
pe ninsoare, proba s-a derulat 
dramatic încă de la primul 
schțmb. cînd Beliaev (U.R.S.S.) 
conducea detașat și se părea că 
nu va avea probleme. Dar. cu 
cîțiva kilometri înainte de sosire 
cade, are o defecțiune la legă
tura unui schi și este nevoit 
să alerge o bună distantă cu un 
singur schi. Cînd. în sfîrsit. i se 
dă al doilea, pierduse conduce
rea si a predat schimbul lui Ba- 
jukov abia în a șaptea poziție, 
la 1:12 min. după Suedia. Res
tul probei a fost o cursă de ur
mărire a ștafetei finlandeze ca
re. intre timp, s-a instalat pe 
primul loc. Mai consemnăm a- 
bandonul (ea urmare a unei că
deri) a ștafetei R.D.G. și ast
fel ajungem la schimbul 4. unde 
finlandezul Koevisto (cu un a- 
vantai de 1 min.) a făcut un 
„galop de sănătate". culegind 
aplauze. în timp ce sovieticul 
Garanin. depunînd eforturi 
pînă la epuizare, a adus ștafe
ta sovietică pe locul al treilea. 
Cursă grea, dramatică, prin ne
prevăzutul situațiilor. Formația 
Finlandei a avut — se poate 
spune — o zi norocoasă, doi din
tre principalii săi adversari 
(U.R.S.S. si R.D.G.) fiind înde
părtați din lupta pentru meda
lia de aur în momente tactice 
cheie.

REZULTATE
1 : 26,424 5. Austria 1 : 26,424. 6.
Cehoslovacia 1 : 26,826.

PATINAJ ARTISTIC (DANSURI) : 1,
Ludmila Pahomova — Aleksandr Gor»- 
kov (U.R.S S.) 209,92 p — campioni 
olimpici, 2. Irîna Moiseeva — Andrei 
Minenkov (U.R.S.S.) 204,88 p. 3. Co- 
leen O’Connor — James Milins 
(S.U.A.) 202,64 p.

PATINAJ VITEZA, 5000 M : 1. Sten 
Stensen (Norvegia) 7:24,48 — cam
pion olimpic, 2 Piet Kleine (Olanda) 
7:26,47, 3. Hans Van Helden (Olanda) 
7:26,54, 4. Viktor Varlamov (U.R.S.S.) 
7:30,97, 5. Klaus Wunderlich (R.D.G.) 
7:33,82, -6. Daniel Carroll (S.U.A.) 
7:36,45

SCHI, 4X10 KM : 1. Finlanda (Matti 
Pitkaenen, Juha Mieto, Pertti Teura- 
jaervi, Arto Koivisto) 2.01:59,72 —
campioană olimpică, 2. Norvegia 
2.09:58,36, 3. U.R.S.S. 2.10:51,46. 4.
Suedia 2.11:16,88, 5. Elveția 2.11:28.53, 
6. S.U.A, 2:11:41,35.

SLALOM SPECIAL (F) ; 1. Roși Mi- 
ttermaier (R. F. Germania) 1:30.54 
(manța I — 46,77 ; mania a ll-a 
43,77) — campioană olimpică,
Claudia Giordanl (Italia) 1:30,87 
(46,874-44,00), 3. Hanny Wenzel (Li
chtenstein) 1:32,20 (47,754-44,45), 4.
Daniele Debemard (Franța) 1:32,24, 
5. Pamela Behr (R.F.G.) 1:32,31, 6. 
Linda Cochran (S.U.A.) 1:33,24.
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