
SCHI NON-STOP!

0 SĂPTĂMÎNĂ DE... FINALE
IN „CUPA TINERETULUI"

înccpînd de la mijlocul a- 
cestei săptămîni și pînă du
minică, în trei localități mon
tane din țară se vor desfășura 
noi etape finale ale ediției de 
iarnă a „Cupei tineretului". 
Miercuri, în Păltinișul Sibiului, 
se va da startul în întrecerile 
de. schi rezervate tinerilor din 
localitățile rurale. Vor fi pre
zenți cîștigătorii fazelor jude
țene, băieți și fete. Apoi, in 
aceeași stațiune, pîrtiile vor fi 
ocupate de finaliștii pe tară ai 
categoriei de elevi și eleve în 
virstă de 14—19 ani.

ÎN ANUL OLIMPIC

BOGAT PROGRAM 
PENTRU LOTURILE 
interviu cu Nicolac Vicru,

Meciul dintre echipele femi
nine ale României și Angliei, 
disputat sîmbătă și duminică 
in sala Floreasca din Capitală, 
ca și întâlnirea desfășurată in

Mariana Constantin, una din tinerele speranțe ale gimnasticii noas
tre. evoluând la paralele.

aceleași zile la Ruse, intre se
lecționatele masculine ale Bul
gariei și României, au inaugu
rat sezonul competifional 1976 
pentru cel mai buni gimnasti 
români, sezon care trebuie să 
asigure o formă bună loturilor 
noastre pentru Jocurile Olim
pice de la Montreal. Pe tema 
pregătirii efectuate de loturile 
olimpice ale tării noastre am 
avut o discuție cu secretarul 
general al F.R.G., N1COLAE 
VIERU.

— Vă rugăm să mureați 
principalele etape ale peri
oadei care s-a scurs de la 
începutul anului.

— După cum s-a mai anun
țat, atit lotul feminin cit și 
cel masculin au beneficiat de 
cite o scurtă etapă de pregătire 
la munte, prilej cu care s-au 

/ ' efectuat studii si experiențe, au 
fost revăzute elementele noi ce 
urmează a fi introduse în exer
cițiile liber alese, s-a pus un 
accent deosebit pe pregătirea 
generală. Reîntorși la cluburile 
lor. gimnastele și gimnaștii au 
trecut la punerea în practică a 
celor stabilite, reluîndu-se lu
crul în plin pentru perfectiona
rea programului impus și liber 
ales cu care se va concura la 
Montreal.

— Ce acțiuni s-au stabilit 
pentru verificarea pregătirii 
echipelor noastre reprezen
tative ?

— Intr-adevăr, în programul 
gimnaștilor noștri fruntași fi
gurează, în acest an, numeroase 
meciuri de verificare. Repre
zentativa feminină a susținui 
un prim test sîmbătă și dumi
nică, în oompania selecționatei 
Angliei. Consider că antrenorii 
și-au atins pe deplin scopul, 
concursul întrunind toate atri
butele unui spectacol reușit. 
Echipa noastră s-a prezentat ca 
o formație omogenă, destul de 
bine pusă la punct pentru e-

INOTATORII FRUNTAȘI CONCUREAZĂ LA BRAILA7

.'t»mal concurs de amploare 
al înotătorilor se desfășoară în 
această săptămînă la Brăila (ba
zin de 25 m). Joi și vineri, în 
frumoasa piscină acoperită din 
orașul de pe malul Dunării se

Tot îneepînd de miercuri, în 
stațiunea Harghita-băi. se vor 
disputa finalele de schi rezer
vate militarilor din Ministerul 
de Interne.

în una din cele mai pitorești 
zone muntoase ale țării — este 
vorba de masivul Paring — 
cei mai buni studenți din toată 
tara se vor reuni, sîmbătă și 
duminică, la finalele de schi.

Așadar, un program .bogat în 
finale — toate rezervele schiu
lui — care se vor-încheia, nu 
ne îndoim, cu un bilanț nota
bil și pe planul performanței.

COMPETITIONAL
DE GIMNASTICĂ 

secretar general al F.R.G. 
tapa în care ne aflăm, și sîn-t 
bucuros că atit gimnastele ti
nere cit și cele mai vechi ne-au 
arătat că au muncit mult pen
tru a evolua bine în acest an 

olimpic. în ceea Ce-i privește 
pe băieți, ei au susținut un 
meci amical la Ruse, cu echi-

Constontin MACOVEI

(Continuare in pag. a 4-a)

SI DACĂ LIPSEȘTE» >

Prin prisma specialiștilor, e- 
chipa reprezentativă de sabie 
este acreditată, alături de cea 
feminină de floretă, cu cele 
mai multe șanse la medaliile 
Jocurilor Olimpice de la Mont
real. Probabil că acesta este și 
motivul pentru care sabrerii 
din lotul republican au în acest 
sezon un program dens de con
fruntări internaționale, numai 
in ultima perioadă succcdin- 
du-se,‘ la intervale scurte, con
cursul de la Moscova. „Cupa 
Santelli" în Capitală și. la sfîr- 
șitul săptăminii viitoare. „Tur
neul celor 7 națiuni", în R.F.G.

Singurul prilej de a-i vedea 
acasă, în condiții de concurs, 
a fost cea de-a XXII-a ediție a 
tradiționalului patrulater Fran
ța — Italia — România — Un
garia, dotat cu „Cupa Santelli". 
Prilej de a constata cum „sint 
menținuți în priză" (după ex
presia antrenorului lotului. Du
mitru Mustață) selecționabilii, 
cum se comportă aceștia după 
pregătirea de iarnă, efectuată 
— după spusele factorilor res
ponsabili — la parametrii exi
gentei, dar pe al cărui parcurs 
au apărut și unele scutiri de 
efort pentru Dan Iri.miciuc. Ion 
Pop. Corneliu Marin. Alexan
dru Nilca, adică jumătate din 
lotul olimpic !

Eram curioși să vedem dacă 
startul ratat la Moscova (locul 
9 pe echipe, cel mai bine cla- 

vor reuni, fără excepție, toți 
campionii și recordmanii țării 
într-un concurs ce are ca obiec
tiv alcătuirea loturilor republi
cane pentru sezonul 1976.

Deva

ZIAR AL CONSILIULUI NAȚIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICĂ Șl SPORT

START ÎN PREGĂTIREA SEZONULUI

FOTBALISTIC INTERNAȚIONAL 1976!
• Selecționabilii 

loturilor A ți de 
tineret sub 23 de 
ani reuniți la Cen
trul „23 August" 
• Dinu, din nou 
pe un post in care 
s-a consacrat • 
Răducanu: 100 kg!

WWWWWW'
Lotul selecțio- 

nabililor A șt ti
neret sub 23 de 
ani. avîndu-l in 
centru pe Ștefan 
Covaci, vicepreșe
dinte al F.R.F. și 
antrenor al echi
pelor naționale.

Foto: V. BAGEAC

Zi de odihnă. în genere 
lunea — pentru jucătorii de 
fotbal — chiar și în această 
perioadă a meciurilor amicale, 
de verificare, programate, de 
regulă, la finele săptăminii. 
Pentru componenții loturilor 
reprezentative, A și tineret sub 
23 de ani. ieri a fost. însă, o 
zi dc excepție, ziua primei con
vocări pe 1976, a celei dinții 
luări de contact cu noua con
ducere tehnică a echipei noas
tre naționale, formație care va 
susține, Sîmbătă. la Timișoara, 
un meci test cu echipa iugo
slavă O.F.K. Belgrad.

Dar înainte de toate, iată lis
ta jucătorilor prezenți. ieri, la 
Centrul „23 August" : Răduca- 
ir.i, Mora.ru, Ștefan — portari ; 
Cheran, G. Sandu, Dinu, Sa- 
meș, Dobrău, Grigoraș, El. Ma
rin, Hajnal, Ene — fundași ; 
Dumitru, Dobrin. Iordăncscu, 
Bălăci, Romilă, Bdlonj, Beldea- 
nu, Mulțescu — mijlocași ; 
Crișan, Troi, Dudu Georgescu, 
M. Sandu, Kun, Lucescu, Zam
fir — înaintași. N-au răspuns 
la apel, fiind absenți motivat.

-----------------------------------------------------4,-------------------

SABRERUL NR. 1?
sat la individual Ion Pop — 
locul 12) a tost o intîmplare- 
Mai ales eă printre eșecurile 
suferite acolo, unul era surprin
zător, in fața Franței. La Bucu
rești era deci prilejul revanșei, 
iot aici echipa se afla în față 
cu una dintre cele mai puter
nice echipe din lume, Italia, 
campioana olimpică en titre. 
Urma, deci, să se vadă în ce 
măsură se poate conta pe o 
echipă din care lipsea obișnuitul 
său suport, Dan Irimiciuc, re
cent autor al unei recidive la 
întinderea musculară suferită 
la Moscova.

Deși formația Ungariei nu se 
baza pe componenții primei

Paul SLAVESCU

(Continuare in pag. 2-3)

După o dispută dramatică. Emil Oancțsa (stingă) îl învinge pe 
fostul campion mondial de sabie, Aldo Montano.

Foto : I. MIHĂICA

Porațchi, Ciocan, Manea (toți 
trei sub stare gripală), Lucuță 
(accidentat — ruptură muscu
lară în recidivă) și Ioniță, ul
timul fiind învoit pentru re
zolvarea unor probleme perso
nale.

O remarcă care se impune 
imediat după lectura chiar și 
în grabă a lotului : prezența 
lui Dinu in linia fundașilor. Și 
o explicație la aceasta : încer
carea de a umple un gol (lă
sat prin suspendarea pe un ter
men lung a valorosului Sătmă- 
rcanu II) prin folosirea unui 
jucător nu mai puțin valoros 
posedînd o mare experiență 
competițională și deci posibili

DUI TITLU CARE ONOREAZĂ 
TRADIȚIA SPORTIVĂ A TIMIȘOAREI

O I.E.F.S. — echipa viitorului in handbalul nostru feminin
S-a încheiat un nou campio

nat feminin de handbal, poate 
cel mai agitat din istoria celor 
18 ediții ale Diviziei A. Echili
brul de forțe a fost atit de e- 
vident, incit campioana a fost 
nevoită să-și încline steagul în 
fața penultimei clasate...

Firește, o întrecere ca aceas
ta merită o analiză atentă. Pro
mitem s-o facem cu colabora
rea unor tehnicieni din elita 
handbalului nostru. Pînă atunci, 
cîteva impresii, primele după 
terminarea „maratonului".

înainte de a comenta clasa
mentul, să spunem — ca un e- 
lement necesar în evaluarea 
performanțelor — că echilibrul 
acestui campionat s-a datorat 
atit „impulsiilor" dinspre vîrf, 
cit și a celor dinspre „subsol". 
El s-a realizat, deci, atit prin 
coborîrea fortuită (explicația 
constă în numeroasele acciden
te înregistrate de formațiile 
fruntașe) a nivelului echipelor- 
fanion, cit și prin ascensiunea 

tăți de readaptare într-un rol 
pe care l-a mai deținut cu suc
ces înaintea și în timpul „Mun- 
dialului" mexican.

Din totalul celor 27 de jucă
tori prezenți ieri — împreună 
cu antrenorii C. Drăgușin și 
Gh. Constantin — la Centrul 
„23 August", 17 (selecționabilii 
provenind din echipele bucu- 
reștene) au efectuat o nouă vi
zită medicală, urmînd ca cei
lalți — provincialii '•— să fie 
testați în cursul dimineții de 
astăzi. Conform celor spuse de

Gheorghe NICOLAESCU

(Continuare in pag. 2-3) 

valorică a formațiilor din partea 
a doua a ierarhiei.

Campioana, UNIVERSITA
TEA TIMIȘOARA, are meritul 
de a fi dominat prima parte a 
campionatului, in care toate e- 
chipele erau valide și de a se 
fi menținut — în pofida redu
cerii lotului său — mereu în 
frunte, uneori (e drept, și prin 
jocul rezultatelor) detașat. Con
stantin Lache a manevrat bine 
lotul eterogen pe care l-a avut 
la dispoziție. Ajutat de dr. Doina 
Marcus, care a muncit enorm 
pentru recuperarea accidentate-* 
lor și i-a pus la dispoziție date 
obiective asupra potențialului 
real al fiecărei jucătoare, în fie
care moment, antrenorul a putut 
să-și întocmească — pentru fie-< 
care turneu — un plan tehnico* 
tactic precis. Universitatea, a- 
flată la al 8-lea titlu, onorează 
astfel tradiția sportivă a Timi
șoarei.

într-o grupă specială, care-1 
talonează valoric îndeaproape 
pe lider, se află formațiile 
I.E.F.S. (IV). PROGRESUL (II) 
și RAPID (VI), echipe pregă
tite de antrenorii Valeriu Go- 
gâltan, Pompiliu Simion și res
pectiv, Francisc Spier. Ele au 
comun nivelul de pregătire, 
jocul axat pe caracteristicile 
handbalului modern, omogeni* 
tatea tactică și valorică. între
buințarea fiecărei jucătoare în 
funcție de calitățile sale fizice 
și tehnice, de posibilitățile de 
orientare în teren. I.E.F.S. este, 
după opinia noastră, echipa vi
itorului (prin tinerețea și virtu
țile sale, prin perspectivele pe 
care le deschide lucrul cu un 
eminent tehnician), Progresul — 
echipa cu cea mai omogenă 
exprimare și cu vădite și lău
dabile preocupări de promovare 
a unor talente (Mariana Iones- 
cu>, iar Rapid — un exemplu 
de pregătire la toate capito
lele, de îmbinare a experien-

Hristache NAUM
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Mora.ru


CU
COMPETIȚII DOTATE

CUPA 16 FEBRUARIE»
6 000 DE TINERI LA START

in organizarea C.M.E.F.S. 
Ploiești, cu sprijinul organiza
țiilor sindicale și ale U.T.C.. la 
Ploiești s-au desfășurat, timp 
de o săptămînă. întreceri poli
sportive de masă la startul că
rora au fost prezenți peste 
6 000 de tineri din majoritatea 
asociațiilor. Ei au concurat la 
tenis de masă, sah, popice, cros 
și trintă.

ÎNTRECERI de schi 
LA REGHIN

Consiliul orășenesc centru e- 
ducație fizică si sport din Re
ghin. județul Mureș, a organi
zat si anul acesta tradiționala 
competiție de schi dotată cu 
„Cupa 16 Februarie". La start 
au fost prezenți reprezentanții 
tuturor asociațiilor sportive din 
localitate. Cîștigători. Fond, se
niori ; T. Cucerzan (Voința) ; 
Juniori : D. Epure (Liceul in
dustrial) ; copii : A. Butiurca 
(Școala generală nr. 4) ; cobo- 
rîre, senioare : Viorica Ser- 
fozo (Voința) ; Juniori : H. 
Graef (Liceul nr. 2) ; copii : 
S. Solyom (Școala generală nr. 
5).

Liviu MAIOR coresp.

A X-A EDIȚIE

asociației 
pe lingă

A intrat în tradiția 
sportive „Metalul" de 
Grupul școlar de petrol din 
Moinești. județul Bacău, orga
nizarea unor atractive întreceri 
prilejuite de ziua de 16 Februa
rie. Acum, pentru a zecea oară.

SI DACĂ LIPSEȘTE
» T

SABRERUL NR. 1?
(Urmare din pag. 1)

garnituri, echipa noastră a de
butat ezitant. randamentul 
constant al lui Marin și Mustață 
fiind grevat de degringolada 
lui Nilca (înlocuit apoi, inspi-' 
rat, cu Frunză) și de zbuciu
mul în gol al lui Pop. Desprin
derea de adversar s-a produs 
greu și tîrziu, în special prin 
efortul lui Mustață, care a re
montat. într-un asalt decisiv 
cu Kocsis (la scorul general de 
11—10 pentru România), de la 
2—4 la 5—4. Revanșa cu echi
pa Franței s-a conturat însă 
mai lesne, .aportul celor cinci 
români fiind de această dată 
mai omogen (Mustață și Pop 
cîte 4 v. Marin și Frunză cîte 
3 v. Oancea 2 v).

Confruntarea cu „squadra 
szzurra" a scos în evidență la
bilitatea formulei actuale, atit 
datorită lipsei trăgătorului nr. 1 
al echipei române, Irimiciuc, 
cit și handicapului care se nu
mește putere de luptă. De o 
asemenea manieră, incit în cro
nica patrulaterului ne întrebam 
dacă experiența internațională 
a acestei echipe stă doar în 
„sabia" căpitanului ei. Nu, în
frângerea în fata campioanei o- 
limpice — care a aliniat cea 
mai puternică formație — nu 
este descalificantă, dar maniera 
în care au cedat cei cinei sa- 
breri români trebuie să compor
te o discuție. Nimeni nu poate 
pretinde echipei ca acum, cu 
luni de zile înaintea startului 
olimpic, să fie in vîrf de for
mă. Procesul pregătirii este a- 
bia in curs... Dar dacă Pop 
(campion mondial de tineret în 
1974) pierde Ia zero asaltul cu 
Arcidiacono (campionul mon
dial de tineret in 1975), neob- 
ținind nici o victorie in patru 
asalturi, dacă Oancea. după ce~l 
conducea cu 4—0 pe Aldo Mon
tano, fost dublu campion mon
dial, cîștigă foarte greu cu 5—4. 
dacă Marin și Mustață n-au 
resurse (fizice și nervoase) să 
reziste finalurilor de asalt, ce- 
dînd inițiativa în asalturi ca și 
cîștigate la M. T. Montano și 
Maffei, atunci Înseamnă că mai 
este mult de lucrat pentru ca 
perspectiva J. O. să se menți
nă in datele optimiste ale pla
nurilor. Cu modestie și respon
sabilitate sporită din partea 
sportivilor, cu exigență (nu 
numai în vorbe) din partea 
antrenorilor. Anul trecut, la 
Foggia. în cadrul „Cupei San- 
telli" România pierdea la echi
pa Italiei cu 11—14, Irimiciuc 
obținînd 4 victorii. iar Mustață 
3. Acum ne aflăm însă înaintea 
Jocurilor Olimpice și pretențiile 
sînt altele ! 

localnicii au fost invitați la 
startul crosului dotat cu „Cu
pa 16 Februarie". La reușita 
întrecerii, la care au participat 
peste 200 de elevi și alte cate
gorii de tineri, un substanțial 
sorijin l-a adus și comitetul de 
părinți. Cîștigătorii primelor 
trei locuri : I. Moțai (anul IV 
exploatare). V. Bandca (I elec
tromecanică). P. Zavati (III ex
ploatare) .
Eugen SlMBOTIN — coresp.

CONCURS DE ATLETISM

aȘcoala sportivă din Ploiești 
organizat un concurs de atle
tism dotat cu „Cupa 16 Februa
rie", întrecere care s-a desfășu
rat pe stadionul „Petrolul" din 
localitate. La start au fost pre- 
zenți numai juniori mici. Cîști
gătorii probelor. 60 m: I. Geor
gescu (Liceul I.L. Caragia’e) și 
Emilia Androne (Liceul N. Gri- 
gorescu) ; 50 mg : Simona Rada 
(Școala sportivă) ; 60 mg : M. 
Moșneanu (Școala sportivă) ; 
lungime : I. Georgescu și Simo
na Rada ; greutate : C. Hnli- 
chias (Școala sportivă) și Mo
nica Marcu (Metalul Plopeni).

M. BEDROSIAN — cordSf).

STARTUL SENIOARELOR ÎN „CUPA FEDERAȚIEI" LA BASCHET
Ediția a 6-a a 

„Cupei federației", 
competiție rezerva
tă celor 12 divi
zionare A la bas
chet feminin, a în
ceput prin meciu
rile disputate du
minică. Iată rezul
tatele și unele a- 
mănunte (mențio
năm că jucătoare
le din lotul repu
blican nu partici
pă la aceste între
ceri) :

Politehnica Bucu
rești — Voința 
București 81—59
(39—35). Partida a 
debutat in nota de 
superioritate a spor
tivelor de la Voin
ța care conduceau 
în min. 10 cu 13—9. 
Apoi, echipa Poli
tehnica (din rîndul 
căreia s-a eviden
țiat Mihaela Radu, 
în virstă de 15 ani 
și jumătate) a luat 
inițiativa, pe care 
nu a mai cedat-o 
pînă la sfîrșit. Cele 
mai multe puncte : 
Carmen Rășcănes- 
cu 24, Marilena 
Poștaru 18 pentru 
Politehnica, respec
tiv Ana Lorincz 19. 
(George ROSNER 
— coresp.).

C.S.U. Tg. Mureș 
55—64 (17—38). Petrea, Vasiles- 
cu și Csikos au contribuit cel 
mai mult la succesul ferovia
relor. (C. ALBU — coresp.).

Universitatea CIuj-Napoca — 
Universitatea Timișoara 90—70 
(46—36). Tradiționalul derby 
studențesc a oferit un joc des- 

. chis, cu accent pe acțiunile o- 
tensive. (Mircea RADU — co
resp.).

Sănătatea Ploiești — C.S.U. 
Galați 62—72 (30—34). După o 
partidă echilibrată, oaspetele au

Rapid

MECIURILE FEMININE
S-a stabilit ca dubla intîlnire 

dintre reprezentativele de bas
chet feminin ale României și 
Bulgariei, care va avea loc în 
scopul verificării pregătirilor 
efectuate în vederea Campio-

Un frumos succes In activitatea sportivă a vinătorilor de munte

FINALELE SPARTACHIADEI MILITARE OE IARNA
Recent s-au desfășurat, în 

zona Diham — Predeal, tradi
ționalele întreceri ale Sparta- 
chiadei militare de iarnă pen
tru trupele de vinători de mun
te. Inseriindu-se în indicațiile 
Hotărîrii Plenarei C.C. al 
P.C.R. cu privire la dezvolta
rea continuă a educației fizice 
și sportului. Spartachiada mi
litară a însemnat un frumos 
succes, ea întrunind (la etapa 
finală și la cele de masă) un 
număr mare de participanți și 
făcînd. în același timp, o fru
moasă propagandă sportului 
militar aplicativ.

Rezultatele pe probe, PA-

ÎNCEPE ÎNTRECEREA CELOR MAI BUNI
Mult mai devreme ca în alți 

ani, campionatul național de 
polo începe în această săptămî
nă cu partidele primului tur al 
grupei valorice A. Timp de 5 
zile, cele mai bune echipe din 
țară se vor întrece în bazinul

wxwwxwxwxwxxxxwxxxxxxw'

PROGRAMUL TURNEULUI
MIERCURI, de la ora 17 : Di

namo — Crișul, Rapid — C.N.U. 
și Progresul — Voința ; JOI, de 
la ora 17 : Progresul — Dinamo, 
C.N.U. — Crișul și Voința — Ra
pid ; VINERI, de la ora 17 : 
Crișul — Rapid, C.N.U. — Pro
gresul și Dinamo — Voința ; 
SÎMBATA, de la ora 17 : C.N.U.
— Dinamo, Voința — Crișul și 
Rapid — Progres”! : DUMINICA, 
de la ora 9,30 : Crișul — Progre
sul, Voința — C.N.U. și 
Dinamo.
sWwwwwwWWWWy >> 
acoperit Floreasca din 
într-un turneu deosebit 
resant din mai multe puncte de 
vedere.

Toate cele șase participante
— Rapid, actuala deținătoare a 
titlului, Dinamo, Progresul, 
C.N.U. din București, Crișul 
Oradea și Voința CIuj-Napoca
— s-au pregătit intens în ulti
mele luni și au evoluat într-o 
serie de competiții cu caracter 
local — ultima, „Trofeul Cezar 
Danciu“ cîștigată de Voința 
CIuj-Napoca — verifieîndu-și 

Ranid

Capitală 
de inte-

Eforturile Gizelei Czmor (in imagine, dri- 
blind) nu au putut împiedica victoria echipei 
clujene Universitatea. (Fază din meciul „U“ 
CIuj-Napoca — Universitatea Timișoara).

Foto : I. LESPUC — CIuj-Napoca

tnvins datorită plusului de ex
periență. (I. CORNEA — co
resp.).

Olimpia București — Progre
sul București 79—67 (42—32).

Meciul Crișul — I.E.F.S. a 
fost ămînat.

Ca o apreciere generală asu
pra desfășurării întâlnirilor eta
pei inaugurale, vom menționa 
că unul din scopurile organiză
rii competiției a fost atins. Ne 
referim la promovarea elemen
telor tinere pe care am consta
tat-o la majoritatea echipelor.

ROMÂNIA-BULGARIA
natului european din acest an, 
să se desfășoare săptămina 
viitoare în sala Floreasca, după 
următorul program : marți, la 
ora 17,45, miercuri, la ora 17.

TRULA : 1. Lotul Suceava (co
mandant sorg. Vasile Chiorea- 
nu), 2. Lotul Bistra (cap. 
Gheorghe Cicu), 3. Lotul Și
retul (serg. Traian Uscoiu) ; 
PLUTON : 1. Lotul Vulcan (lt. 
maj. Gheorghe Voi cu), 2. Lo
tul Arieșul (lt. Gheorghe Ia- 
cob), 3. Lotul Bistra (It. Mihai 
Ignătescu) ; TRIATLON MI
LITAR : 1. Lotul Cerna. 2. Lo
tul Arieșul, 3. Lotul Bistra ;

Lotul Arieșul, 2. 
3. Lotul Șiretul. 
GENERAL : 1.
158 p, 2. Lotul 
3. Lotul Bistra 

tul Ar îeșul. 
ȘTAFETA : 1. 
Lotul Vulcan. 
CLASAMENT 
Lotul Arieșul 
Vulcan 151 p, 
151 p.

actualele loturi. îmbucurătoare, 
prezența in toate cele 6 forma
ții fruntașe a unor juniori ta- 
lentați care, sîntem convinși, 
vor aduce un suflu nou com
petiției ce începe mîine după- 
amiază.

Cele 5 zile de întreceri vor 
fi urmărite cu atenție și de 
către selecționerii echipei na-

LOTURILE ECHIPELOR PARTICIPANTE

A.
43
79
85
82

1.95
1,80

RAPID BUCUREȘTI (antrenor C. 
Vasiliu) : P. Mureșan 34 ani, 1,83 m, 
75 kg ; FI. Slavei 25 — 1,84 m — 73 kg 
— 86 ori internațional ; P. Chețan 
36 — 1,86 m — 93 kg — 82 ; V. 
Țâranu 32 — 1.82 m — 79 kg — 35 ;
B. Barto’omeu 25 — 1,85 m — 79 kq ;
C. Rusu 32 — 1.80 m — 74 kg — 159 ;
R. Mustațâ 25 — 1,76 m — 79 kq ;
I. Slâvei 24 — 1,77 m — 78 kg — 63 ; 
FI. Teodor 26 — 1,81 m — 85 kq — 1 ;

Sc hor van 20 — 1,89 m — 79 kg — 
; llie Gheorghe 20 — 1,86 m — 
kg ; F. Bă din ici 26 '
kg : I. Olac 27
kg — 29 ; B. Băjenaru — 3 

1,71 m — 82 kg.
DINAMO BUCUREȘTI (antrenor 

Grin*escu) : C. Frâțilâ 35 — 1,87 m — 
85 kg — 106 ; Gh. Zamfirescu 30 —
1,81 m — 86 kg — 206 ; A. Nastosiu 
25 — 1,85 m — 86 kg — 94 ; V. Rus 
24 — 1,82 m — 94 — 99 ; D. Popescu 
27 — 1,78 m — 82 kg — 116 ; L. 
Răducanu 22 — 1,80 m — 80kg — 53 ; I. 
Lorincz 20 — 1,75 m — 74 kg ; R. 
Minea 22 — 1,82 m — 84 kq ; A. Mun
teanu 21 — 1,79 m — 76 kg ; K. 
Szerzo 21 — 1,82 m — 85 kg ; S.
Gheorghevici 21 — 1,80 m — 75 kg,
D. Spînu 21 — 1.82 m — 74 kg ;

A.

Rămîne, însă, ca jucătoarele 
respective să confirme încre
derea ce li s-a acordat și prin- 
tr-o evoluție la nivel cit mai 
ridicat, să-și stabilizeze prezența 
in formațiile divizionare A.

CLASAMENTUL
CAMPIONATULUI MASCULIN

După cele 16 etape disputate 
în cadrul campionatului repu
blican de baschet masculin, 
doar echipele Politehnica Bucu
rești și A.S.A. București și-au 
stabilit cu fermitate pozițiile — 
11 și 12 — care le duc la retro
gradarea în Divizia B. Pentru 
titlul de campioană, Steaua și 
Dinamo 
(deocamdată indirect) care va 
cunoaște însă rezolvarea la 28 
și 29 februarie, cînd va avea 
loc dublul lor meci.

își continuă duelul

zinta astfel :
1. STEAUA 32 31 1 2887-2022 63
2. Dinamo 32-31 1 3116-2055 63
3. „UM CIuj-Napoca

32 19 13 2428-2294 51
4. Univ. Timișoara

32 19 13 2212-2223 51
5.Rapid 32 17 15 2171-2203 49
6. Farul 32 16 16 2604-2616 48
7. I.C.E.D. 32 14 18 2341-2528 46
8. I.E.F.S. 32 13 19 2394-2636 45
9. C.S.U. Bv. 32 12 20 2451-2690 44

10. Poli Iași 32 12 20 2356-2590 44
11. Poli. Buc. 32 5 27 2181-2706 37
12. A.S.A. București

32 3 29 2043-2621 35

DIN TOATE SPORTURILE
ATLETISM DUMINICA . dimineața 

in împrejurimile . sta
dionului Tineretului s-a desfășurat 
concursul republican universitar de 
cros. La feminin (1 500 m) a c:$tigai 
Viorica Jitaru (C.S.U. Galati) iar la 
masculin (4 000 m) Petru Murgoci 
(Universitatea lași). • CIȘTIGÂTORII 
probelor din cadrul crosului ,,16 fe
bruarie" disputat pe stadionul Tine
retului : seniori (7 000 m) : Ladislau 
Vojcik (Dinamo), senioare (2 000 m) : 
Dorina Gont (Rapid), juniori î (3 000 
m) : Victor Dinu (Chimia Ploiești), 
junioare I (1 500 m) : Corina Cătăli- 
noiu (Metalul) ; juniori II (2 000 m) : 
Marcel Rușcâ (Dinamo), junioare II 
(1 000 m) : Felicia Antoneac (Șc. sp. 
Unirea Focșani). In clasamentul pe 
echipe, pe primul loc s-a clasat Chi
mia Ploiești. (Nicolae D. NICOLAE — 
coresp.)

HOCHEI 4. A ÎNCEPUT
„Cupa Primavera , în

trecere la care iau parte 8 echipe : 
Dinamo, Steaua, Sportul studențesc —
A.S.E,  — toate din București, S.C. 
Miercurea Ciuc, Tractorul Brașov, Uni
rea Sf. Gheorghe, Agronomia Cluj- 
Napoca și Dunărea Galați. In primul 
meci de ieri : Dinamo București — 
Tractorul Brașov 14—5 (6—0, 3—1, 
5—4). (T. SIRIOPOL — coresp.)

JUDO SALA SPORTURILOR din 
municipiul Gh. Gheorghiu- 

Dej a găzduit finala campionatului 
republican de juniori la care au parti
cipat 17 echipe (9 de juniori mari șl 
8 de juniori mici). Disputată după 
sistemul turneu, întrecerea a permis 
fiecărei formații să susțină cel puțin 
trei meciuri, realizîndu-se astfel o de
partajare reală.

La juniori mici ou devenit campioni 
judoka de la Șc. Sp. 1 București (an

mai

A\\\W

ționale, care — cu acest prilej 
— vor definitiva și lotul ce îl 
pregătesc pen'ru J.O. do la 
Montreal. U.i stimulent în plus 
pentru cei mai valoroși puloiști 
ai țării de a depune toate efor
turile pentru ca evoluțiile lor 
în acest turneu să primească 
calificative dintre cele 
bune.

Gh. Popescu 19 — 1,83 m — 72 kq ; 
R. Laz3r 29 — 1,80 m — 74 kg — 83.

VOINȚA CLUJ-NAPOCA (antrenor
A. SarLadi) s H. Ioanele 26 — 1,84 m
— 73 kg ; L. Oipretean 20 — 1,90 m — 
75 kg ; C. Gyarfas 20 — 1,86 m — 73 
kg ; L. Sebok 20 — 1,79 m — 72 kg ; 
R. Rusu 24 — 1,75 m 
Fulop 34 — 1,76 m 
Szilagy 30 — 1,63 m 
Szilagy 29 — 1,70 m
Roșu 27 — 1,80 m — 82 kq 
E. Pop 26 — 1,86 m — 78 kq 
Donogany 28 — 1,85 m — 80 kg 
Dobariu 27 — 1,79 m — 86 kg 
Urcan 34 — 1,85 m — 82 kg ; 
Colceriu 17 — i,75 m — 62 kg ; 
Brașovan 18 — 1,77 m — 74 kg.

PROGRESUL BUCUREȘTI (antrenor 
T. An-elescu) : M. Tudor 18 — 1,92 
m — 84 kg ; R. Bogdan 30 — 1,81 m
— 82 kq — 23 ; N. Gâman 21 — 1,8» 
m — 77 kg î M. Popescu 30 — 1,79 m
— 78 kg — 56 ; Al. Munteanu 27 — 
1,86 m — 81 kg ; G. Arsene 21 — 
1,78 m — 74 kg ; Ion Gheorghe 22 — 
1,76 m — 78 kg j C. Pâun 24 — 1.75 m
— 72 kg ; A. Ion eseu 24 — <.78 m — 

kg ; R. Cocora 23 — 1,86 m — 
kg ; G. Gaițâ 21 — 1,83 m — 80 
; I. Miu 36 — 1.71 m — 79 kg ; 
Golan 32 — 1,81 m — 78 kg : D.

1,79 m — 79 kg ;

72 
83 
kg 
V. 
Teodorescu 23 
S. Popescu 18 — 1,88 m — 78 kg.

C.N.U. BUCUREȘTI (antrenor 
Aqaricî) : S. Scurei 29— 1,93 m
83 kg — '16 : A. Petrescu 23 — 2.00 m
— 88 kg ; S. Nîcoiescu 23 — 1,89 m
— 83 kg ,- D.Frîncu 26 — 1,77 m — 72 kg
— 35 ; Al. Preda 24 - 1,78 m - 74 
kg ; VI. Mororu 29 — 1,81 m — 78 kg 
L. Roționu 26 — 1,85 m — 100 kg 
V. Plebea 25 — 1,80 m — 75 kg 
L. Pleșca 21 — 1,93 m — 85 kg ; E 
Georgescu 24 — 1,80 m — 73 kg, D, 
Bâescu 23 — 1,89 m — 83 kg, D. Ro
taru 24 — 1,77 m — 70 kg ; M. Po
pescu 25 — 1,85 m — 75kg;S. Anqe. 
lescu 20 — 1,75 m — 74 kg ; D. Fili
pe,cu 19 — 1,90 m — 80 kg.

Fejer 21 — 1,82 m — 77 kq ; I. Covaci 
23 — 1,76 m — 80 kg; Z. Orban 19 — 
1,79 m — 76 kq ; A. Zabu 26 — 1,79 
m — 75 kg : A. Cșoka 20 — 1,83 m 
— 77 kg ; L. Bone 20 — 1,77 m 
83 kg.

CRIȘUL ORADEA (antrenor N. Rujin-
schi) : R. Arabagiu 21 — 1,85 m —
84 kg : C. Gordan 18 — 1,81 m —
76 kg : E. Fârcuțâ 19 — 1,78 m —
75 kg : D. Costrei 17 — 1,77 m —
70 kg : 1. David 20 -- 1,82 m — 74 kg;
S. Stânescu 24 — 1,84 m - 74 kg •
P Rat 22 — 1.78 m — 74 kg ; 1.

UN TITLU CARE ONOREA
(Urmare din pag 1)

ței Anei Stănișel cu talentul și 
vitalitatea Victoriei Amarandei 
și Nataliei Alexandrescu, de 
folosire a întregului ansamblu 
pentru realizarea unui joc co- 
lectiv-activ în apărare și de 
conlucrare între linii în atac- .

Un al doilea „pluton" este, 
de fapt, un... cuolu : VOINȚA 
ODORHEI și MUREȘUL TG. 
MUREȘ. Stimulate 
ve diferite (Voința 
pe podium. Mureșul 
rea in Divizia A), 
formații s-au supralicitat, 
dat totul, dar absolut totul. Și, 
dacă măi era nevoie de confir
mare, ambiția a fost decisivă

de obiecti-
— un loc
— rămîne- 
cele două

au

trenor C. Pavelescu), care realizeazâ 
aceantâ performanță pentru o treio 
oară consecutiv. Constructorul Miercu
rea Ctuc (antrenor Iosif Gaal) a cu
cerit titlul de campioană la juniori 
mari. (O. GRUNZU — coreâp.)

LUPTF G) TURNEUL INTERNAȚIO-
. NAL orga rvișat de federa

ția egipteană de lupte, la Alexandria, 
unde va participa ți reprezentativă de 
grecO-romane a țării noastre, va fi 
prezent — in calitate de delegat F.l.l.A. 
arbitrul internațional Alexandru Toth. 
Echipa țării cuprinde următorii spor
tivi : C. Alexandru, N. Gingâ, M. 
Boțilă, I. Păun, A. Popa, I. Enoch., 
P. Dicu, N. Martinescu șl R. Codrea- 
nu. Sportivii vor fi însoțiți de antre
norii I. Corneanu și I. Cernea.
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VOLEI Rezultate din divizia
B. Masculin : Constructorul 

Brâila — Farul 3—1, Marina Constanța
— C.S.M. Suceava 0—3, Aurora Bacâu
C.F.R.  București 1—3, Grivita Roșie 
Buc. — Progresul Buc. 3—1, Relonul 
Sâvinești — Electra Buc. 3—0, Politeh
nica iași — Dinamo Brâila 1—3, SARO 
Tîrgoviște — Foresta Arad 3—0, Voința 
Alba lulia — Petrolul Ploiești 0—3, 
Ind. sîrmei C. Turzii — C.S.U. Baia 
Mare 3—I, Oțelul oraș dr. P. Groza
— C.S.U. Brașov 3—1, C.S.U. Pitești — 
Corvinul Hunedoara 3—0 ; Feminin : 
Penicilina II lași — Universitatea Buc. 
3—1, Ceahlâul P. Neamț — Spartac 
Buc. 3—0, Unirea Buc. — Flacăra roșie 
Buc. 1—3, Medicina Buc. — C.P.B. 
3—2, I.T.B. — Confecția Vaslui 3—0, 
G.I.G.C.L Brașov — Voința Buc. 3—1, 
Constructorul Arad Dacia Pitești 
2—3, Voința Craiova — Corvinul Deva 
2—3, Maratex B. Mare — Vulturii tex
tila Lugoj 3—0, Drapelul roșu Sibiu
— C.S. Zalâu 0—3, C.S.U. Tg. Mureș
— Mondiala S. Mare 1—3.
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Steaua, unde se află și acum. 
La vîrstă de 20 de ani, în 
1973, el a apărat pentru pri
ma oară poarta echipei Româ
niei la C. M. de la Graz, nu- 
mărîndu-se printre cei mai 
buni jucători ai lotului. La 
J. O. de la Innsbruck, Va
lerian Netedu a jucat în toate 
meciurile, cu excepția celui 
împotriva Bulgariei făcîndu-și 
pe deplin datoria.

planul întrecerilor

UȘELESCU (atletism)

pordma- 
Isală la 
nu este 
h, dună 
[ reali- 
torman- 
metrate 
lă cre- 

pentru 
punct 

însem- 
doar o 

a spre 
rintului

A apărut spectaculos în 
tletismul nostru, cu numai 
două sezoane în urmă, la 22 
de ani (s-a născut la Bucu
rești, la 9 decembrie 1952, are 
182 m și 65 kg. este student 
la I.E.F.S.). vîrstă la care un 
sprinter a spus, de obicei, ce 
avea de spus. întârzierea este 
compensată de talentul neo
bișnuit și după un sezon de 
10.5 (100 m) și 21.1 (200 m). 
în 1975 reușește 10,1 și 20 6. 
precum și două locuri de fi
nalist la campionatele mon
diale universitare de la Roma 
(IV la 200 m, VI la 100 m). 
Talentul și dorința de afir
mare. dublate de o ambiție 
deosebită în pregătire îi aduc 
în acest sezon de sală o fru
moasă victorie la „Cupa de 
cristal" în fața unui alt co- 
recordman al lumii, polone
zul Nowosz și acum acest re
cord mondial. Să recunoaș
tem că puțini atleți și-au fă
urit o asemenea carte de vi
zită în numai doi ani de ac
tivitate competițională. Elevul 
lui Șerban Ciochină se află 
acum în fața unui nou exa
men al carierei sale, campio
natele europ^e de la Miin- 
chen.

NETEDU (hochei)
ul său. 
licipație 
pr Va-

75 kg), 
kionatei 
a aflat 

de la
J. O., 

lază ai 
i bine 

pri care 
la ob- 
rezul- 

lării •*- 
|e com- 
primul

i Vale- 
[ la în- 
knuarie 
pni (!) 
juniori 

[ti, de 
pgiu la 
ecut la 
kul său 
I repede 
debutat 
f junl- 
Icu re- 
I grupa 
ropean. 
I clubul

PORTIVA A TIMIȘOAREI I
nțelor. 
sa a- 

tie de 
Lulcsar 

une- 
urilor) 
ki Șoș 
lele e- 
româ-

deciziei, jocul s-a încheiat. Dacă 
meciul s-ar fi terminat la ega
litate — așa cum era firesc — 
Constructorul Baia Mare ar fi 
rămas în Divizia A, iar Con
structorul Timișoara ar fi re
trogradat. Așa... Oare federa
ția de specialitate ce are de 
spus 1

I
I
I

CU UNELE EXCEPȚII

START IN PREGĂTIREA SEZONULUI
INTERNAȚIONAL 1976

pe-acum la 
reprezenta-

— in linii 
bine chib-

(Urmare din pag. 1)

dr. Dumitru Tom eseu, compa
rativ cu datele controlului me
dical din 12—13 ianuarie, cele 
de ieri arată o creștere cores
punzătoare stadiului actual de 
pregătire a selecționabililor. 
Total neplăcute au fost „date
le ponderale* trecute în drep
tul lui Răducanu : 100 kg,
mult peste greutatea normală!

După masa de prînz și du
pă o oră de odihnă, bucurește- 
ni și provinciali la un loc. au 
luat parte la un antrenament 
(in sala de atletism a Comple-

Un imperativ

PREGĂTIREA

xului) de 
tru astăzi 
prevăzută 
pregătire.
jocurile cu
Progresul și Metalul. Din cele 
două garnituri — în linii mari 
Tineretul și, respectiv. Lotul 
A — vor fi selecționați 16—17 
jucători, cei care, joi după- 
amiază. cu avionul, vor efectua 
deplasarea la Timișoara. Pri
ma zi a intiiei luări de contact 
a tricolorilor eu noua condu
cere tehnică înregistrează și o 
ambiantă prielnică performan
tei. O atitudine generală de 
sobrietate, de responsabilitate, 
solicitată tuturor, fotbaliști ti
neri sau mai în vîrstă. de că
tre responsabilul tehnic al 
echipelor naționale. Ștefan 
Covaci, în cadrul unui „dialog 
antrenori-jucători", desfășurat, 
tot ieri. Ia „23 August".

60 de minute. Pen- 
după-amiază este 

o nouă ședință de 
iar pentru mîine — 

divizionarele B,

Ne apropiem cu pași repezi 
de deschiderea oficială a sezo
nului compctițional de primă
vară. Cu calendarul intîlnirilor 
internaționale în față — care 
prevede jocuri importante în- 
cepînd chiar din luna urmă
toare — F. R. Fotbal a proce
dat just trecînd de 
alcătuirea loturilor 
tive.

Putem spune, că 
mari — sînt loturi
zuite. mai ales acela din care 
va fi format „ll“-le pentru ve
rificarea de la 21 februarie, cu 
O.F.K Belgrad și pentru ale
gerea căruia a putut opera. în 
principal. CRITERIUL VALO
RIC. însăși convocarea aceasta 
în „bloc", pentru ziua de 16 
februarie, a selecționabililor A 
și tineret sub 23 de ani ne 
apare ca un fapt pozitiv, ea in- 
lesnindu-i. printre altele, lui 
Ștefan Covaci un prim contact 
eu eițiva tineri jucători talen
tat!. ca Porațchi, Fi. Marin, 
Grigoraș, Nemțeanu etc. ca
re așteaptă pe la porțile lo
tului reprezentativ pentru a fi 
încercați.

La lotul de 21 de ani, după 
părerea noastră, sînt unele nu
me neconvingătoare : 
(Chimia Rm. Vîlcea). 
rin (Dinamo). Fiorea 
Roșu (F. C. Argeș) 
(F. C. Constanța). Dar dacă la

Teleșpan 
Ion Ma- 
(Steaua), 
și Gătej

această categorie de vîrstă cri
teriul valoric Doate fi mai pu
țin invocat (Gătej și Roșu, de 
nildă. n-au fost încă titularizați 
in formațiile lor de club), apar 
insă și jucători nerecomandați 
măcar de o consistentă PARTI
CIPARE LA JOCURI. Cazul lui 
Ion Marin (care, în întreg se
zonul de toamnă, a fost utili
zat doar 90 de minute. într-un 
singur meci), al lui Teleșpan 
și Fiorea, „observați", pînă a- 
cum, numai în eșalonul secund. 
Cine i-a reperat dintre cei care 
alcătuiesc activul tehnic al fe
derației ?

Pe de altă parte, pare de ne
înțeles cum au fost ignorați o 
seTie de tineri de real talent ai 
unor divizionare A. precum 
Gabel și Filipescu (F.C.M. Re
șița). Aelenei și Cărpuci (S.C. 
Bacău). Petcu (Rapid), toți a- 
ceștia puțind fi eventual folo
siți și la lotul de 23 de ani ; 
lot care — la rîndul lui — ar 
putea să includă, la viitoarele 
convocări, pe Varodi, Fislaru 
(A.S. Armata Tg. Mureș) și Ra
dulescu (Sportul studențesc).

N-ar fi fost rău ca. de la bun 
început, responsabilul tehnic al 
echipelor naționale să fi fost 
mai bine avizat 
cu acest lot al 
21 de ani.

și in legătură 
jucătorilor de

G. NIC.

TERENURILOR DE JOC!
Dupâ cum se știe, deschiderea se

zonului oficial de fotbal este prevâ- 
zută odatâ cu desfășurarea ^^“-zeci
milor ,,Cupei României", programate 
Io 29 februarie. In primul rînd, buna 
reușita a acestei runde din populara 
competiție depinde de modul cum vor 
fi pregătite terenurile de joc. Incâ 
de pe ocum organizatorii intîlnirilor 
care vor avea loc la Pitești, Orâștie, 
București, Orșova, Timișoara, Buzâu, 
Turț, Satu Mare, Sibiu, Bacâu, Tg. 
Mureș, Galați, Clmpulung Moldove
nesc, Orașul Gh. Gheorghiu-Dej și 
Bacâu trebuie sâ se preocupe și sâ 
punâ în practica cele mai energice 
acțiuni de îndepărtare, în permanența 
a zăpezii do pe suprafața terenurilor 
de joc, sursa de formare a stratului 
de gheațâ. Insistâm asupra acestei 
probleme atît de devreme deoarece 
știm câ, la ora actuală, foarte multe 
dintre terenurile pe care se disputa me
ciurile de verificare ale divizionarelor 
A și B se prezintă ca niște patinoare, 
periclitînd chiar integritatea corporala 
a jucătorilor.

în aceeași urgența se înscrie și gră
birea tuturor lucrărilor destinate gru
purilor sociale și instalațiilor sanitare 
din incintele stadioanelor.

• ȘTIRI •
• MECIUL RETUR DINTRE 

ECHIPELE ROMÂNIEI ȘI FRAN
ȚEI, pentru preliminariile olim
pice (24 martie, la București), va 
fi condus de o brigadă de arbitri 
din Grecia : George Katsoras 
(la centru), Marinos Panayotis 
și George Martinis.

• CONTINUINDU-ȘI TUR
NEUL în țara noastră echipa 
iugoslavă Famos Sarajevo întîl- 
nește azi, la Brașov, pe divizio
nara B Tractorul. Partida este 
programată pe stadionul Tracto
rul. de la ora 15,30.

• „CUPA SILVIU PLOIEȘ
TEANUL Mîine, la Brașov, se 
dispută prima semifinală a com
petiției dotată cu „Cupa Silviu 
Ploieșteanul Este vorba de par
tida Steagul roșu — Metrom 
(stadionul Tineretului, ora 15,30). 
Cealaltă semifinală este progra
mată joi. tot la Brașov ; se vor 
întîlni echipele I.C.I.M. și Trac
torul.
• „MEMORIALUL DR. STE

LIAN CHERCIUL In organizarea

PROGRAMUL RETURULUI DIVIZIEI
ETAPA A XVIII-A (7 MARTIE)

MECIURI AMICALE •
clubului Progresul București, în 
zilele de 21 și 22 februarie se 
vor disputa jocurile din cadrul 
„Memorialului dr. Stelian Cher- 
ciu* competiție la care partici
pă echipele Steaua, Metalul, Au
tobuzul și Progresul. Sîmbătă 21 
februarie sînt programate jocu
rile Steaua — Metalul (ora 13,30) 
și Progresul — Autobuzul (ora 
15,30), iar duminică, cu începere 
de la ora 9,30. se vor întîlni în
vinsele între ele și, în continua
re, învingătoarele. Meciurile se 
vor disputa pe stadioanele Repu
blicii și Progresul din Capitală.

• „CUPA ÎS FEBRUARIE". A 
(4-a ediție a „Cupei 16 februa
rie" s-a încheiat duminică la 
Roșiori de Vede, trofeul reve
nind formației Metalul București 
care, în finala competiției, a dis
pus de ROVA Roșiori cu 2—0 
(1—0). prin golurile marcate de 
Lungu. Pe locurile 3 si 4 s-au 
clasat echipele Dinamo Slatina 
și, respectiv, C.F.R. Timișoara.

• F. C. ȘOIMII SIBIU — CHI
MIA RM. VILCEA 1—0 (1—0).

Peste 4 000 de spectatori au asis
tat la o partidă mediocră, influ
ențată și de starea terenului în
ghețat. Unicul gol al • -
fost marcat de Turle* 
(S. BEU — coresp.).
• UNIREA ALBA 

INDUSTRIA SlRMEI C. TURZII 
1—1 (0—0). Ambele echipe s-au
angajat susținut la efort ară- 
tînd o bună pregătire fizică, 
dar... numai atît. Au înscris Pas- 
tiu pentru Unirea, respectiv Lo- 
rinez (Șt. VASIU-coresp.).

partidei a 
(min. 13).

IUIJA

• OLTUL SF. GHEORGHE — 
C.S.M. BORZEȘTI 3—0 (2—0).
Joc spectaculos urmărit de pes
te 1 000 de spectatori. Au marcat: 
Siklodi (min. 8). Titeș (min. 11) 
și Naghi <min. 60). (Gh. BRIOTA- 
coresp.).

e CERCUL SUPORTERILOR 
clubului sportiv Progresul Bucu
rești anunță că, în ziua de 23 
februarie, la ora 17 va avea 
loc, la sediul clubului din str. 
(dr. Staicovici nr. 42, adunarea sa 
generală.
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IN CINSTEA CONGRESULUI 
COOPERAȚIEI 

MEȘTEȘUGĂREȘTI

LA SINAIA,
„CUPA UCECOM" LA BOB

I
I
I

Metalul Mija — Metalul Buc.
Ș.N. Oltenița — Autobuzul Buc.
Electroputere Cv. — Tractorul Brașov 
Chimia Rm. V. — C.S. Tîrgoviște
Automatica Alex. — Chimia Tr. Măg.
Metrom Brașov — Nitramonia Făg.
Steagul roșu Bv. — Dinamo Slatina
Voința București — Minerul Motru
Progresul Buc. — F.C.M. Giurgiu

ETAPA A XIX-A (14 MARTIE)

Metrom Brașov 
Tractorul Brașov 
Metalul Buc.

— Chimia Rm. V.
— Nitramonia Făg.
— Steagul roșu Bv.

ETAPA A XXIV-A (18 APRILIE)

Pista betonată din Sinaia ' 
găzduiește miercuri și joi ' U- i 
nul din tradiționalele con
cursuri de bob — „Cupa 
UCECOM" organizată anul a- 
cesta în cinstea Congresului | 
cooperației meșteșugărești. In" 
trecerea prezintă două aspecte 
inedite : este prima . competiție 
la care iau parte toți boberii 
fruntași ai țării (inclusiv par- 
ticipanții la J.O.) ; pentru pri
ma dată în acest sezon un con
curs intern se desfășoară în 4 
manșe (2 miercuri seară. 2 joi 
dimineață). Clasamentul final 
va fi făcut prin adiționarea 
punctelor acumulate de echipa
jele avansaților și de cele ale 
începătorilor.

I
I
1
I 
I

I
I 
I

'SPORT INFORMEAZĂ I
1976

2 !
5 : 135,05 a 441 lei ; Cat. 
a 40 lei.

6 : 4222,75 I
din
•ase.

4 REPORT CATEGORIA 
lei.

1 : 267.177 I
le 100

lOtO 2 
:u cît 
șanse

Extragerea a Il-a : Cat.
riantă 25% autoturism „_____
1300“ ; Cat. B : 7,25 a 9.124 lei ; 
Cat. C : 47,95 a 1-379 lei ; Cat. D : 
2012,15 a 60 lei ; Cat. E : 129,40 a 
200 Hi ; Cat. F : 2839,45 a 40 lei.

A : 1 va-
„Dacia 

lei;
I
I

(LUI 
IRUA-

REPORT CATEGORIA A : 600.317
lei.

iriantă 
:ă 10% 

11.449 
; Cat.

Cîștlgul de 42.526 lei de la cate
goria 2, a fost obținut de FINICA 
MIHAI, din Comănești—Bacău iar 
..Dacia 1300" de la categoria A a 
fost obținută de JURGELEA PA
VEL din comuna Virfurile, locali
tatea Avram Iancu, județul Arad.

I
I
I

Nitramonia Făg. 
Metalul Buc. 
Dinamo Slatina 
Tractorul Brașov 
Autobuzul Buc. 
F.C.M. Giurgiu 
Chimia Tr. Măg. 
C.S. Tîrgoviște 
Minerul Motru

— Steagul roșu Bv.
— Electroputere Cv.
— Progresul Buc.
— Metalul Mija
— Chimia Rm. V.
— Ș.N. Oltenița
— Voința București
— Automatica Alex.
— Metrom Brașov

ETAPA A XX-A (21 MARTIE)

Dinamo Slatina 
Ș.N. Oltenița 
Progresul Buc. 
Steagul roșu Bv. 
Nitramonia Făg. 
Chimia Rm. V. 
Autobuzul Buc. 
C.S. Tîrgoviște 
Automatica Alex.

— Electroputere Cv.
— Metalul Mija
— Voința București
— Metrom Brașov
— Chimia Tr. Măg.
— F.C.M. Giurgiu
— Metalul București
— Minerul Motru
— Tractorul Brașov

ETAPA A XXV-A (25 APRILIE) <

Minerul Motru 
Metrom Brașov 
Metalul, Mija 
Progresul Buc. 
C.S. Tîrgoviște 
Voința București 
Automatica Alex. 
Chimia Tr. Măg. 
Electroputere Cv.

— F.C.M. Giurgiu
— Tractorul Brașov
— Nitramonia Făg.
— Metalul Buc.
— Dinamo Slatina 
— Autobuzul Buc.
— Chimia Rm. V.
— Steagul roșu Bv.
— Ș.M. Oltenița

ETAPA A XXI-A (28 MARTIE)

Progresul Buc. 
Electroputere Cv. 
Steagul roșu Bv. 
Chimia Tr. Măg. 
Tractorul Brașov 
Automatica Alex. 
Chimia Rm. V. 
Dinamo Slatina 
Voința București

— Nitramonia Făg.
— C.S. Tîrgoviște
— Autobuzul Buc.
— Ș.N. Oltenița
— F.C.M. Giurgiu
— Minerul
— Metalul
— Metalul
— Metrom

Motru 
Mija 
Buc.
Brașov

ETAPA A XXVI-A (2 MAI)

Voința București 
Steagul roșu Bv. 
F.C.M. Giurgiu 
Chimia Rm V.
Ș.N. Oltenița 
Metalul Mija 
Progresul Buc. 
Metrom Brașov 
Dinamo Slatina

— Tractorul Brașov
— Electroputere Cv.
— Metalul Buc.
— Nitramonia Făg.
— Minerul Motru
— C.S. Tîrgoviște
— Chimia Tr. Măg.
— Autobuzul Buc.
— Automatica Alex.

C.S. Tîrgoviște 
Metalul Mija 
Min. Motru 
Autobuzul Buc. 
Metrom Bv. 
Metalul Buc. 
F.C.M. Giurgiu 
Nitramonia Făg. 
Electrop. Cv.

ETAPA A XXVII-A (9 MAI)

— Voința Buc.
— Steagul r. Bv.
— Chimia Tr. Măg.
— Automatica Alex.
— Progresul Buc-
— Tractorul Brașov
— Dinamo Slatina
— Ș. N. Oltenița
— Chimia Rm. V.

ETAPA A XXII-A (4 APRILIE)
Chimia Tr. Măg. 
Autobuzul Buc. 
Dinamo Slatina 
Minerul Motru 
Metalul Buc.
Tractorul Brașov 
Nitramonia Făg.
Automatica Alex. 
C.S. Tîrgoviște

— Chimia Rm. V.
— Progresul Buc.
— Metrom Brașov
— Electroputere Cv.
— Voința București
— Steagul roșu Bv.
— F.C.M. Giurgiu
— Metalul Mija
— Ș.N. Oltenița

ETAPA A XXIII-A (11 APRILIE)

Ș. N. Oltenița
Chimia
Chimia
Voința
Steagul
Progresul Buc-
Nitramonia. Făg.
Metalul Mija
Tractorul Bv.

ETAPA A XXV1II-A (16 MAI)

Tr. Măg. 
Rm. V.

Buc.
r. Bv.

— Metrom Brașov
— C.S. Tîrgoviște
— Metalul Buc.
— Dinamo Slatina
— Minerul Motru
— Electroputere Cv.
— Automatica Alex.
— F.C.M. Giurgiu
— Autobuzul Buc.

Autobuzul Buc. 
Electroputere Cv. 
Metalul Mija 
F.C.M. Giurgiu 
Minerul Motru 
Ș.N. Oltenița

— C.S. Tîrgoviște
— Voința București
— Chimia Tr. Măg.
— Automatica Alex.
— Progresul Buc.
— Dinamo Slatina

Automatica Alex. 
Metalul Buc. 
C.S. Tîrgoviște
Autobuzul Buc. 
Metrom Bv.
Dinamo Slatina 
Min. Motru 
Electrop. Cv. 
F.C.M Giurgiu

— Progresul Buc.
— Ș. N. Oltenița
— Steagul r. Bv.
— Chimia Tr. Măg.
— Metalul Mija
— Chimia Rm. V.
— Tractorul Brașov
— Nitramonia Făg- 
— Voința Buc.

ETAPA A XXIX-A (23 MAI)
Chimia . Tr. Măg. — Dinamo Slatina
Voința Buc, Metalul Mija

Chimia Rm. V. 
Progresul Buc. 
Tractorul Bv. 
Steagul r. Bv.
Electrop. Cv. 
F.C.M. Giurgiu 
Nitramonia Făg.

— Minerul Motru
— C.S. Tîrgoviște
— Ș. N. Oltenița
— Automatica Alex.
— Autobuzul Buc.

— Metrom Brașov
— Metalul Buc.

ETAPA A XXX-A (30 MAI)
Metalul Buc. 
Metrom Bv.
Metalul Mija 
Chimia Tr. Măg., 
Autobuzul Buc.
Ș. N. Oltenița 
Steagul r. Bv. 
Dinamo Slatina 
Automatica Alex.

— Minerul Motru
— C.S. Tîrgoviște
— Progresul Buc-
— Tractorul Brașov
— F.C.M. Giurgiu
— Chimia Rm. V.
— Voința București
— Nitramonia Făg.
— Electroputere Cv.

ETAPA A XXXI-A (6 IUNIE)

Tractorul Brașov 
Voința Buc. 
Minerul Motru 
Automatica Alex. 
Progresul Buc. 
F C.M. Giurgiu 
Electroputere Cv. 
C. S. Tîrgoviște 
Metalul Mija

— Chimia Rm. V.
— Nitramonia Făg. 
—'Autobuzul Buc.
— Ș. N- Oltenița
— Steagul r. Bv.
— Chimia Tr. Măg.
— Metrom Brașov
— Metalul Buc.

‘ — Dinamo Slatina
ETAPA A XXXII-A (13 IUNIE)

Metrom Brașov 
Metalul Buc. 
Chimia Rm. V. 
F.C.M. Giurgiu 
Autobuzul Buc. 
Nitramonia Făg. 
Ș. N. Oltenița 
Minerul Motru 
Tractorul Brașov

— Chimia Tr. Măg.
— Automatica Alex.
— Steagul r. Bv.
— Electroputere Cv-
— Dinamo Slatina
— C.S. Tîrgoviște
— Voința Buc.
— Metalul Mija
— Progresul Buc.

ETAPA A XXXIII-A (20 IUNIE)

Metalul Mija 
C.S. Tîrgoviște 
Progresul Buc. 
Dinamo Slatina 
Voința Buc. 
Steagul r. Bv. 
Nitramonia Făg. 
Metrom Brașov 
Chimia Tr. Măg.

— Electroputere Cv.
— Tractorul Brașov
— Ș. N. Oltenița
— Mineru Motru
— Chimia Rm. V.
— F.C.M- Giurgiu
— Autobuzul Buc.
— Automatica Alex. 
— Metalul Buc.

ETAPA A XXXIV-A (27 IUNIE) '
— C.S. Tîrgoviște
— Metrom Brașov
— Dinamo Slatina
— Metalul Mija

— Steagul r. Bv.
— Voința Buc.
— Chimia Tr. Măg.
— Progresul Buc.
— Nitramonia Făg.

F.C.M. Giurgiu 
Metalul Buc. 
Tractorul Bv- 
Autobuzul Buc. 
Ș. N. Oltenița 
Automatica Alex. 
Electroputere Cv. 
Chimia Rm. V. 
Minerul Motru



La sfirșitul acestei luni

ROMÂNIA-TUNISIA, LA BOX
în cursul acestui trimestru, 

boxerii noștri fruntași au un 
bogat calendar internațional, 
menit să le favorizeze pregă
tirea pentru ultimele operații 
de selecție înaintea formării 
echipei pugilistice românești 
pentru turneul olimpic de la 
Montreal.

între 19 și 25 februarie, for
mația Rapid, considerabil întă
rită cu membri ai lotului na
țional, va evolua în R.F. Ger
mania, în orașele Hamburg sau 
Lubeck, Flensburg și Karlsruhe, 
unde va întîlni selecționate lo
cale. Urmează să facă parte din 
formație : M. Lazăr, G. Pomet- 
cu, S. Cuțov, C. Hoduț, V. Zil- 
berman, V. Didea, FI. Ștefan, 
Al. Năstac, M. pulineac, V. 
Vrînceanu, D. Bubă, C. Dafi- 
noiu.

La 27 februarie, echipa Româ
niei se deplasează în Tunisia,

unde va susține primele sale 
meciuri inter-țări din acest an, 
întîlnind de două ori, succesiv, 
selecționata țării gazdă. Echipa 
noastră va fi compusă din : R. 
Cozma, R. Niță, C. Gruescu, I. 
Lungu,' Gh. Ciochină, G. Po- 
metcu, S. Cuțov, V. Zilberman, 
V. Didea, AI. Năstac.

Alți 5 boxeri români vor par
ticipa (pentru prima oară) la 
tradiționalul turneu din Thai
landa (8—14 martie). Fac de
plasarea : Al. Turci, F. Ibrahim, 
C. Cuțov, C. Dal'inoiu, M. Si
mon.

Echipa, clubului Farul Con
stanța întreprinde, de asemenea, 
un turneu în Grecia, unde va 
întîlni (la 20—27 februarie) două 
selecționate locale. Formația 
constănțeană va beneficia de 
prezența boxerilor F. Ibrahim, 
I. Enaclie și C. Cuțov (membri 
ai lotului).

» JOCURILE OLIMPICE DE IARNĂ
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„0 ADEVĂRATĂ SĂRBĂTOARE A SPORTURILOR DE SEZON"
declară președintele C.I.O., lordul Killanin

INNSBRUCK, 16 (Agerpres).
La Stadionul de gheață din In
nsbruck, în prezența președin
telui Republicii Austria, Rudolf 
Kirchschlăger, și a altor oficia

1980“ și, însoțiți de cântecul u- 
nui cor de copii, sportivii au 
părăsit arena, dîndu-și întîlnire 
peste patru ani, la a 13-a edi
ție a Olimpiadei albe.

BOGAT PROGRAM COMPETIȚIONAL 
PENTRU LOTURILE DE GIMNASTICĂ

(Urmare din pag. 1)

pa Bulgariei. în continuare, ne 
așteaptă un program extrem de 
încărcat. Atît echipa feminină 
cit și cea masculină se vor de
plasa in Canada și Statele 
Unite, unde urmează să sus
țină meciuri oficiale cu echi
pele țărilor respective, contînd 
ca examene de calificare pen
tru J.O. de la Montreal pentru 
selecționatele gazdă, iar în 
Statele Unite sînt prevăzute și 

«cîteva întâlniri demonstrative. 
La înapoiere, echipa feminină 
are programat un meci cu se
lecționata R.F. Germania, care 
dorește, de asemenea, să-și asi-

VICTORII INTERNATIONALE 
ALE GIMNAȘTI10R ROMÂNI

Sîmbătă si duminică, la Ru
se. s-a desfășurat Întâlnirea in
ternațională de gimnastică din
tre echipele masculine ale 
Bulgariei și României, contînd 
c ‘ meci de calificare la J. O. 
de la Montreal pentru sportivii 
bulgari. La capătul a două zile 
de întreceri spectaculoase, de 
bun nivel tehnic, gimnaștii ro
mâni s-au impus atît pe echipe, 
cit și la individual compus, 
prin campionul mondial și eu
ropean Dan Grecu. Nu e mai 
puțin adevărat că și gimnaștii 
echipei gazdă au avut evoluții 
bune. Pe echipe, selecționata 
României a repurtat victoria cu 
563,80 față de 559,20 p realizate 
de gazde. Primii clasați la indi
vidual compus : Dan Grecu
114.10 (cum era și de așteptat, 
pe aparate cele mai mari note 
la inele — 9,70 și 9,75), Andrei 
Keranov 112,60. Sorin Cepoi (R) 
și Galin Popov (B) ambii cu 
112,00. Nicolae Oprescu 111,90, 
Mihai Borș 111,80. O evoluție 
bună de ansamblu a avut, de 
asemenea. Liviu Mazilu.

★
La Lisabona a avut loc. sîm

bătă și duminică, întîlnirea din
tre echipele feminine ale Por
tugaliei și României. Gimnas
tele noastre s-au impus net. 
Rezultate tehnice — echipe: Ro
mânia 180,70, Portugalia 163,65; 
individual compus: Luminița
Milca 36,65, Cristina Itu 36.00, 
Iuliana Marcu 35,95, Rodica Sa- 
bău 35,70, Călina Hosu 35,65, 
Paula loan 35.40.

gure calificarea pentru Jocurile 
Olimpice. Fără îndoială. par
curgerea unor distanțe mari va 
supune unui efort suplimentar 
pe componenții celor două e- 
chipe, dar considerăm că tur
neul poate da rezultate bune în 
direcția acomodării și verifică
rii viitorilor noștri olimpici cu 
condițiile pe care le vor avea 
în luna iulie, la Montreal. Vom 
folosi aceste turnee pentru de
finitivarea exercițiilor liber a- 
lese, pentru repetarea progra
mului impus și este fără în
doială că multi dintre tinerii 
gimnaști și gimnaste selecțio
nați în reprezentativele noastre 
vor căpăta mai multă expe
riență eompetitională.

— Iar după aceea ?
— Evenimentul principal al 

lunii aprilie îl constituie cam
pionatele internaționale ale 
României (Bacău, 16—18 apri
lie), iar în mai — campionatele 
naționale ale tării noastre 
(28—30 mai, București). Dintre 
întîlnirile internaționale mai 
amintesc deplasarea la Rouen, 
în Franța, pentru o dublă în
tâlnire cu echipele țării gazdă. 
Consider că vom reuși să chib
zuim bine timpul care ne-a 
mai rămas pînă la startul olim
pic, astfel ca, îmbinînd perioa
dele de pregătire cu cele com- 
petiționale și de odihnă activă, 
să asigurăm cea mai bună for
mă loturilor care ne vor repre
zenta la Jocurile Olimpice, 
pentru ca gimnastica noastră 
să obțină rezultatele pe care 
și le dorește la viitoarea con
fruntare de la Montreal.

Zeci de mii de spectatori au aplaudat cu entuziasm succesul 
austriacului Karl Schnabl în ultima probă a J.O., săriturile de la 
trambulină. Telefoto : A. P.-AGERPRES
lități austriece a avut loc festi
vitatea de închidere a celei 
de-a 12-a ediții a Jocurilor O- 
limpice de iarnă. A fost pre
zent, de asemenea, la festivi
tate secretarul general al 
O.N.U., Kurt Waldheim.

In ritmul unui marș de Jo
hann Strauss, executat de o 
fanfară tiroleză, în incinta sta
dionului au intrat concurenții 
reprezentînd cele 36 de țări 
participante la Jocuri. Apoi, 
președintele Comitetului Inter
național Olimpic, lordul Killa
nin, a declarat închisă cea de-a 
12-a ediție a Jocurilor Olimpice 
de iarnă. într-o scurtă alocu
țiune, pronunțată cu această o- 
cazie, președintele C-I.O. a 
adresat mulțumiri gazdelor 
pentru buna organizare a com
petiției, i-a felicitat pe partici
panta aducînd totodată un o- 
magiu spiritului olimpic care 
si-a pus pecetea pe întreaga 
desfășurare a Olimpiadei albe.

In timp ce vînători de mun
te tirolezi duceau afară din a- 
renă drapelul olimpic, pe e- 
cranele televizoarelor aflate în 
Palatul de gheață a apărut ima
ginea stingerii celor două flă
cări olimpice, care au ars timp 
de 12 ziile la Bergisel. Pe pa
nourile electronice au apărut 
cuvintele ,,La Lake Placid, in

Desfășurată timp de 12 zile 
Ia Innsbruck și in împrejuri
mile acestui oraș din munții 
Tirolului austriac, a 12-a edi
ție a Olimpiadei albe s-a bu
curat de un deosebit succes, 
atît pe plan sportiv, cit și al 
interesului manifestat de un 
public numeros (peste 1 500 000), 
totdeauna dornic să asiste la

RECORDMANII MEDALIILOR
Cele mai multe medalii ia 

actuala ediție a Jocurilor 
Olimpice de iarnă au fost 
obținute de : Tatiana Ave
rina (U.R.S.S.), patinaj vi
teză — 4 medalii, Roși Mit- 
termaier (R.F.G.), schi alpin; 
Raisa Smctanina (U.R.S.S.), 
schi fond; Helena Takalo 
(Finlanda), schi fond; Sheila 
Young (S.U.A.), patinaj vi
teză și Ilans van Helden 
(Olanda), patinaj viteză — 
cite 3 medalii.
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ATLETISM

Tumîe la Roma, St. Louis (W.C.T.) și Salis
bury
Italia — F.C. Zurich (amical), la Florența 
„Cupa Prietenia”, la Zakopane
Cassius Clay — Jean-Pierre ' '
grea), la San Juan
Campionatele internaționale
Zurich
Cupa Moscovei la sabie și 
retă (f), la Leningrad 
Campionatele europene la armă și pistol 
(aer comprimat) — seniori și juniori, la 
Paris
„Turneul celor 5 națiuni” : irlanda — Țara 
Galilor la Dublin și Scoția — Anglia La 
Murayfield
Campionatele mondiale (f)» multiatlon la 
Gjcivik (Norvegia)
Campionatul european (2 persoane), seniori 
la St. Morltz
Campionatele europene în sală, la Miinchen

Coopmans (cat.

ale Elveției*, la

concurs de flo-

atractivele dispute pentru lau
rii olimpici.

Corespondenții agențiilor de 
presă subliniază succesul de 
ansamblu al sportivilor sovie
tici care, din cele 37 de probe 
ale programului, au ciștigat 13 
și s-au clasat pe locuri frun
tașe în majoritatea întrecerilor. 
De asemenea, este evidențiat 
progresul continuu al sportivi
lor din R. D. Germană.

De altfel, clasamentul pe 
puncte al J. O. de iarnă, ca și 
oel pe medalii, atestă superiori
tatea concurenților din aceste 
două țări. Pe primul loc se a- 
flă U.R.S.S. cu 192 p. urmată 
de R. D. Germană — 135 p, 
S.U.A. — 73 p, R. F. Germania

— 71 p, Austria — 52 p. Fin
landa — 51 p. Norvegia —■ 
50,5 p. Elveția — 42 p. Olanda
— 32,5 p etc.

Actuala ediție a Jocurilor a 
constituit și un prilej de afir
mare pentru echipa de hochei 
pe gheată a României, cîștigă- 
toarea grupei secunde a tur
neului olimpic. Aceasta a fost 
cea mai bună performanță rea
lizată de hocheiștii români pină 
acum la Jocurile Olimpice de 
iarnă.

Jocurile Olimpice de la In- 
nsburck nu au fost numai o 
paradă a sporturilor sezonului 
alb. o demonstrație a virtuozi
tății schiorilor și patinatorilor, 
ci și un nou prilej de afirmare 
a generoaselor idealuri olim
pice. Așa cum sublinia pre
ședintele C.I.O., întrecerile s-au 
desfășurat intr-un spirit de 
sportivitate, au contribuit la 
cunoașterea și - apropierea tine
retului din țările participante 
la Jocuri. „Eu personal — a 
adăugat lordul Killanin — nu 
numai că am asistat la desfă
șurarea întrecerilor, dar am vi
zitat Satul olimpic, centrul de 
presă și celelalte baze olimpice, 
constatind că organizatorii au 
creat condiții egale pentru toți 
participanții. întrecerile de la 
Innsbruck au fost o adevărată 
sărbătoare a sporturilor de iar
nă, care ne îndreptățește să 
privim cu încredere viitorul 
mișcării olimpice".

Intr-un clasament al tuturor 
Olimpiadelor de iarnă, inaugu
rate în anul 1924 la Chamonix, 
pe primul loc s-ar afla echipa 
Norvegiei, cu un total de 144 
medalii, dintre care 50 de aur. 
Pe locul 2 — U.R.S.S. cu
118 medalii, dintre care 51 de 
aur (U.R.S.S. participă la J. O. 
de iarnă numai din 1952), pe 
locul 3 — S.U.A. cu 94 meda
lii, dintre care 30 de aur. Nu
mai 24 de țări figurează în a- 
cest clasament al medaliilor, 
printre care și România, care 
a obținut o medalie de bronz, 
în 1968, la concursul de bob

FLORIN GHEORGHIU 
L-A ÎNVINS PE MEDINA 

ÎN TURNEUL DE LA MALAGA
MADRID, 16 (Agerpres). — 

După 9 runde, în turneul de 
șah de la Malaga continuă să 
conducă marele maestru ameri
can Robert Byrne, cu 7 p, ur
mat de compatriotul său Chris
tiansen — 6*/2 p, Florin Gheor
ghiu (România) — 5'/j p, Victor 
Ciocâltea (România), Sigur- 
jonsson (Islanda), Keene (An
glia) și Fraguela (Spania) — cu 
cite 5 p etc.

In runda a 9-a, Florin Gheor
ghiu (cu piesele albe) l-a învins 
in 31 de mutări pe spaniolul 
Medina, iar Victor Ciocâltea a 
remizat cu Fraguela.

CAMPIONATE

ATLETISM ® La Oklahoma City, 
Al. Feuerbach a ciștigat aruncarea 
greutății cu 20,41 m. Compatriotul 
său Roy Kotinek a terminat învin
gător la săritura în înălțime cu 
2,21 m. Alte rezultate : 60 y.g. Paul 
Bosh — 7,1, 440 y : Jim Bolding — 
47,8 ; triplusalt : Phillips Robins 
—16,09 m. ® La Montgomery (Ala
bama),. Larry Myricks a realizat 
8,09 m la lungime. • La Miinchen, 
Natalia Lebedeva (U.R.S.S.) a 
egalat recordul mondial în proba 
de 60 m g, cu timpul de 7.9. Spor
tivii sovietici au mal obținut vic
torii prin Aleksandr Korneliuk — 
6,5 la 60 m plat. Viktor Miasnikov 
— 7,4 la 6o m g, Viktor Saneev — 
16,54 , m la triplusalt șl Vladimir 
Kișkiin — 5,20 m la săritura cu 
prăjina.

BOX o> La Banja Luka, Iugosla
via a întrecut cu 16—6 o selecțio
nată din Cuba. ® A luat sfîrșit 
..Memorialul Alexander Polus“. 
Printre laureații competiției s-a 
numărat și românul N. Rădan, care 
în limitele categoriei mijlocie mică 
l-a învins în finală pe polonezul 
Waldemar Jacyny. în finala cate
goriei mijlocie. Alexandru Mircea

a pierdut meciul susținut cu Grze- 
corz Sksek (Polonia).

LUPTE 9 La Clermont Ferrand 
s-a încheiat a 5-a ediție a „Memo
rialului Roger Coulon“. Dintre 
sportivii români prezenți la între
cere s-au evidențiat Petre Coman 
(libere) șl Ion Păun (greco-roma- 
ne), clasați pe locul doi la cate
goria 62 kg. In concursul de lupte 
greco-romane, Ion Enache a ocu
pat locul trei la categoria 82 kg.

PE SCURT
.\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^^

NATAȚIE e Italianul Marcello 
Guarducci, a ciștigat alte două 
probe la Antibes : 1:51.98 la
200 m liber șl 51,26 în revanșa pro
bei de 100 m liber. In această a 
doua probă, bulgarul Gheorghiev, 
cu 52,35, a ocupat locul doi, înain
tea americanului Sims — 52.45.

SCHI 9 Datorită victoriei obți
nute în proba de 50 km, la 
Innsbruck, Ivar Forma continuă să 
fie liderul „Cupei Mondiale" la

schi fond. El “ste urmat în clasa
ment de Gert-Dietmar Klause 
(R.D. Germană), Arto Koivisto 
(Finlanda). William Koch (S.U.A.), 
Magne Myrmo (Norvegia) șl Juha 
Mietto (Finlanda). o Fostul cam
pion francez Jean-Pierre Augert 
și-a pierdut viața, surprins <T: o 
avalanșă, în timp ce schia în 
stațiunea Saint Jean de Maurienne.

TENIS e „Cupa Avis" a progra
mat la Keauhou-Kona ((Hawai) 
partida dintre Ken Rosewall și 
Rod Laver. Victoria a revenit ,lui 
Rosewall cu 6—4, 6—1, 6—3. e Tur
neul d? la Toronto s-a încheiat cu 
succesul lui Bjorn Borg, învingă
tor cu 2—6, 6—3, 6—1 în fața lui 
Vitas Gerulaitis. în finala probei 
de dublu, perechea Fillol-McMillan 
a dispus cu 6—7, 6—2, 6—3 de cu
plul Năstase-Metreveli s» In lo
calitatea Vaenesborg s-a desfășu
rat meciul dintre echipele Suediei 
și Ungariei, contînd pentru cam
pionatul european de tenis (grupa 
A). Tenismanil maghiari au obți
nut victoria cu scorul de 2—1. La 
Skoplie, în cadrul aceleiași compe
tiții. selecționata Iugoslaviei a în
trecut cu scorul de 3—0 formația 
Franței.

PORTUGALIA (etapa a 21-a). 
Rezultate mai importante: Ben
fica — Belenenses 1—1; Acade- 
mico — Farense 4—0; F.C. 
Porto — C.U.F. 1—0 ; Guimma- 
raes — Boavista 1—1 ; Setubal
— Sporting 2—2; Clasament : 
1. Benfica — 34 p; 2. Boavista
— 34 p; 3. Sporting — 29 p.

FRANȚA (etapa a 24-a) : 
Troyes — Bastia 0—2 ; Valen
ciennes — Monaco 5—1 ; Nan
tes — Strasbourg 2—1 ; Nîmes — 
Lens 2—2 ; Lyon — Sochaux 
1—2 ; St. Gerrfiain Paris — St. 
Etienne 2—1; Lille — Avignon 
4—0 ; Nancy — Marsilia 4—2 ; 
Bordeaux — Reims 2—3; Nisa
— Metz 4—2. Clasament : 1. St. 
Etienne — 35 p ; 2. Nisa — 34 p; 
3. Nantes — 32 p.

OLANDA (etapa a 20-a). Re
zultate mai importante: P.S.V. 
Eindhoven — Sparta Rotterdam 
3—0; Feyenoord — M.V.V. Ma
astricht 2—0; Graafschap — 
Ajax Amsterdam 2—1. Clasa
ment: 1. Ajax 30 p (un joc mai 
puțin disputat) ; 2. Fcyenoord
— 30 p; 3. P.S.V. — 29 p.

ITALIA — Luni s-a dispu
tat meciul restanță dintre 
echipele A.S. Roma și Cesena din 
cadrul campionatului italian. Jocul 
s-a încheiat ou un rezultat de ega
litate : 2—2 (1—0).

DE PRETUTINDENI
MECIURI AMICALE : la 

Mostar. Steaua roșie Belgrad — 
Sel. U.R.S.S. 1—2 (0—0). Au 
marcat Savici, respectiv Laza
renko și Buriak : la Budapes
ta : Csepel — Ț.S.K.A. Mosco
va 2—2 (0—1).

La recomandarea comisiei 
de admitere Ia Jocurile O- 
limpice, Comitetul interna
tional olimpic a deschis o 
anchetă cu privire la statu
tul jucătorilor din echipa 
olimpică de fotbal a Spaniei. 
Mai multi dintre jucătorii 
acestei formații aparțin ma
rilor cluburi profesioniste 
Real Madrid și C.F. Barce
lona. Președintele C.I.O., 
lordul Killanin, a cerut Co
mitetului olimpic spaniol ex
plicații în legătură cu pre
zența acestor fotbaliști în 
echipa olimpică.

LA 24 MARTIE se împlinesc 
100 de ani de la înființarea fe
derației de fotbal din Țara Ga
lilor. Cu acest prilej, se va 
desfășura la Wrexham meciul 
dintre reprezentativele Țării 
Galilor și Angliei, din cadrul 
campionatului interbritanic.
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